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WSTĘP
W tym roku „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” wchodzą w trzecie
dziesięciolecie funkcjonowania na rynku wydawniczym periodyków prawniczych. Rozpoczynaliśmy jako niszowe pismo, przeznaczone i tworzone dla ludzi, których wspólną pasją była i jest kryminalistyka, prawo dowodowe, zagadnienia związane z procesem karnym. Obecnie rocznik ten ma swoje istotne
miejsce na rynku czasopism kryminalistycznych. Przede wszystkim jest szansą
na publikację dla młodszego pokolenia kryminalistyków – doktorantów, młodych naukowców i praktyków. To, że istniejemy i rozwijamy się, jest przede
wszystkim zasługą autorów publikacji, którzy nie tylko nigdy nie zawodzą, ale
także zachęcają nowych autorów do rozpoczęcia przygody z naszym wydawnictwem.
Zgodnie z przyjętą formułą teksty prezentujemy w porządku alfabetycznym nazwisk ich autorów. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów, powołanych przez redaktorów naukowych periodyku. I tradycyjnie
ukazują się one bez ingerencji, hołdujemy bowiem założeniu, że celem tej publikacji jest przedstawienie stanowisk autorów bez poprawek ze strony redaktorów wydania. Jak zwykle dokonano jedynie niezbędnych zmian redakcyjnych.
prof. dr hab. Ewa Gruza

Wojciech Achrem
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie

Ireneusz Sołtyszewski
Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej UWM w Olsztynie
(autor korespondencyjny)

WYKORZYSTANIE ANALIZY DNA
W DZIAŁANIACH ZESPOŁÓW „ARCHIWUM X”
The use of DNA analysis by „X Files” investigation teams

Wprowadzenie
Od 1999 roku w strukturach organizacyjnych Policji funkcjonują zespoły
o charakterze operacyjno-śledczym zajmujące się nierozwiązanymi dotychczas
sprawami, nazwane przez media „Archiwum X”. Zespoły te noszą różne nazwy, i tak np. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie jest to Międzywydziałowy Zespół do spraw Niewyjaśnionych, Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Gdańsku Zespół Niewykrytych Przestępstw czy w Komendzie Stołecznej Policji Zespół do spraw Niewykrytych Zabójstw. Pierwowzorem do
powołania tego typu jednostek było funkcjonujące od 1981 roku w Federalnym
Biurze Kryminalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki (FBI) Narodowe Centrum do spraw Analizy Brutalnej Przestępczości (National Center for The Analysis of Violent Crime)1. W aktach postępowań karnych, którymi zajmują się
zespoły z Archiwum X, znajdują się różnorodne środki dowodowe, w tym dowody rzeczowe oraz ślady kryminalistyczne, które można zbadać aktualnie stosowanymi technikami badawczymi. Dzięki porównaniu uzyskanych danych
z badań laboratoryjnych z informacjami zgromadzonymi w bazach danych (np.
daktyloskopijnej AFIS czy genetycznej Genom) możliwe staje się dokonanie
identyfikacji kryminalistycznej. Wśród nowoczesnych technologii badawczych
rolę pierwszoplanową odgrywają badania genetyczne. Dzięki nim możliwe jest
nie tylko zidentyfikowanie dawcy substancji biologicznej do materiału dowo1

https://www2.fbi.gov/hq/isd/cirg/ncavc.htm (dostęp: 1.06.2017).
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dowego, ale i ustalenie pokrewieństwa osób; są one również pomocne w identyfikacji zwłok lub szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości. Zaletą tych
badań jest możliwość efektywnego i wiarygodnego oznaczania profili DNA
nawet na podstawie niewielkiej ilości materiału biologicznego, który do niedawna nie przedstawiał istotnej wartości dowodowej2, także ze względu na wysoki poziom degradacji. Ma to kluczowe znaczenie w kryminalistycznej analizie śladów biologicznych, które wcześniej mogły być badane jedynie metodami
wymagającymi zużycia znaczącej ilości materiału. Uzyskanie pozytywnego
wyniku oznaczenia profilu DNA umożliwia powiązanie tych śladów czy dowodów rzeczowych z potencjalnym sprawcą przestępstwa lub pokrzywdzonym, a uzyskane informacje stwarzają nowe możliwości działań zespołu „Archiwum X”. Należy odnotować również fakt, że na przestrzeni kilkunastu lat,
jakie upłynęły od wprowadzenia badań DNA do praktyki kryminalistycznej,
zmianie uległy nie tylko metody i zakres wykonywanych badań, ale również
instrumentarium badawcze, sposoby wnioskowania oraz narzędzia statystyczne
umożliwiające dokonanie identyfikacji kryminalistycznej. Pozwoliło to na uzyskanie rezultatów badawczych charakteryzujących się wysoką wartością dowodową oraz wiarygodnością w wyniku znaczącego ograniczenia subiektywizmu
biegłego podczas procesu wnioskowania. Celem artykułu jest przedstawienie
aktualnych możliwości wykorzystania kryminalistycznych badań genetycznych, które mogą zostać zastosowane w procesie wykrywczym w postępowaniach karnych realizowanych przez zespoły „Archiwum X”.
Analiza akt postępowania karnego oraz zgromadzonej
dokumentacji pozaprocesowej
Analiza spraw niewyjaśnionych rozpoczyna się od zebrania i kompilacji
zgromadzonych podczas postępowania karnego informacji. Niezwykle przydatne są zapiski zamieszczone w protokołach z czynności procesowych, notatkach sporządzanych przez przedstawicieli organów ścigania, szkicach, zdjęciach czy metryczkach dołączonych do zabezpieczonych śladów kryminalistycznych. Spośród wielu rodzajów śladów ujawnionych i zabezpieczonych na
miejscu zdarzeń kryminalnych coraz większe znaczenie mają substancje biologiczne. Rozwój technologii badawczych oraz wnioskowania opartego na fundamencie naukowym powoduje, że profil genetyczny można oznaczyć i zinterpretować nawet na podstawie minimalnej ilości ujawnionego materiału biolo2

M.J. Butler, Y. Shen, R.B. McCord, The development of reduced size STR amplicons as tools
for analysis of degraded DNA, „Journal of Forensic Sciences” 2003, nr 48 (5), s. 1054–1064.
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gicznego3. Pozytywną cechą dla procesu identyfikacji kryminalistycznej jest
fakt, iż ślady tego rodzaju powstają często niezależnie od woli uczestników
zdarzenia, np. ślady na niedopałkach papierosów, substancja tłuszczowo-potowa na kierownicy lub włosy pozostawione na miejscu zdarzenia. Stąd też
w wyniku analizy dokumentacji możliwe jest sprawdzenie, czy tego typu substancje zostały zabezpieczone, oraz oszacowanie prawdopodobieństwa uzyskania wyników nadających się do identyfikacji kryminalistycznej. Warto pamiętać, że na podstawie na przykład dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik do protokołu oględzin miejsca zdarzenia można z powodzeniem wnioskować o przebiegu i okolicznościach zdarzenia4, co daje racjonalną podstawę
do selekcji próbek do badań genetycznych. Należy też dodać, że dokumentacja
fotograficzna topografii oraz morfologii śladów krwawych, sporządzona
w trakcie oględzin miejsca zdarzenia, umożliwia analizę przebiegu i okoliczności samego zajścia, jego dynamizmu, co prowadzi do weryfikacji istniejących
wersji śledczych albo do stworzenia nowych. Dzięki pozyskaniu informacji zebranych podczas prowadzonego postępowania biegły otrzymuje dane, na podstawie których może w sposób racjonalny podjąć decyzję o wykonaniu badań
próbek substancji.
W trakcie ponownej analizy materiałów spraw prowadzonych przez zespoły z „Archiwum X” warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ślady biologiczne zostały zabezpieczone. Prawidłowo zabezpieczone zarówno pod względem procesowym, jak i technicznym ślady biologiczne pozwalają bowiem na
uzyskanie wiarygodnych wyników badań DNA. Z doświadczeń autorów wynika, że jeśli substancje biologiczne nie były poprawnie zabezpieczone, to w sposób negatywny wpływało to na wyniki badań DNA. Nie tylko sam sposób pakowania, który nie gwarantował ochrony dowodu rzeczowego i jego cech identyfikacyjnych, ale i brak na metryczkach czytelnych i niebudzących wątpliwości oznaczeń oraz deficyt zapisów dotyczących historycznych faktów odnoszących się do materiału dowodowego (np. uprzednie otwieranie kopert i ponowne
ich zamykanie) powoduje, że wykonanie badań laboratoryjnych staje się niecelowe. Gdy warunki prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania materiału
biologicznego są spełnione, to profil DNA, na podstawie którego możliwa będzie
identyfikacja kryminalistyczna, można uzyskać nawet po kilkunastu latach.
3

4

M. Szczepaniec, Badania genetyczne DNA na użytek procesu karnego, „Zeszyty Prawnicze”
2013, nr 13 (1), s. 171–184.
J. Gąsiorowski, Nowoczesne technologie w kryminalistyce, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka
– Praktyka – Refleksje” 2016, nr 21, s. 73–114.

14

Wojciech Achrem, Ireneusz Sołtyszewski

Identyfikacja rodzajowa śladów biologicznych
Przez wiele lat ujawnianie śladów biologicznych i identyfikacja rodzaju
substancji opierały się na metodach optycznych, chemicznych, immunochromatograficznych lub mieszanych (optyczno-chemicznych). Do ujawniania śladów niewidocznych w świetle widzialnym dla ludzkiego oka dużą przydatnością charakteryzuje się wizualizacja substancji biologicznych metodami fluorescencyjnymi, z użyciem odpowiednich filtrów odcinających. Zaletami technik
fluorescencyjnych są relatywnie niskie koszty i co najważniejsze, możliwość
przeprowadzenia nieniszczących badań na przestrzennym miejscu zdarzenia
lub na powierzchni badanego dowodu rzeczowego o znacznych rozmiarach.
Pozwala to na ujawnienie i zlokalizowanie oraz określenie morfologii nawarstwień materiału biologicznego powstałych w trakcie zdarzenia lub mających
związek z próbą ich usunięcia po zdarzeniu. Warto podkreślić, że wykorzystanie alternatywnego źródła światła w trakcie ponownych oględzin, nawet po
upływie długiego czasu, stwarza szanse na ujawnienie śladów, które nie zostały
zabezpieczone w trakcie pierwszych czynności procesowych przeprowadzonych po zdarzeniu. Co więcej, próby zacierania śladów biologicznych nie stanowią przeszkody w ich wizualizacji i zabezpieczeniu pełnowartościowego
materiału genetycznego5.
Obecnie podkreśla się, iż kluczowym problemem w procesie zabezpieczania śladów biologicznych na potrzeby analizy DNA jest pobranie dostatecznej
ilości próbki materiału biologicznego w sposób, który minimalizuje ryzyko jego zanieczyszczenia bądź zniszczenia. Wszystkie etapy ujawnienia i zabezpieczenia materiału biologicznego mają istotny wpływ na wyniki badań laboratoryjnych oraz na wyciągnięte wnioski identyfikacyjne. Nierzadko zdarza się tak,
iż nie jest możliwe dokonanie na przykład pozytywnej identyfikacji kryminalistycznej ze względu na zastosowanie niewłaściwej wymazówki czy też nieodpowiedniego opakowania. Należy mieć na uwadze, że materiał biologiczny
stosunkowo łatwo ulega procesom degradacji. Czynnikami, które mają wpływ
na ten proces, są wysoka temperatura i duża wilgotność, mikroorganizmy, dla
których np. krew stanowi dobrą pożywkę do rozwoju, czynniki fizyczne i chemiczne6. Stąd też podczas decydowania o wykonaniu badań genetycznych archiwalnych substancji biologicznych należy zdawać sobie sprawę, że materiał
5

6

M. Szeremet, W. Pepiński, A. Niemcunowicz-Janica, M. Skowrońska, A. Sackiewicz, I. Ptaszyńska-Sarosiek, M. Okłota, Ocena wizualizacji śladów biologicznych z użyciem alternatywnego źródła światła (ALS) w aspekcie ich identyfikacji genetycznej, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2010, t. LX, s. 248–257.
I. Bogusz, M. Bogusz, Technika kryminalistyczna. Ślady biologiczne, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2013.
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dowodowy zabezpieczony wiele lat temu może nie spełniać wymogów obowiązujących przy aktualnie stosowanych metodach badań. Dotyczy to szczególnie możliwości wystąpienia zjawiska kontaminacji. Jest to niepożądany
proces polegający na niekontrolowanym zmieszaniu, skrzyżowaniu różnorodnych substancji biologicznych w nową całość. Gdy do takiego zjawiska dojdzie
w laboratorium genetycznym, możliwe będzie jego zdiagnozowanie, natomiast
podczas etapu ujawniania i zabezpieczania śladu kryminalistycznego w praktyce nie ma możliwości sprawdzenia, czy nie doszło do zanieczyszczenia próbki
egzogennym materiałem biologicznym. Kontaminacja jest głównym źródłem
uzyskiwania błędnych wyników i niedokładności podczas procesu wnioskowania. Jej źródłem mogą być zarówno osoby biorące udział w czynnościach, jak
i narzędzia i odczynniki, którymi się posługują7. Ze względu na ogromną czułość metod analiz genetycznych istotne jest ujawnienie i zabezpieczenie śladów
biologicznych zgodne z procedurami oraz ich późniejsze badania laboratoryjne
w systemie dobrej praktyki laboratoryjnej.
Problemem, z którym zmagają się biegli w trakcie analizy archiwalnych
śladów biologicznych, jest częsty brak możliwości prawidłowej identyfikacji
rodzaju substancji biologicznych i jej przynależności gatunkowej. Testy wstępne określające jedynie rodzaj substancji biologicznej nie mają charakteru specyficznego. Oznacza to, iż margines popełnienia błędu jest duży. Zasadniczą
trudnością w interpretacji wyników metod niespecyficznych jest sytuacja,
w której wynik pozytywny nie jest jednoznaczny z identyfikacją ujawnionego
śladu biologicznego, a wynik negatywny nie oznacza jej braku. Może wówczas
wystąpić zjawisko fałszywie dodatnich i ujemnych wyników spowodowanych
reakcją z innymi substancjami niż poszukiwane. Także podłoże, na którym występuje ślad, może wchodzić w reakcje chemiczne, które zmieniają lub niszczą
cechy pierwotne śladu biologicznego. W związku z powyższym dobór metody
jest uzależniony od rodzaju śladu biologicznego, jego wielkości i ilości, a także
od rodzaju podłoża, na którym on występuje, co nie zawsze przynosi spodziewane efekty w postaci identyfikacji rodzajowej materiału biologicznego. Problemem jest też destrukcyjny charakter wielu testów wstępnych, szczególnie
gdy mamy do czynienia z niewielką ilością badanego materiału8. Sytuacja małej wiarygodności wyników odnosi się także do testów identyfikujących przynależność gatunkową substancji. Wynika to z faktu, że standardowo stosowane
metody badawcze opierają się na reakcjach immunochromatograficznych. Pro7

8

R. Pawłowski, A. Dettlaff-Kąkol, R. Paszkowska, Z. Jankowski, Błąd przedlaboratoryjny
w genetyce sądowej. Kontaminacja materiału biologicznego na sali sekcyjnej, „Archiwum
Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2001, nr 4, s. 369–376.
R. Włodarczyk, Kryminalistyczne ślady biologiczne „portretem” sprawców zabójstw i innych przestępstw, „Annales Academiae Medicae Stetinesis” 2007, Suppl. 2, s. 159–165.
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cesy degradacji chemicznej czy fizycznej powodują, iż wyniki nie zawsze są
adekwatne do rzeczywistości. Powyższa sytuacja spowodowała, że rozpoczęto
poszukiwania bardziej wiarygodnych i obiektywnych metod identyfikacji śladów biologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje technika detekcji w oparciu o obecność w śladzie biologicznym specyficznych dla danych tkanek cząsteczek mRNA. Podstawą metody identyfikacji płynów biologicznych przez
profilowanie mRNA jest fakt, że komórki obecne w różnych płynach biologicznych wykazują specyficzny wzór ekspresji genów i syntezują białka w charakterystycznych dla nich ilościach9. Jak dotąd zidentyfikowano kilkadziesiąt
markerów mRNA charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów materiału
biologicznego. Wśród zalet tej metody, oprócz specyficzności i czułości (dzięki
zastosowaniu reakcji amplifikacji metodą PCR), należy wymienić również łatwość analizy. Konsekwencją tych zalet jest możliwość uzyskania pozytywnego wyniku badań genetycznych z próbek archiwalnych. Wysoka wiarygodność
metody identyfikacyjnej wynika z istnienia unikatowego wzoru ekspresji genów dla komórek i organów o różnych funkcjach. Na analizę RNA składają się
następujące etapy: izolacja RNA, odwrotna transkrypcja, pomiar ilości, powielanie określonych transkryptów i detekcja amplikonów. W przypadku gdy ilość
badanego materiału biologicznego jest znikoma, możliwość jednoczesnej amplifikacji RNA i DNA pozwala na uniknięcie strat materiału badawczego10.
Znaczenie sekwencji mikrosatelitarnych
W genomie człowieka wyróżnia się sekwencje powtórzone, które występują w wielu kopiach i charakteryzują się określoną długością, rodzajem oraz
układem nukleotydów. Większość z nich nie koduje białek. Wśród sekwencji
powtórzonych wyróżnić można:
− sekwencje rozproszone, w których elementy powtarzające się są oddzielone od siebie innymi sekwencjami,
− sekwencje tandemowe, gdzie motywy powtarzające się są ułożone
obok siebie.
Powtórzenia tandemowe to zblokowane, seryjne powtórzenia krótkiej sekwencji nukleotydów, wśród których wyróżnia się sekwencje mikrosatelitarne.
Sekwencje, zwane również STR (ang. short tandem repeats), składają się
9

10

J. Juusola, J. Ballantyne, Multiplex mRNA profiling for the identification of body fluids, „Forensic Science International” 2005, t. 152, s. 1–12.
J. Jakubowska, A. Maciejewska, R. Pawłowski, mRNA profiling in identification of biological fluids in forensic genetics, „Problems of Forensic Sciences” 2011, t. LXXXVII, s. 204–
215.
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z powtarzających się motywów zawierających od 2 do 12 par zasad. Liczba
powtarzających się sekwencji zwykle waha się w granicach od 10 do 50, a ich
długość całkowita wynosi 50–500 par zasad11. Sekwencje te zlokalizowane są
częściej w euchromatynie, występują też w centromerach i telomerach. Mikrosatelity mogą występować jako powtórzenia identycznych sekwencji lub przedzielone krótkimi wstawkami składającymi się z kilku nukleotydów. W formie
złożonej sekwencje występują jako ciągi dwóch lub więcej rodzajów powtarzających się motywów. Ocenia się, że wszystkie sekwencje typu STR obejmują
łącznie około 3% ludzkiego genomu12. Zarówno zawartość, jak i rozmieszczenie różnych powtórzeń tego typu w genomie są silnie zróżnicowane, występują
najczęściej w regionach niekodujących. Wyjątkiem są tutaj ciągi powtórzeń
trój- i sześcionukleotydowych, które są niemal dwukrotnie częstsze w eksonach
niż w intronach i regionach międzygenowych. Ich pozytywna selekcja w eksonach sugeruje, że mogą one mieć znaczenie funkcjonalne i pełnią funkcję regulatorową. Istotną konsekwencją zgromadzeniach jednostek powtórzonych
w regionach niekodujących jest ich selektywna obojętność i związana z tym
możliwość swobodnej ewolucji zgodnie z modelem naturalnym13. Wysoka podatność ciągów prostych powtórzeń sekwencji na mutacje i wynikający z niej
polimorfizm długości czynią z sekwencji powtarzających się bogate źródło
zmienności genotypowej14.
Warto podkreślić, że z wyjątkiem bliźniąt monozygotycznych istnienie
dwóch osób nawet spokrewnionych ze sobą, które miałyby taką samą kombinację alleli mikrosatelitarnych, jest wysoce nieprawdopodobne. Analiza dużej
liczby (np. 20) polimorficznych układów mikrosatelitarnych pozwala zatem
ustalić unikatowy profil genetyczny dla każdego człowieka. W związku z powyższym wydaje się oczywiste, że badania genetyczne powinny być, wszędzie
tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywane w działaniach zespołów „Archiwum X”15. Na ich podstawie możliwa będzie kryminalistyczna identyfikacja
indywidualna bądź grupowa.
11
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M. Korytko, I. Łaczmańska, Sekwencje mikrosatelitarne i ich wykorzystanie w diagnostyce
medycznej, „Kosmos” 2016, nr 65 (1), s. 11–16
J.E. Lygo, P.E. Johnson, D.J. Holdaway, S. Woodroffe, J.P. Whitaker, T.M. Clayton, C.P.
Kimpton, P. Gill, The validation of short tandem repeat (STR) loci for use in forensic
casework, „International Journal of Legal Medicine” 1994, nr 107, s. 77–89.
N. Morling, Amplification of short tandem repeat loci using PCR, „Methods in Molecular
Biology” 1998, nr 98, s. 173–180.
F.A. Palazzo, T.R. Gregory, The case for junk DNA. PLOS Genetics Published: 2014, May 8.
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.100435.
T. Kupiec, W. Branicki, Badania genetyczne domniemanych szczątków generała Władysława
Sikorskiego, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2009, t. LIX, s. 9–14.
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Metody analizy DNA przydatne w działaniach „Archiwum X”
Analiza polimorficznych sekwencji mikrosatelitarnych DNA jądrowego
techniką PCR jest aktualnie metodą z wyboru w badaniach zmierzających do
ustalenia pokrewieństwa i powiązania śladu biologicznego z dawcą zabezpieczonego materiału dowodowego. Wykorzystywane są zestawy odczynników do
analiz sekwencji typu STR zlokalizowanych zarówno na chromosomach autosomalnych, jak i chromosomach płci: Y i w mniejszym zakresie na chromosomie X. Zastosowanie reakcji PCR pozwala na określenie genotypów szeregu
loci DNA nawet z bardzo małych i starych śladów biologicznych16. W praktyce
„Archiwum X” nierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy w aktach spraw znajdują
się zabezpieczone ślady biologiczne, często zawierające niewielką ilość substancji biologicznych pozostałą po innych badaniach kryminalistycznych (na
przykład serologicznych). Zazwyczaj materiał biologiczny jest zdegradowany,
a jego ilość – niewystarczająca do rutynowej analizy standardowym zestawem
markerów STR. W takiej sytuacji laboratoria mogą wykonać badania panelem
markerów STR, które w swoim składzie zawierają loci miniSTR. Są to markery, które pozwalają na amplifikację produktów PCR znacznie krótszych w zakresie długości 50–150 par zasad, gdy standardowo używane zestawy odczynników generują produkty amplifikacji w zakresie długości od 100 do 450 par
zasad. Wykorzystanie zestawów multipleksowych zawierających dużą liczbę
tzw. miniSTR ma za zadanie poprawienie wyników analizy STR w przypadkach, gdy w wyniku działania czynników zewnętrznych doszło do degradacji
DNA. Przykładem takich paneli są zestawy zawierające 21 lub 22 autosomalnych markerów STR, locus Y-STR i locus amelogeniny do oznaczania płci.
W sytuacji gdy zostaną ujawnione ślady linii papilarnych naniesione na
dowody rzeczowe zabezpieczone na miejscach zdarzenia kryminalnego, lecz
nie nadają się one do daktyloskopijnych badań identyfikacyjnych ze względu
na zbyt małą liczbę minucji, metodą z wyboru jest wykorzystanie analizy DNA
określanej mianem LCN (Low Copy Number). Metoda LCN-DNA różni się od
standardowych analiz STR przede wszystkim zwiększeniem liczby cykli termicznych PCR. Pozwala to na uzyskiwanie układu cech polimorficznych już
z kilkudziesięciu pikogramów DNA, czyli w teorii z kilku komórek. Dodanie
sześciu cykli termicznych do standardowego protokołu zwalidowanego na 28
cykli skutkuje teoretycznie 64-krotnym wzrostem ilości produktu PCR, jednakże zazwyczaj towarzyszą mu niekorzystne zjawiska, takie jak wypadanie alleli
i pojawianie się dodatkowych pików, obecność pików pochodzących od nie16

D.M. Coble, M.J. Butler, Characterization of new miniSTR loci to aid analysis of degraded
DNA, „Journal of Forensic Sciences” 2005, nr 50 (1), s. 43–53.
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specyficznych produktów amplifikacji, a także dysproporcje sygnałów w heterozygotach. Stwarza to poważne problemy interpretacyjne, a ponadto obniża wiarygodność rezultatów. Technika LCN stosowana jest przede wszystkim
w odniesieniu do pojedynczych komórek nabłonkowych znajdujących się np.
w substancji tłuszczowo-potowej naskórka lub materiału biologicznego zawierającego znikome ilości zdegradowanego DNA17.
W sytuacji kiedy nie ma możliwości wykonania badania DNA jądrowego,
możliwe jest zastosowanie analizy mtDNA z wykorzystaniem reakcji sekwencjonowania. Budowa mtDNA różni się istotnie od struktury DNA jądrowego.
Ma kolistą strukturę i przyjmuje superskręconą konformację przestrzenną, co
zapewnia wyższą odporność na degradację w stosunku do DNA jądrowego.
Wyizolowany mtDNA amplifikuje się z użyciem starterów specyficznych dla
zmiennych regionów HV1, HV2 i HV3, które znajdują się wewnątrz pętli D,
tzw. regionu kontrolnego. Produkty amplifikacji poddaje się sekwencjonowaniu, a następnie rozdziałowi elektroforetycznemu. Dzięki specjalistycznemu
oprogramowaniu biegły uzyskuje informację o ułożeniu kolejnych nukleotydów w badanym fragmencie nici DNA, a punktem odniesienia jest Sekwencja
Referencyjna z Cambridge, tzw. CRS (ang. Cambridge Reference Sequence).
Stanowi ona standard, z którym zestawiane są wszystkie nowo zsekwencjonowane haplotypy18.
Z uwagi na sposób dziedziczenia tylko w linii matczynej uzyskany w badaniu profil mtDNA nie pozwala jednoznacznie wskazać osoby, od której pochodzi zabezpieczony ślad biologiczny. Jednak, co ważne, badanie to umożliwia wykluczenie z kręgu typowanych osób. Ze względu na występowanie wielu kopii badania DNA mitochondrialnego dają większe szanse powodzenia
w przypadku silnie zdegradowanego materiału biologicznego, który nie może
zostać wykorzystany do analizy DNA jądrowego. Analiza taka jest przydatna
przede wszystkim w badaniach materiałów z ekshumacji (kości, zęby), a także
włosów pozbawionych cebulek. W przypadku włosów wypadłych czy niewielkich fragmentów trzonu włosa (o długości poniżej 2,5 cm) analiza mtDNA jest
metodą z wyboru. Podobną procedurę można zastosować w przypadku badania
materiału kostnego. Należy podkreślić, że przydatność tych badań w działaniach „Archiwum X” ma zacznie mniejszą wartość identyfikacyjną niż analiza
DNA jądrowego19.
17
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Baza danych DNA
Baza danych DNA stanowi istotny element w zakresie wspomagania procesu wykrywczego, m.in. w dochodzeniu sprawstwa przestępstw, rodzicielstwa, pokrewieństwa, osób zaginionych oraz zwłok i szczątków ludzkich.
W związku z powyższym zespoły „Archiwum X” systematycznie korzystają
z zasobów bazy. Należy podkreślić, że zasadniczą funkcjonalnością bazy danych DNA jest identyfikacja danej osoby jako podejrzanej o dokonanie przestępstwa, identyfikacja osób o nieustalonej tożsamości, usiłujących ukryć swoją tożsamość, oraz identyfikacja zwłok i szczątków ludzkich20. Kluczowe znaczenie ma możliwość kojarzenia zapisanych w niej profili genetycznych,
a w szczególności:
− śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia z osobą;
− śladów zabezpieczonych na różnych miejscach zdarzeń na terytorium
Europy;
− oznaczonych w trakcie badań profili DNA z profilami już zarejestrowanymi w bazie w związku z realizacją innych czynności policyjnych;
− zwłok o nieustalonej tożsamości z ewentualną rodziną – w celach identyfikacyjnych.
Baza profili genetycznych DNA umożliwia zatem optymalizację procesu
wykrywczego dzięki powiązaniu śladów z podejrzanymi, łączeniu spraw traktowanych wcześniej jako odrębne i wreszcie umożliwieniu identyfikacji osób,
N.N. zwłok i szczątków ludzkich. Kluczową kwestią jest efektywność wykorzystania bazy danych DNA, która w dużej mierze zależy od liczby zgromadzonych w niej profili DNA. Od wielu lat notuje się bardzo niski odsetek populacji polskiej, której profile DNA znajdują się w bazie, co skutkuje też stosunkowo niską efektywnością jej wykorzystania21.
Perspektywy rozwoju badań genetycznych
Genetyka, jak każda gałąź nauki, podlega ciągłemu rozwojowi. Nieustannie rozszerzane są horyzonty tej dziedziny. Powstaje coraz więcej nowych metod badawczych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki. Dla zespołów
„Archiwum X” istotne znaczenie ma możliwość poszerzenia zasobu informacji
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możliwych do uzyskania w trakcie badań genetycznych. Nowoczesne metody
analityczne, które są wprowadzane do praktyki, pozwalają nie tylko na genotypowanie (oznaczanie profilu DNA), ale i oznaczanie cech fenotypowych. Metody te zostały zdefiniowane jako fenotypowanie DNA dla celów kryminalistycznych (forensic DNA phenotyping – FDP). Wśród nich na szczególną
uwagę zasługują te, na podstawie których możliwe staje się określenie pochodzenia biogeograficznego, predykcja pigmentacji (koloru oczu, włosów i skóry), a także przybliżanie chronologicznego wieku człowieka. Mimo iż nie są
one standardem w kryminalistycznych badaniach genetycznych, to jednak pozwalają na uzyskanie względnie wiarygodnych rezultatów i mogą być stosowane również do analizy starego materiału kostnego22.
W ostatnich latach genetycy coraz większą uwagę skupiają na zastosowaniu analizy DNA roślin i zwierząt w procesie wykrywczym. Obecne metody
analizy DNA dają możliwość zidentyfikowania gatunku danej rośliny lub zwierzęcia oraz miejsca ich występowania na podstawie przeprowadzonych badań
śladów pozostawionych na ofierze, sprawcy lub przedmiotach przestępstwa.
Do tego typu badań wykorzystuje się DNA rośliny lub zwierzęcia, zarówno jądrowy, jak i mitochondrialny, a w przypadku roślin także chloroplastowy23.
Podsumowanie
Wiele niewyjaśnionych spraw, którymi zajmują się zespoły „Archiwum
X”, zostało rozwiązanych dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy zarówno
pionu kryminalnego, jak i dochodzeniowo-śledczego, ale również przy aktywnym udziale biegłych z laboratoriów kryminalistycznych. Do zadań laboratoriów kryminalistycznych należy wykonanie współczesnymi metodami badań
śladów kryminalistycznych zabezpieczonych w tych postępowaniach. Należy
podkreślić, że dzięki wykorzystaniu badań genetycznych w analizie śladów
biologicznych możliwe jest odtworzenie przebiegu zdarzenia, zidentyfikowanie
osób w nim uczestniczących i ostateczne ustalenie podczas rozprawy sądowej
sprawcy zdarzenia. Metody badań genetycznych są ciągłe doskonalone, co pozwala na wykonanie oznaczenia profilu DNA nawet na podstawie niewielkiej
ilości materiału biologicznego ujawnionego na miejscu zdarzenia. W ostatnich
latach wdrożono również nowe markery, które umożliwiają predykcję cech fenotypowych. Można przypuszczać, że coraz bardziej wyrafinowane metody
22
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badań genetycznych będą w coraz szerszym zakresie wykorzystywane w bieżącym procesie wykrywczym, jak również w rozwiązywaniu niewyjaśnionych
spraw archiwalnych.

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest analiza aktualnych możliwości wykorzystania badań genetycznych na potrzeby zespołów określanych jako „Archiwum X”. Zaletą
tych badań jest fakt, że istnieje realna możliwość uzyskania profilu DNA nawet z niewielkiej ilości materiału biologicznego zabezpieczonego w trakcie oględzin miejsca
zdarzenia. Aktualnie stosowane metody pozwalają również na badania śladów biologicznych, w których DNA uległ znaczącej degradacji.
Słowa kluczowe: „Archiwum X”, analiza DNA, STR, profil DNA, baza danych DNA
Summary
The aim of this study is the analysis of current possibilities of using genetic studies to needs of teams called the “X Archive”. These examinations have an advantage
implied by fact, that they give a real opportunity of getting of the profile the DNA from
even a small amount of the biological material frozen in the course of the inspection of
the crime scene. Currently applied methods also let for the examinations of biological
tracks in which the DNA is degraded.
Keywords: ”X Files”, DNA analysis, STR, DNA profile, DNA database
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HISTORIA PROFILOWANIA GEOGRAFICZNEGO
History of geographic profiling

Mówiąc o profilowaniu kryminalistycznym, nie sposób oprzeć się przekonaniu, że jego geograficzne ujęcie nie jest w Polsce rozpowszechnione, mimo
iż z założenia powinno stanowić istotną część wspomagającą funkcjonowanie
głównie organów policyjnych działających na terenie naszego kraju.
Idea tzw. mapowania przestępstw wbrew pozorom nie jest jednak innowacyjnym pomysłem na ujęcie nieznanego sprawcy przestępstwa, już od kilkudziesięciu lat bowiem śledczy wykorzystują różnego rodzaju mapy, aby zaznaczać na
nich wszystkie ważne miejsca z punktu widzenia prowadzonego śledztwa.
Jednakże podejmowane dotychczas czynności mające na celu głębsze ujęcie przedmiotowego zagadnienia w Polsce nie ugruntowały tego terminu. Brak
regulacji deskrypcyjnych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na szereg pojawiających się pytań. Jednocześnie nie sposób oprzeć się przekonaniu, iż brak
teoretyzacji nie przekreśla jednak działań praktycznych podejmowanych przez
właściwe organy, niejako niemające świadomości potrzeby dodatkowego opisu
narzędzi, którymi posługują się w codziennej pracy.
Warto więc się bliżej przyjrzeć temu problemowi badawczemu, by się
przekonać, iż nasza uwaga z jednej strony powinna skoncentrować się na działaniach praktyków budujących profilowanie geograficzne, inkorporowaniu zagadnienia z zagranicznych źródeł i właściwych organów służb publicznych do
polskiego porządku prawnego, z drugiej zaś strony na jednoczesnym opisie
norm, szans i zagrożeń, by odpowiedzieć sobie w końcu na pytania: jak jest?
Jak być powinno? Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?, mając na względzie
skuteczność zastosowanego narzędzia na gruncie zastanych warunków i płaszczyzny społeczno-geograficznej charakterystycznej dla naszego kraju.
Chcąc więc stworzyć definicję profilowania geograficznego, należy zastanowić się nad jego istotą. Najbardziej słuszny będzie opis wskazujący na
umożliwienie wytypowania rejonu zamieszkania sprawcy czynu zabronionego
poprzez analizę dokonanych przez niego przestępstw. Zbadanie sekwencji zda-
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rzeń i połączenie ich w logiczną całość, by stworzyć związek przyczynowoskutkowy ostatecznie typujący z wysokim prawdopodobieństwem sprawcę
czynu zabronionego, jest więc odpowiedzią na pytanie, kto dokonał tego czynu
bądź czynów.
Pytanie o to, kim jest sprawca, nie powinno się więc ograniczać tylko do
wskazania osoby. Niejednokrotnie typowanie sprawcy czynu zabronionego,
choć ostatecznie dające właściwy rezultat, nie odzwierciedla głębszych warstw
zaistniałego zdarzenia, jego tła, motywów, czynników sprzyjających.
Profilowanie jest przede wszystkim rozbudowanym schematem wskazującym na osobę jako zestaw konkretnych cech charakteru, wrodzonych bądź nabytych w toku socjalizacji oraz nawyków zaczerpniętych ze środowiska, reprezentatywnych, typowych dla danych grup społecznych.
By usystematyzować zespół wskazanych cech ludzkich, ale również szereg innych czynników, na które śledczy natrafiają w przeszukiwanych miejscach, geoprofilowanie powinno być pomostem pomiędzy osobą a miejscem
zdarzenia i w tym zakresie wykorzystywać najnowsze technologie informatyczne korelujące ze sobą zebrane dane.
Sięgając do Profilowania kryminalistycznego Bogdana Lacha1, można
utwierdzić się w przekonaniu, iż profilowanie geograficzne jako zagadnienie
nie jest w Polsce na tyle znane i wykorzystywane, aby znaleźć wzorcowy opis
jego funkcjonowania, pozytywnych i negatywnych stron zastosowania czy
w końcu konkretnych przypadków, w których zostało użyte. Sam autor poświęcił temu zagadnieniu zaledwie kilka stron, wskazując, iż:
…opiera się ono na hipotezie koła, z której wynika, że jeśli weźmiemy pod uwagę
wszystkie przestępstwa i naznaczymy linie pomiędzy dwoma najdalszymi punktami, to linia ta będzie średnicą koła, w obszarze którego znajduje się sprawca,
a konkretnie – gdzie znajduje się jego miejsce zamieszkania lub pracy. Na podstawie profilowania geograficznego z wysokim prawdopodobieństwem można
określić obszar, w którym sprawca mieszka lub pracuje. Znajduje się on w pobliżu środka wyznaczonego koła2.

Powyżej wskazany opis nie stanowi jednak wiernego odzwierciedlenia potencjału, jaki profilowanie geograficzne mogłoby wnieść do pracy śledczych
przy założeniu, że jest to działanie bardziej rozbudowane niż kreślenie okręgu
1

2

Bogdan Lach – doktor nauk prawnych, biegły z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie
przestępstw związanych z użyciem przemocy; uczestniczył w ponad 300 sprawach, w których stworzył profile psychologiczne i kryminalistyczne; członek Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
B. Lach, Profilowanie kryminalistyczne, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014,
s. 39.
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na kartce papieru. Skupiając się bowiem na czynnikach z nim związanych,
można odnieść wrażenie, że jest to narzędzie zdecydowanie bardziej skomplikowane, a co za tym idzie gromadzące większy zasób danych o sprawcy i miejscu zdarzenia.
Odniesienia do profilowania geograficznego znaleźć można także w publikacji dr. Kacpra Gradonia Zabójstwo wielokrotne: Profilowanie kryminalne3.
Autor w jednym z rozdziałów (Profilowanie geograficzne, GIS i analiza kryminalna) wskazuje najważniejsze aspekty tego zagadnienia, wzorując się na
badaniach badaczy zagranicznych, Kima Rossmo oraz Petera Ainswortha.
Gradoń postrzega wskazaną problematykę jako nowoczesną dyscyplinę
wspomagającą i uzupełniającą profilowanie kryminalne, która umożliwia służbom prowadzącym postępowania w sprawach przestępstw noszących cechy
powtarzalności (seryjności) szybkie przetwarzanie znacznych ilości danych.
Drugą niewątpliwą zaletą jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej odnajdywanie związków między sprawami oraz możliwość graficznego prezentowania
wyników dokonanych analiz. W ten sposób można mówić o zmniejszeniu linkage blindness, co dosłownie należy rozumieć jako ograniczenie tzw. ślepych
wskazań, geoprofilowanie ma bowiem na celu określanie powiązań między
przestępstwami dokonanymi przez tę samą osobę.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż powyżej wyszczególniona wytyczna seryjności wskazuje, że w pojedynczych sprawach (explicite jedna kradzież czy
jedno zabójstwo) profil geograficzny będzie miał raczej ograniczoną użyteczność, niezwykle trudną do przeprowadzenia i udowodnienia w postępowaniu
dowodowym, choć niewykluczającą jego skuteczności.
Drugim wymiarem, na który warto zwrócić uwagę, jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dane miejsce predysponuje konkretnego człowieka do popełnienia czynu zabronionego. Geoprofilowanie będzie więc kryminalną analizą miejsca zdarzenia pod kątem jego cech własnych. W tym miejscu należy się
również zastanowić, czy znana już od 1982 r. teoria kryminologiczna funkcjonująca pod nazwą „teorii rozbitych szyb” czy „teorii rozbitych okien”4, opublikowana przez Jamesa Q. Wilsona i George’a L. Kellisa, nie będzie w żaden
sposób powiązana z geoprofilowaniem.
Biorąc pod uwagę jedynie miejsce zdarzenia jako czynnik determinujący
popełnianie przestępstw, można odnaleźć tu pewną analogię. Autorzy teorii
3

4

K. Gradoń, Zabójstwo wielokrotne: Profilowanie kryminalne, LEX a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2010.
J. Q. Wilson, G. L. Kellis, The Police and Neighborhood Safety, „The Atlantic Monthly”,
1982.
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wykazali związek między naruszeniem ładu a przestępczością na danym obszarze, dowodząc, że:
Jeżeli przez dłuższy czas nikt nie wprawi wybitej szyby w oknie, wkrótce w budynku wybite zostaną także wszystkie pozostałe szyby, to znaczy, że nikogo stan
budynku nie interesuje i że można bez obaw o konsekwencje niszczyć go dalej
(…)5.

Powyższy przykład odzwierciedla pewne założenie – w każdej społeczności lokalnej system kontroli społecznej ulega zachwianiu na skutek nawet najdrobniejszego przejawu demoralizacji jednostki, która z czasem, jeśli nie zostanie wprowadzona na drogę ładu publicznego, stworzy subkulturę pozwalającą na rozwój przestępczości.
W przypadku bezsilności organów porządku publicznego reakcją mieszkańców będzie częściowe bądź zupełne opuszczenie danej lokalizacji wybranej
niegdyś jako ośrodek swojego życia. W ten sposób powstają pustostany, squaty, miejsca bez ugruntowanych zasad, z zachwianym systemem wartości,
w których brak reguł predysponuje potencjalnego sprawcę czynu zabronionego
do działania wbrew ustalonemu wcześniej porządkowi. Takie miejsca, w których unicestwione zostają poprawne stosunki społeczne, wpływają na wzrost
poczucia strachu i zagrożenia, pozbawienia strefy bezpieczeństwa. Pokłosiem
tych kilku składowych jest niejako utożsamianie danego miejsca przez społeczność jako wylęgarni czynów zabronionych.
Na świecie pojęcie geoprofilowania jest znane od 1995 r., kiedy to kanadyjski kryminolog i matematyk dr Kim Rossmo w pracy Geographic profiling:
target patterns of serial murderers6 opublikował pierwszą metodę mającą na
celu wspomaganie wykrywania sprawców przestępstw przez funkcjonariuszy
organów ścigania.
Zastosowany przez niego wzór matematyczny, znany inaczej także jako
„formuła Rossmo”, oparty jest na czterech zasadniczych założeniach. Autor
wskazuje, iż do większości przestępstw dochodzi w relatywnie niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania sprawcy, z czego wynikają wprost kolejne
twierdzenia, według których liczba przestępstw zmniejsza się wraz z oddaleniem się od miejsca zamieszkania sprawcy, a młodociani przestępcy są mniej
5

6

Biblia dla prewencji. Teoria „wybitych szyb”, Portal intranetowy Policja 997 dostęp online:
http://gazeta.policja.pl/997/przydatne-w-sluzbie/biblia-dla-prewencji/60975,Teoria-wybitych
-szyb.html [za:] G. L. Kelling, C.M. Coles, Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Media Rodzina, Poznań 2000.
D. K. Rossmo, Geographic profiling: target patterns of serial murderers, praca doktorska,
M.A., Simon Fraser University 1987, SFU 1995.
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mobilni od tych dorosłych, którzy choć niekiedy nieznacznie, ale jednak częściej oddalają się od swojego miejsca zamieszkania niż ci pierwsi. Ostatnią tezą
jest wskazanie, iż wzorce i styl przemieszczania się sprawców czynów zabronionych różnią się od siebie w zależności od typu przestępstwa.
Te dość ogólne twierdzenia nie są zaskakujące, nie wzbudzają również
wątpliwości interpretacyjnych. Młodzi ludzie z założenia najbezpieczniej czują
się w lokalnej społeczności, z której się wywodzą, starsi przestępcy zaś unikają
kontaktu z najbliższym otoczeniem, szukając bardziej wyrafinowanych sposobów na zakamuflowanie przestępczej działalności. Podkreślenia wymaga fakt,
iż sprawca z większym doświadczeniem życiowym w pewnym momencie zaczyna tworzyć swój unikatowny profil, nadając przestępstwom symbole, znaki,
chcąc wyróżnić się spośród innych i tworzyć w ten sposób historię swojej kariery kryminalnej.
Prostota tez Rossmo została uwidoczniona w stworzonym przez niego
oprogramowaniu prezentującym prawdopodobieństwo wytypowania właściwego miejsca zamieszkania sprawcy za pomocą algorytmu tzw. polowań przestępczych. Autor wykorzystywał mapy terenu, na które nakładał dwuwymiarową grafikę, by w całości tworzyła geoprofil. Obraz terenu danej miejscowości skorelowany był z nasyceniem konkretnego koloru i tworzeniem charakterystycznych wypiętrzeń, które miały obrazować poziomy potencjalnego ryzyka, czyli de facto tak stworzony obraz miał wskazywać miejsca, w którym
zgodnie z ogólnym założeniem zamieszkiwał sprawca. Wytypowane terytorium nosiło nazwę hunting area, co można ująć jako „terytorium łowieckie”,
a dosłownie był to jeopardy surface, czyli „obszar ryzyka”, w którym zgodnie
z dokonanym typowaniem prawdopodobieństwo zamieszkania sprawcy było
bardzo wysokie7.
Sam matematyczny algorytm i siatka graficzna nakładana na mapę nie
wystarczały do stworzenia profilu geograficznego. Wciąż bowiem niezastąpiony na miejscu zdarzenia był człowiek, do którego zadań należała wnikliwa analiza akt sprawy, zgromadzonych raportów policyjnych, protokołów z zeznań
świadków czy oględzin miejsca zdarzenia, a w odpowiednim wypadku także
zwłok. Dotychczas nie uległo to zmianie.
Rossmo dodatkowo poddawał ocenie dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia przestępczego oraz jego okolic, zaznaczając jednocześnie, iż
miejsca te powinny być także zbadane osobiście przez tworzącego profil, który
musi zaznajomić się ponadto z opiniami i spostrzeżeniami osób mających bezpośrednią styczność z materiałem dowodowym. Tworzący profil geograficzny
7

Ibidem.
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powinien prześledzić zgromadzone dla danej okolicy statystyki przestępczości
oraz dane demograficzne, a także przyjrzeć się rozkładowi przestrzennemu
w stosunkowo niewielkiej odległości (rozplanowanie ulic, lokalne środki transportu, zgromadzone obiekty). Następnie można było przystąpić do analizy
geograficznej i zaznajomienia się z opisem okoliczności sprawy na podstawie
przygotowanego przez właściwe służby raportu8.
Rossmo w profilowaniu geograficznym upatrywał szansy na ograniczenie
obszaru badanego terytorium i liczby osób potencjalnie podejrzanych w konkretnej sprawie. Głównym założeniem była priorytetyzacja osób podejrzanych
w celu wyeliminowania zbyt dużej ich liczby, zawężenia i uszeregowania potencjalnych sprawców.
Aby osiągnąć ten cel, odpowiednio zwiększone oddziały policyjne były
dyslokowane w określone obszary. W ten sposób wdrażano doraźną obserwację wskazanych miejsc, przeprowadzano szczegółowe rozpytania w miejscu
popełniania czynu bądź czynów zabronionych. Pozyskane dane, zawierające
jak najwięcej szczegółów, były wykorzystywane na potrzeby zapytań kierowanych do policyjnych, ale także innych, zewnętrznych baz danych. Najważniejszy jednak element mający na celu zawężenie kryteriów wyszukiwania stanowiły konkretny adres bądź lokalizacja miejsca zdarzenia9.
Utworzony w ten sposób profil geograficzny wspomagany był przez wykonywane jako ostatni element śledztwa masowe badania DNA w celu wykluczenia bądź potwierdzenia osoby sprawcy. Tak ujęte profilowanie geograficzne
było początkowo wykorzystywane do ustalenia miejsca zamieszkania seryjnych morderców, gwałcicieli i podpalaczy. Obecnie jednak może być zastosowane w przypadku każdego nieznanego sprawcy przestępstwa, którego działania można zaznaczyć na mapie. Co istotne, geoprofilowanie do dziś opiera się
na założeniu, że sprawcy seryjnych przestępstw działają zwykle w pobliżu
miejsca ich zamieszkania10.
Profilowanie geograficzne ma olbrzymie znaczenie praktyczne. Nawet bez
nowoczesnych, skomplikowanych programów komputerowych jesteśmy w stanie zaznaczyć na mapie miejsca, w których doszło do przestępstw, i na tej podstawie wytypować obszar, na którym najprawdopodobniej zamieszkuje sprawca11. Jednak jest to bardzo żmudna i czasochłonna praca.
8
9
10

11

Ibidem.
Ibidem.
M. Hansen, All mapped out, as a crime fighting tool, geographic profiling hits criminals
close to home, „ABA Journal” 2001, nr 8, s. 26.
A. Feluś, Czy Zdzisław Marchwicki był sprawcą zabójstw seryjnych o podłożu seksualnym,
„Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2002, t. V, s. 56–60.
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W związku z powyższym stworzono modele istotnie usprawniające pracę
profilera geograficznego.
Wspomniany już Rossmo, pracując na Uniwersytecie Simona Frasera
w Kolumbii Brytyjskiej oraz jako funkcjonariusz policji w Vancouver, opracował w ramach pracy doktorskiej algorytm tzw. Namierzania KryminalnoGeograficznego (Criminal Geographic Targeting – CGT), stanowiący podstawę skomputeryzowanego systemu profilowania geograficznego RIGEL zaprojektowanego przez kanadyjską firmę Environmental Criminology Research Inc.
(ECRI), której był również współzałożycielem.
RIGEL składa się z kilku komponentów: specjalistycznego oprogramowania analitycznego, Systemu Informacji Geograficznej (Geographic Information
System – GIS) oraz bazy danych i narzędzi pozwalających na cyfrowe odzwierciedlenie zebranych informacji. Wprowadzone do programu cyfrowe mapy
i plany danego terenu są skorelowane z funkcjonowaniem Global Positioning
System (GPS) – systemu, którego głównym zadaniem jest dostarczenie informacji o położeniu i ułatwienie poruszania się w nieznanym terenie, a także nawigowanie konkretnego użytkownika.
System RIGEL w oparciu o algorytmy teoretyczne i metodologiczne porównuje zebrane dane, dokonuje ich oceny, tworząc w ten sposób wersje możliwego przebiegu zdarzenia w ściśle zakreślonym miejscu, kompilując cyfrową
mapę z naniesionymi punktami potencjalnych miejsc zamieszkania sprawcy.
W zależności od potrzeb i zgromadzonych nowych danych raz stworzony geoprofil można dowolnie edytować.
Dodatkowo jego olbrzymią zaletą jest możliwość podłączenia do systemów zbierających dane o przestępcach seksualnych czy baz takich jak m.in.
kanadyjski ViCLAS12 oraz amerykański VICAP13 oraz innych dostępnych rejestrów gromadzących dane wrażliwe, co przyczynia się w znaczący sposób do
szybkiego dotarcia do właściwej osoby.
Obecnie na rynku dostępne są dwie wersje programu. Pierwsza z nich
o nazwie Profiler przeznaczona jest dla profilerów geograficznych. Jej znaczny
koszt sprawił, że dostęp do niej posiada jedynie 12 instytucji organów ścigania
na świecie, w tym m.in. Royal Canadian Mounted Police and the Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms. Druga, znacznie tańsza wersja o nazwie Analyst
została stworzona dla analityków kryminalnych.
12

13

The Violent Crime Linkage System (ViCLAS). Szczegółowe informacje dotyczące
funkcjonowania bazy danych dostępne są na stronie internetowej: http://www.rcmpgrc.gc.ca/to-ot/cpcmec-ccpede/bs-sc/viclas-salvac-eng.htm.
The Violent Criminal Apprehension Program (ViCAP) – baza danych utworzona w 1985
roku przez FBI.
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Kolejnym systemem stworzonym na potrzeby geoprofilowania jest tzw.
DRAGNET, którego autorstwo przypisuje się prof. Davidowi Canterowi14.
Program powstał w połowie 1990 roku i oprócz funkcji matematycznych
wspomagany jest również przez opis zasad psychologicznego i behawioralnego
zachowania sprawcy.
Canter wraz ze środowiskiem akademickim stworzył oprogramowanie,
które w swym założeniu miało być wsparciem dla działań podejmowanych
przez funkcjonariuszy policji, analityków kryminalnych i badaczy. W skład software wchodzą Interactive Offender Profiling System (iOPS)15, wspomniany już
Geographic Offender Profiling Tool (Dragnet)16, Multi-dimensional Software
Analysis Tool (LiFA)17, Text to Data Translation Tool (Magister)18 oraz Violence Prediction and Domestic Violence Prediction Tools19. Autor udostępnia
program wszystkim podmiotom zainteresowanym partnerstwem badawczym
w celu naukowego opracowania jego przydatności. Obecnie trwają badania nad
możliwościami jego dalszego wykorzystywania.
Następnym programem jest CrimeSTAT stworzony przez dr. Neda Levine’a20, współpracującego z innymi badaczami i analitykami kryminalnymi.
Program został opracowany w 1999 roku (wersja 1.0) przy wykorzystaniu
środków z Narodowego Instytutu Sprawiedliwości (National Institute of Justice), a następnie był trzykrotnie uaktualniany (wersja 1.1 w 2000 roku, wersja
2.0 w 2002 roku, a wersja 3.0 w 2004 roku). Oprogramowanie opiera się na
statystyce przestrzennej zawierającej sześć rodzajów procedur – Journey-to-Crime Estimation21, rozkład przestrzenny, analizę odległości, analizę tzw. hot
spotów, interpolację oraz analizę przestrzenno-czasową. CrimeSTAT w odróżnieniu od innych programów bazuje na większej liczbie zmiennych.
Ostatnim znanym oprogramowaniem jest Predator stworzony przez dr.
Maurice’a Godwina22 w końcówce lat 90. XX wieku w trakcie badań nad pracą
14

15
16
17
18
19
20

21

22

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Psychologii Śledczej na Uniwersytecie w Huddersfield,
szef Międzynarodowej Akademii Psychologii Śledczej, emerytowany profesor Uniwersytetu
w Liverpoolu; posiada stopnie naukowe: PhD, AcSS, FAPA, FBPsS(Hon), FRSM, CPsychol.
Interaktywny System Profilowania Kryminalnego.
Narzędzie służące do Kryminalnego Profilowania Geograficznego.
Wielowymiarowe oprogramowanie służące do dokonywania analiz.
Narzędzie służące do wprowadzania i tłumaczenia danych.
Narzędzia do prognozowania występowania przemocy i przemocy domowej.
Ned Levine jest dyrektorem Ned Levine & Associates, Houston, TX. Posiada 50-letnie doświadczenie akademickie, pracował także na rzecz rządu. Zajmował stanowiska akademickie
w Anglii, Turcji i Stanach Zjednoczonych. Wydał ponad 100 publikacji.
Metoda oparta na wskazaniu odległości, oszacowanie prawdopodobnego miejsca zamieszkania seryjnego przestępcy.
Psycholog śledczy, kryminolog prowadzący interdyscyplinarną działalność mającą na celu
pomoc adwokatom w wykrywaniu błędów popełnianych przez śledczych pracujących na
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doktorską. Program służy przede wszystkim samemu twórcy w prowadzonym
przez niego przedsiębiorstwie konsultingowym do rozwiązywania zagadek
kryminalnych klientów jego agencji i nie jest dostępny w sprzedaży ani wykorzystywany przez inne podmioty.
W 1999 roku autor opisał, w jaki sposób Predator został wykorzystany
w przypadku pięciu nierozwiązanych zabójstw w miejscowości Raleigh w latach 1996–1997. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, iż miejsce zamieszkania sprawcy zlokalizowane zostało w odległości mniejszej niż jedna
przecznica od miejsca zdarzenia.
Wspomnieć należy, iż fundamentem geoprofilowania jest psychologia
i kryminologia środowiskowa. To właśnie takie teorie jak teoria racjonalnego
wyboru (Routine Activity Theory)23 czy Crime Pattern Theory24 wykorzystująca typowe mapy mentalne, funkcjonujące jako poznawcze reprezentacje znanego środowiska, które posiada każdy człowiek, oraz Distance-decay-function25
dały podstawy dla uzasadnień, iż mimo że jest to najmłodsza gałąź profilowania, to jednak już dość ugruntowana. O jej stabilności jednak nie należy wspominać z uwagi na fakt, iż ten rodzaj profilowania jest najbardziej podatny na
zmiany technologiczne, a o jego wadliwości i użyteczności mogą dodatkowo
świadczyć źle przeszkoleni użytkownicy popełniający błędy już podczas wpisywania danych.
Dotychczas znane są jedynie dwie instytucje zagraniczne, które trudnią się
certyfikacją profilerów geograficznych. Pierwszą z nich jest Committee for
Geographic Profiling Analyst Training and Certification (CGPATC). Szkolenia
oferowane przez tę instytucję przebiegają dwuetapowo i składają się także

23

24

25

miejscu zdarzenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.investigativepsych.com/defaultmain.html.
L. Cohen, M. Felson, Social change and crime rate trends: a routine activity approach,
„American Sociological Review” 1979, nr 44 (4), s. 588–608.
Teoria głosząca, że sprawcy przestępstw wybierają miejsca, w których czują się bezpiecznie i które postrzegają jako takie, które pozwolą im dokonać zbrodni przy jak najmniejszym wysiłku. Zachowanie przestępcze pojawia się w wyniku zaistnienia trzech czynników:
zmotywowanego sprawcy, podmiotu przestępstwa oraz braku „strażników” – osób, które
mogłyby zapobiec przestępstwu.
P. L. Brantingham, P. J. Brantingham, prezentacja Institute for Canadian Urban Research
Studies, dostęp online 10.12.2016: https://web.archive.org/web/20150518074711/
http://www.ceamos.cl/ceamos/images/stories/actividadesyeventos/pattern_theory1.pdf
Tzw. wzorzec przestępczości. Teoria wyjaśniająca, dlaczego przestępstwa popełniane są
na niektórych obszarach; wskazująca, że czynniki sprzyjające dokonywaniu czynów danego
typu nie są równomiernie rozmieszczone w przestrzeni.
Tzw. funkcja zanikania wraz z odległością. Teoria odnosi się bezpośrednio do odległości pokonywanej przez sprawców od miejsca zdarzenia do ich miejsca zamieszkania. Zgodnie z tą
koncepcją prawdopodobieństwo znalezienia sprawcy maleje wraz z odległością od miejsca
zdarzenia.
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z licznych testów, których zaliczenie ma dawać gwarancję prawidłowego opanowania materiału i zdolności do tworzenia w przyszłości prawidłowych profili
zgodnie ze wszystkimi przyjętymi zasadami. Profile tworzone błędnie przez
osoby nieprzeszkolone mogą z czasem wprowadzić przekonanie, że oferowane
narzędzia są wadliwe. Rzetelne szkolenia mają uniemożliwić jednak wysnuwanie takich wniosków. Drugą instytucją certyfikującą jest International Criminal
Investigative Analysis Fellowship (ICIAF). Obecnie profilerzy szkoleni przez
ten ośrodek pracują jedynie na terytorium Wielkiej Brytanii oraz Holandii.
Warto dodać, iż profilowanie geograficzne za granicą znajduje się w obszarze zainteresowania przede wszystkim policji, ale również wojska, wspomina się także o szerokim stosowaniu go przez wyspecjalizowane służby medyczne w celu wykrywania źródeł epidemii licznych chorób.
W Polsce funkcjonuje szeroko pojęta analiza geograficzna, natomiast nie
są przeprowadzane szkolenia z zakresu geoprofilowania. Niestety polscy funkcjonariusze policji nie uczestniczą także w międzynarodowych kursach i szkoleniach w tym zakresie, do czego w znaczny sposób z pewnością przyczyniają
się ich koszt, brak specjalistycznego oprogramowania, ale również niewystarczająca znajomość języka angielskiego.
Wzrost zainteresowania polskiej policji profilowaniem z uwzględnieniem
szczegółowych planów miejscowości można zaobserwować w tym roku26,
uznając stworzone mapy zagrożeń za wstęp do dalszej analizy miejsc zdarzeń.
Skonstruowane na ich podstawie szeroko pojęte geoprofile przy zastosowaniu
odpowiednich programów komputerowych mogłyby w przyszłości odgrywać
szczególną rolę.
Należy zaznaczyć, iż polskie organy ścigania jako punkt wyjścia wskazały
wzrost poczucia bezpieczeństwa jednostki w społeczności lokalnej, które
w efekcie przyczyni się do zwiększenia ogólnego poczucia ładu i porządku na
terenie kraju. W rezultacie stworzona „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa” ma być zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Policja.pl narzędziem,
które pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym
społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja
ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. (…)
Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów
26

Dotyczy roku 2016.
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sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do
tworzenia komisariatów i posterunków Policji27.

Informacje zawarte w tak stworzonych mapach pochodzą z trzech zasadniczych źródeł, do których zaliczyć należy informacje gromadzone w policyjnych bazach danych, również te pozyskane od społeczności lokalnej podczas
bezpośredniego kontaktu z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych, a także otrzymane za pośrednictwem
cyfrowej platformy wymiany informacji, czyli de facto ze wskazań internautów.
Dane prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie
przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu
mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Tak stworzone narzędzie podlega ciągłej weryfikacji i niestety nie zawsze będzie odzwierciedlało ogólne poczucie bezpieczeństwa na danym obszarze.
We wskazanych kategoriach zostały umieszczone: wypadki drogowe
z uwzględnieniem ofiar śmiertelnych, kradzież, kradzież z włamaniem, jako
jedna kategoria rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie; uszkodzenie rzeczy, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, przestępstwa na tle seksualnym,
kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości, posiadanie
środków odurzających, udzielanie substancji psychotropowych, oszustwo „na
wnuczka”, oszustwo „na policjanta”, interwencje policji związane z wykroczeniami takimi jak np. zakłócanie porządku; obok nich znalazły się dodatkowe
dane dotyczące oceny skuteczności policji i pracy policjantów, a także dane obrazujące poczucie bezpieczeństwa podczas spacerów po zmroku.
Ostatecznie zgodnie z założeniem twórców mapa zagrożeń powinna pozwolić na określenie i analizowanie danych dotyczących lokalizacji, zdarzeń
kryminalnych, wzorców zachowań i trendów w przestępczości.
Wprowadzone narzędzie wydaje się jednak tylko mapą zdarzeń niepowiązanych ze sobą ze względu na możliwe do odczytania na pierwszy rzut oka
znaczne odległości pomiędzy zarejestrowanymi przestępstwami tudzież wykroczeniami. Nie jest to zdecydowanie narzędzie służące do geoprofilowania
w rozumieniu wspomnianego już Rossmo.
Warto zaznaczyć, iż sam fakt publicznego udostępniania zgromadzonych
danych budzi szereg wątpliwości, w dobie ogólnego dostępu do Internetu podaje bowiem potencjalnym sprawcom bieżące informacje, w jakich lokalizacjach
przez najbliższy okres nie jest wskazana ich dalsza działalność, gdyż organy
ścigania powzięły już o nich wiadomość. Wiąże się to przede wszystkim z du27

Strona internetowa: Policja.pl, dostęp online: 6.12.2016, http://www.policja.pl/pol/mapazagrozen-bezpiecze/33880,dok.html.
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żym prawdopodobieństwem występowania wzmożonych patroli w danej okolicy. Nietrudno sobie wyobrazić, iż żaden sprawca nie zdecyduje się więc na
bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami policji w danej okolicy, w sytuacji
gdy jest ona objęta dodatkową ochroną.
Natomiast zdecydowanym plusem powstałej mapy zagrożeń jest potencjalnie odczuwane zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców przejawiające się zgłaszaniem przez nich zachowań, które da się wyeliminować,
pod warunkiem iż działania funkcjonariuszy będą skuteczne. Dotyczy to przede
wszystkim jednak wykroczeń, co jest widoczne zwłaszcza w dużych miastach.
I tak np. znaczna liczba zgłoszeń niewłaściwego parkowania może wynikać
z troski o infrastrukturę, ale również o niedopuszczenie do ograniczenia widoczności i znaków drogowych, zwłaszcza przejść dla pieszych.
Geoprofilowanie z założenia powinno być narzędziem dostępnym tylko
w zamkniętym kręgu profilerów, wykorzystywanym w przypadkach przestępstw noszących znamiona seryjności, gdy celem jest wykrycie nieznanego
sprawcy. W przypadku map zagrożeń – sprawca jest na ogół znany, najpierw
następuje zgłoszenie lub bezpośredni kontakt z osobą, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie, a następnie takie zdarzenie jest nanoszone na mapę.
Nie można mówić, iż nie powzięto wiadomości co do osoby sprawcy, gdy
np. mamy do czynienia z sytuacją kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości bądź parkowania w miejscu niedozwolonym, i korelować tego faktu ze zmienną zamieszkania tej osoby w najbliższej okolicy. Takie zdarzenia mają charakter zwykle przypadkowy i nie stanowią żadnej reguły.
Trudno oprzeć się więc wrażeniu, iż działania podejmowane w ramach
alokacji pewnych zdarzeń w ramach tworzonych map zagrożeń mają charakter
bardziej statystyczny i wpływają raczej na ocenę skuteczności funkcjonariuszy
policji, niż służą do rozwiązywania złożonych case studies.
Powstaje jednak pytanie, czy profilowanie geograficzne mogłoby być wykorzystywane w polskich warunkach i czy jest potrzeba korzystania z takiego
narzędzia w naszym kraju. Biorąc jednak pod uwagę działalność tzw. Archiwum X, specjalnego zespołu operacyjno-śledczego powołanego do ponownego
badania spraw nierozwiązanych w przeszłości, czy tzw. ciemną liczbę zabójstw, należy zauważyć, iż w tym zakresie funkcjonariusze policji posługują
się różnorodnymi metodami, w szczególności zaś korzystają z najnowszych
zdobyczy nauki i techniki. To właśnie w tym zakresie pojawia się wielka szansa, aby charakterystyczne papierowe mapy zawieszane na tablicach korkowych
z szeregiem kolorowych znaczników zaopatrzonych we właściwą legendę, które są nieodzownym elementem ścian polskich komisariatów policji, zamienić

Historia profilowania geograficznego

35

na profesjonalne oprogramowanie obsługiwane przez wysoce wyspecjalizowanych geoprofilerów.

Streszczenie
Artykuł przybliża historię profilowania geograficznego, znanego inaczej jako
geoprofilowanie czy kryminalna analiza miejsca zdarzenia. Odwołuje się do zagranicznych twórców i badaczy, którzy w przeprowadzonych syntezach ujmują szczegółowo
powyższe zagadnienie. W pracy nie zabrakło odniesień do teorii kryminologicznych
mających związek z poruszaną tematyką, a także wyliczenia nazw specjalistycznego
oprogramowania, jego zastosowania oraz ośrodków certyfikujących geoprofilerów.
Geoprofilowanie przedstawione zostało jako narzędzie nowoczesne, wysoce wyspecjalizowane i skuteczne, które w przyszłości mogłoby być również wykorzystywane
w polskich warunkach.
Słowa kluczowe: geoprofilowanie, profilowanie geograficzne, analiza geograficzna,
GIS
Summary
The article presents the history of geographic profiling otherwise known as geoprofiling or criminal analysis of the place of scene of crime. It is refers to foreign
originators and researchers who conducted syntheses presents in details the above
issue. In the study not run out of references to the theory of criminology associated
with the subjects discussed, as well as indications of specialized software, its
application and certification bodies of geo-specialists. Geo-profiling is presented as a
tool of modern, highly specialized and efficient, which in the future could also be used
in Polish conditions.
Keywords: geo-profiling, geographic profiling, geographic analysis, Geographic
Information System
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Z PROBLEMATYKI
KWESTIONOWANIA AUTENTYCZNOŚCI
TESTAMENTU HOLOGRAFICZNEGO
On the issues of questioning the authenticity of holographic will

Wprowadzenie
Istniejące w Polsce prawo cywilne, w tym prawo spadkowe, umożliwia
uregulowanie losów majątku człowieka na wypadek jego śmierci. Fakt śmierci
nie zawsze powoduje wygaśnięcie praw i obowiązków zmarłego, które – co do
zasady – należy kontynuować lub zakończyć ich ewentualny byt prawny. Taka
regulacja wynika z art. 922 kodeku cywilnego1.
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia podstawowych
reguł dotyczących sporządzania testamentu w świetle polskiego prawa spadkowego, które stawia określone wymogi, by taki testament uznać za ważny.
Istotne dla autorek stało się przede wszystkim zwrócenie uwagi na kilka aspektów związanych z kwestionowaniem autentyczności sporządzonego przez
spadkodawcę testamentu. Im bowiem więcej testamentów, tym więcej pomysłów na to, by je kwestionować. Podstawowym zarzutem, jeżeli chodzi o podważanie prawdziwości testamentu, jest jego autentyczność. Dlatego by rozwa1

Art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze
zm., dalej: kodeks cywilny): § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak
również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od
tego, czy są one spadkobiercami.
§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach
księgi niniejszej.

Justyna Bugajska, Sylwia Ławrentjew

38

żać kwestię autentyczności takiego aktu, należy w pierwszej kolejności omówić podstawowe jego elementy, a następnie zwrócić uwagę na zagadnienia
związane z badaniem jego autentyczności.
Powszechnie wiadomo, że powołanie do spadku wynika albo z ustawy, albo z testamentu, przy czym dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy bądź też gdy żadna
z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą2. W związku
z powyższym ustawodawca daje pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia
określonemu wolą spadkodawcy wyrażoną w testamencie. Dziedziczenie ustawowe wchodzi w rachubę dopiero wtedy, gdy: spadkodawca w ogóle nie sporządził testamentu, sporządził testament, który okazał się nieważny lub bezskuteczny albo sporządzając testament ograniczył się do innych rozporządzeń. Na
marginesie należy wskazać, że nieprecyzyjność dyspozycji spadkodawcy zawartych w testamencie nie przesądza o jego nieważności. Decyzja w tym zakresie pozostawiona została spadkodawcy, który może sporządzić testament,
w którym powoła określoną osobę (lub osoby) do dziedziczenia. Może również
testamentu nie sporządzać, uznając, iż ustawowe uregulowanie dziedziczenia
odpowiada jego woli. Brak testamentu może być spowodowany brakiem zainteresowania losem majątku po własnej śmierci, czego jednak nigdy nie można
stwierdzić na pewno3.
Dziedziczenie testamentowe
Testament jest czynnością prawną pozwalającą uregulować sytuację majątku należącego do osoby fizycznej po jej śmierci. Określany on jest jako
czynność jednostronna, nieskierowana do określonego podmiotu o charakterze
osobistym, dokonana w formie szczególnej, odwołalna, zawierająca rozrządzenia spadkodawcy dokonane mortis causa. Ustalenie, jakie rozrządzenia mogą
i muszą być zawarte w treści czynności prawnej, są przesłankami istnienia testamentu (jego ważności). W pierwszej kolejności rozważyć należy, czy konieczne jest ustanowienie w testamencie spadkobiercy, czy też można ograni2

3

Art. 926 kodeksu cywilnego: § 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.
§ 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca
nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być
spadkobiercą.
§ 3. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, dziedziczenie ustawowe co
do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy
albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może
być spadkobiercą.
Regulacja prawna zawarta jest w artykułach 941–948 kodeksu cywilnego.
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czyć się jedynie do innych rozrządzeń o charakterze majątkowym (np. ustanowienie zapisu). W sytuacji gdy spadkodawca nie zawrze rozrządzeń dotyczących osoby spadkobiercy, pozytywnych czy negatywnych, można przyjąć, iż
uznaje on ustawowy porządek dziedziczenia. Powołanie do dziedziczenia na
podstawie testamentu oznacza także istnienie po stronie testatora woli testowania (animus testandi). Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „wola testowania to wola i świadomość dokonywania czynności prawnej na wypadek
śmierci. Brak woli testowania powoduje, że testament w ogóle nie istnieje. Testator musi obejmować swoją świadomością fakt regulowania losów majątku
na czas po swojej śmierci. Posłużenie się określonymi sformułowaniami może
świadczyć o istnieniu woli testowania, jednakże obok treści oświadczenia oraz
okoliczności, w jakich zostało złożone”4. Istotny jest więc zamiar spadkodawcy, aby sporządzony testament wywołał skutki prawne. Zamiar wywołania
skutków prawnych musi być objęty wolą testowania. Brak takiego zamiaru
oznacza, że testator działał bez woli testowania, a więc nie sporządził testamentu.
W kodeksie cywilnym wyróżniono dwa rodzaje testamentów; mianowicie
testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Tak zwane zwykłe testamenty mogą zostać sporządzone w każdym czasie, do ważności testamentów szczególnych zaś muszą zaistnieć ustawowo określone warunki czasowe (sytuacyjne).
Testamenty zwykłe to: testament własnoręczny (holograficzny), testament notarialny (sporządzony w formie aktu notarialnego) oraz testament alograficzny
(sporządzony wobec określonej osoby urzędowej w obecności dwóch świadków)5. Testamenty szczególne to testament ustny, testament sporządzony na
polskim statku morskim lub powietrznym oraz testament wojskowy6.
4

5

Wymaganie to znacząco podkreśla Sąd Najwyższy, m.in. w postanowieniu z dnia 22 grudnia
1997 r. II CKN 542/97 (OSNC 1998, nr 7–8, poz. 118) wskazując, że wola testowania nie
musi przejawiać się w użyciu przez spadkodawcę określonych wyrażeń, takich jak „testament”, „ostatnia wola”. Zob. również: E. Skowrońska-Bocian, Testament w prawie polskim,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 35–37.
Art. 949 kodeksu cywilnego: § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że
napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.
§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co
do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.
Art. 950 kodeksu cywilnego: Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.
Art. 951 kodeksu cywilnego: § 1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten
sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo
gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być
podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz
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Testament holograficzny
Testament, jak już wskazano wcześniej, będący jedyną czynnością prawną, mocą której można rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci, musi zostać
sporządzony w jednej z form przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego. Uzależnienie to jest wynikową kilku założeń wprowadzonych w celu prawnej ochrony tego rozrządzenia mortis causa. Do owych założeń należą:
− skłonienie testatora do rozważenia treści testamentu, który ma zamiar
sporządzić;
− ułatwienie zbadania woli testowania spadkodawcy (przepisy o formie
testamentu znacznie ułatwiają ustalenie, czy w konkretnym przypadku
mamy rzeczywiście do czynienia z testamentem, czy tylko z jego projektem);
− ułatwienie dowodu sporządzenia, autentyczności i treści testamentu;

6

przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć
w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
§ 3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany
w artykule niniejszym.
Art. 952 kodeksu cywilnego: § 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
§ 2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków
albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia,
z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to
podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
§ 3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest
możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.
Art. 953 kodeksu cywilnego: Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że
spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch
świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują
spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie
może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli
zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny.
Art. 954 kodeksu cywilnego: Szczególną formę testamentów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Art. 955 kodeksu cywilnego: Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego,
chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu
przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Z problematyki kwestionowania autentyczności...

41

− utrudnienie przedkładania testamentów sfałszowanych i zapobieżenie
ujemnym skutkom ukrycia, zniszczenia lub zaginięcia testamentów
prawdziwych7.
W myśl powołanego art. 949 kodeksu cywilnego jedną z form omawianego aktu jest forma testamentu własnoręcznego, czyli holograficznego. Testament holograficzny jest podstawową formą testamentu zwykłego. Forma ta jest
powszechnie dostępna dla osób, które umieją czytać oraz pisać, a jej konstrukcja opiera się na dość rygorystycznie traktowanych przesłankach formalnych,
które muszą być zachowane pod rygorem nieważności (ad solemnitatem), a mianowicie do swej ważności wymaga on sporządzenia pismem ręcznym testatora,
podpisania oraz – w zasadzie – opatrzenia datą. Tylko dwie pierwsze przesłanki
są traktowane przez ustawodawcę w sposób bezwzględny, gdyż ich naruszenie
powoduje zawsze nieważność testamentu. Naruszenie zaś przesłanki trzeciej
nie zawsze prowadzi do nieważności testamentu. Co do zasady przyjmuje się,
że wymogiem formalnym ważności testamentu holograficznego jest również
umieszczenie na nim daty. Jednakże, zgodnie z art. 949 § 2 kodeksu cywilnego,
brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje
wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do jego sporządzenia (zdolności
w czasie jego sporządzania), co do treści testamentu lub co do wzajemnego
stosunku kilku testamentów. Wątpliwości w tym zakresie mogą być wyjaśnione
w postępowaniu sądowym przy użyciu wszelkich dostępnych środków dowodowych. Jeżeli jednak nie uda się ustalić nawet prawdopodobnej daty sporządzenia testamentu, a wymienione wyżej wątpliwości się nie pojawiają, to testament holograficzny pozbawiony daty jest ważny8.
Testator musi napisać testament holograficzny w całości własnoręcznie.
Gdy dana osoba jest kaleką, wymóg własnoręczności będzie zachowany nie
tylko w sytuacji, gdy spadkodawca sporządzi dokument ręką, ale również wtedy, gdy sporządzi go w sposób zwykle przez niego używany, np. nogą, ustami
czy protezą9. Pismo własnoręczne stanowi materialną konkretyzację woli testatora. Konieczność własnoręcznego spisania całego testamentu ma na celu
umożliwienie spadkodawcy swobodnego rozrządzenia swoim majątkiem oraz
zabezpieczenie autentyczności podpisu. Sfałszowanie całego tekstu jest znacznie trudniejsze i wymaga większego wysiłku niż sfałszowanie samego podpisu.
Wyłączone jest zarówno posługiwanie się innymi sposobami pisania (maszyna,
7

8

9

J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1968, s. 118.
Tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 października 1992 r., III CZP 90/92, OSNC 1993,
z. 1–2, poz. 4.
A. Kidyba (red.), E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV: Spadki, wyd. IV, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 136.
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wydruk komputerowy), jak i spisanie woli spadkodawcy przez inną osobę. Pismo powinno wykazywać cechy indywidualne testatora umożliwiające stwierdzenie, z czyjej ręki pochodzi. Rodzaj pisma, jak i materiał, na jakim sporządzono testament, nie ma znaczenia. Sposób językowego formułowania woli nie
ma wpływu na ważność testamentu, z tym zastrzeżeniem, że musi to być język
znany spadkodawcy. Wobec okoliczności, iż niezbędna w tworzeniu ważnego
testamentu jest tzw. wola testowania (animus testandi), spadkodawca musi znać
język, w którym tę wolę spisuje. Przyjmuje się, że spadkodawca powinien rozumieć to, co pisze. Nie można też sporządzić testamentu szyfrem, z uwagi na
brak możliwości poznania woli spadkodawcy, ani za pomocą tzw. pisma brajlowskiego – przepisy wymagają pisma własnoręcznego, a „brajl” takim pismem nie jest. Również nie można sporządzić ważnego testamentu pismem
nieczytelnym. Wola zawarta w testamencie musi być poznawalna dla osób
trzecich. Stąd też nie może sporządzić ważnego testamentu osoba, która nie
umie czytać ani pisać, gdyż jest to brak woli testowania. W takiej sytuacji mechanicznie kopiowane są słowa pisane przez inną osobę. Istnieje poza tym bardzo wiele sytuacji, które stanowią ingerencje osób trzecich w procesie tworzenia testamentu własnoręcznego. Jest to przede wszystkim mechaniczna pomoc
w tworzeniu testamentu. W takiej sytuacji należy badać, czy zachowana została
wola spadkodawcy i czy ta wola była swobodna; czy nie działał on pod wpływem groźby, przymusu czy podstępu. Do sytuacji takich należy m.in.: podtrzymywanie ręki spisującego testament; doradzanie w kwestiach formułowania rozrządzeń testamentowych; spisanie testamentu przez osobę trzecią i poprawienie przez testatora już spisanej woli własnym pismem; wpisywanie niektórych słów przez testatora, a innych przez osobę trzecią; czy też przekreślanie i dopisywanie dokonywane przez osobę trzecią w sporządzonym już przez
testatora dokumencie za jego wiedzą i zgodą bądź bez nich. Podtrzymywanie
ręki przez inną osobę nie odbiera sporządzonemu pismu cech własnoręczności,
jednak gdy spadkodawca był w tej sytuacji jedynie „biernym narzędziem” – testament będzie nieważny. Pomoc intelektualna, polegająca na doradzaniu oraz
poprawianiu błędów, również może prowadzić do nieważności sporządzonego
testamentu, gdy testator nie był w stanie zrozumieć proponowanych sformułowań i świadomie ich zaakceptować. Natomiast zawsze dotknięty nieważnością
będzie testament spisany w taki sposób, iż niektóre zdania czy słowa zostały
napisane przez spadkodawcę, a inne przez osobę trzecią, ustawa zawiera bowiem wymóg sporządzenia testamentu holograficznego w całości pismem
ręcznym przez testatora. Z kolei sporne w doktrynie jest, czy do nieważności
testamentu prowadzi ingerencja polegająca na tym, iż w ukończonym już przez
testatora, ale niepodpisanym i nieopatrzonym datą piśmie zostaną dokonane
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przez osobę trzecią, za wiedzą i zgodą spadkodawcy, zmiany, dopiski lub przekreślenia10.
Podpis umieszczony w testamencie holograficznym umożliwia identyfikację osoby testatora. Oznacza to, że przyjmujemy wolę i świadomość testowania. Dodatkowo świadczy o tym, że testament został ukończony. Nie określono
wymagań, jakim podpis musi odpowiadać. W literaturze powszechnie przyjmuje się, że w zasadzie powinien on składać się z pełnego imienia (imion) i nazwiska. Za dopuszczalne uznaje się jednak posłużenie się pierwszą literą imienia i nazwiskiem, a także samym nazwiskiem, a w przypadku nazwiska dwuczłonowego – jednym z nazwisk. Dopuszczalne jest też podpisanie się pseudonimem, jeżeli spadkodawca stale się nim posługiwał. Natomiast za podpis nie
mogą być uznane parafa ani inicjały. Z kolei sporne jest, czy za podpis można
uznać samo imię lub określenie stosunku rodzinnego testatora wobec spadkobierców11. Nazwisko w formie skróconej może być uznane za ważny podpis
tylko wówczas, gdy testator zwykł się nim posługiwać i gdy skrót ten nie ogranicza się jedynie do inicjałów lub zarysu kreski. Ponadto musi on być na tyle
dokładny, aby każdy, kto znał nazwisko spadkodawcy, mógł je odczytać12.
Przepisy kodeksu cywilnego wymagają, aby testament własnoręczny został opatrzony datą, ponieważ służy ona usunięciu wątpliwości co do zdolności
spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu oraz co do
wzajemnego stosunku kilku testamentów. Przy czym nie zostało sprecyzowane,
w jaki sposób powinna zostać oznaczona ta data13. Zgodnie z uchwałą Sądu
Najwyższego, wydaną w składzie 7 sędziów, brak daty w testamencie własnoręcznym pociąga za sobą jego nieważność tylko wtedy, gdy postępowanie sądowe nie doprowadzi do usunięcia wątpliwości, o których mowa w art. 949 § 2
kodeksu cywilnego. Przy ich wyjaśnianiu sąd bierze pod uwagę także dowody
wskazujące na datę sporządzenia testamentu14.
Tytułem zakończenia omawiania przesłanek formalnych ważności sporządzonego testamentu holograficznego należy zwrócić uwagę, że podstawę dziedziczenia może stanowić testament własnoręczny, który zaginął, przy czym
termin ten należy odnosić do dokumentu zawierającego treść ostatniej woli
spadkodawcy. Wówczas fakt jego sporządzenia, ważność oraz treść rozporzą10
11

12
13

14

E. Skowrońska-Bocian, op. cit., s. 64–69.
Tak M. Pazdan, Komentarz do art. 949 k.c., w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 2:
Komentarz do artykułów 450–1088, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, uwagi 1–7.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72.
J. Ciszewski, Komentarz do art. 949 kodeksu cywilnego, LexisNexis, Warszawa 2014,
Internetowa baza wiedzy Lex 2015.
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 23 października 1992 r., III CZP 90/92, OSNC 1993, nr
1–2, poz. 4.
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dzeń musi zostać udowodniona bądź w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku15, bądź w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku16.
Postanowienie o powołaniu biegłego pismoznawcy
Zagadnienie ciężaru dowodowego w razie podjęcia działań związanych
z zanegowaniem autentyczności testamentu jako dokumentu sprowadza się do
tego, że w razie zaprzeczenia autentyczności możliwe jest korzystanie z wszelkich możliwych dla strony środków dowodowych. Praktycznie jednak w celu
ustalenia prawdziwości pisma często wykorzystywana jest opinia biegłego.
Wynika to przede wszystkim z faktu, że kwestionowanie autentyczności testamentu sprowadza się do stwierdzenia, iż to nie spadkodawca napisał testament
(nie został on napisany w całości ręką spadkodawcy).
Zgodnie z obowiązującym do 7 września 2016 r. art. 254 kodeksu postępowania cywilnego: „§ 1. Badania prawdziwości pisma dokonuje się z udziałem lub bez udziału biegłych, zwłaszcza przez porównanie pisma na zakwestionowanym dokumencie z pismem tej samej osoby na innych dokumentach
niewątpliwie prawdziwych. Sąd w razie potrzeby może wezwać osobę, od której pismo pochodzi, na termin wyznaczony, w celu napisania podyktowanych
jej wyrazów.
§ 2. Od obowiązku złożenia próby pisma zwolniony jest ten, kto na zapytanie, czy pismo na dokumencie jest prawdziwe, mógłby jako świadek odmówić zeznania.
§ 3. Sąd może zastosować do osoby trzeciej, która nie wykonała zarządzeń
sądu wydanych w myśl paragrafów poprzedzających, takie same środki przymusowe, jak wobec świadków.
§ 4. Osoba trzecia może na równi ze świadkiem żądać zwrotu wydatków
koniecznych związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku”.
Po zmianie, począwszy od 8 września 2016 r., ww. przepis otrzymał
brzmienie: „§ 1. Badania prawdziwości dokumentu można dokonać z udziałem
biegłego.
§ 11. Badanie prawdziwości pisma może nastąpić przez porównanie pisma
na zakwestionowanym dokumencie z pismem tej samej osoby na innych dokumentach niewątpliwie prawdziwych. Sąd w razie potrzeby może wezwać
15

16

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1999 r., II CKN 255/98, Mon. Praw.
1999/10/28.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 1987 r., III CZP 25/87, OSNC 1988/9/117.

Z problematyki kwestionowania autentyczności...

45

osobę, od której pismo pochodzi, w celu napisania podyktowanych jej wyrazów.
§ 2. Od obowiązku złożenia próby pisma zwolniony jest ten, kto na zapytanie, czy pismo na dokumencie jest prawdziwe, mógłby jako świadek odmówić zeznania.
§ 21. Sąd w razie potrzeby może wezwać wystawcę dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej do udostępnienia informatycznego nośnika
danych, na którym ten dokument został zapisany.
§ 22. Od obowiązku udostępnienia informatycznego nośnika danych zwolniony jest ten, kto na pytanie, czy dokument sporządzono na tym informatycznym nośniku danych lub czy pochodzi on od niego, mógłby jako świadek odmówić zeznań.
§ 3. Sąd może zastosować do osoby trzeciej, która nie wykonała zarządzeń
sądu wydanych w myśl paragrafów poprzedzających, takie same środki przymusowe, jak wobec świadków.
§ 4. Osoba trzecia może na równi ze świadkiem żądać zwrotu wydatków
koniecznych związanych ze stawiennictwem do sądu lub udostępnieniem informatycznego nośnika danych, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku”.
Zmiana w postaci wprowadzenia możliwości posługiwania się dokumentami sporządzonymi w postaci innej niż papierowa powoduje konieczność
zmiany regulacji dotyczącej badania ich prawdziwości. Po wejściu w życie
nowelizacji badanie to będzie dotyczyło nie tylko „pisma” (czyli dokumentów
w postaci tradycyjnej), ale także dokumentów sporządzonych w postaci elektronicznej. Z tego względu badanie prawdziwości dokumentu będzie w szerszym zakresie niż obecnie wymagało udziału biegłych sądowych. Powyższe
uzasadnia zmianę treści powyżej zacytowanego art. 254 kodeksu postępowania
cywilnego. Zmiana ta wynika również z konieczności zrównania statusu dokumentów w postaci elektronicznej z dokumentami „papierowymi” w zakresie
obowiązku ich udostępnienia sądowi (ściślej: udostępnienia informatycznego
nośnika danych, na którym jest zapisany dokument), podstaw zwolnienia z tego
obowiązku oraz żądania zwrotu wydatków i wynagrodzenia za utratę zarobku.
W pozostałym zakresie kwestie dotyczące badania prawdziwości dokumentu
pozostają bez zmian. Badania autentyczności pisma dokonuje się przez porównanie pisma (jego charakteru) na różnych dokumentach pochodzących od tej
samej osoby. Ponieważ przyjmuje się, że unormowanie przewidziane w art.
254 kodeksu postępowania cywilnego dotyczy zarówno stron, jak i osób trzecich, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto wyłącznie, że dotyczy ono
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badania pisma papierowego spadkodawcy, czyli osoby, która sporządziła testament17.
Wobec tego, że forma testamentu (uwarunkowania ważności testamentu)
przewiduje jedynie „wersję papierową”, nie ma potrzeby powołania się na powyżej wskazane zmiany. Jednakże niewątpliwie może to stanowić przyczynek
do zmian, które w efekcie wprowadziłyby ważność dokumentu elektronicznego
jako jednej z form woli testowania. Obecnie przepisy prawa nie przewidują
elektronicznej formy dokumentu, który mógłby stanowić wolę testowania ważną z punktu prawa. Ważny testament, jak już wskazano, musi mieć określone
formy, wśród których na chwilę obecną nie przewidziano odpowiednika elektronicznego dokumentu. Z uwagi na to, że otwarcie testamentu (ujawnienie woli osoby, która spisała testament) następuje po śmierci tej osoby, dopiero wtedy
w grę wchodzi jego ewentualne kwestionowanie. Przyjmuje się zatem, że sporządzający testament jest osobą trzecią w toku postępowania sądowego obejmującego m.in. kwestionowanie testamentu, gdy już nie żyje i nie może tym
samym brać w nim udziału.
Określenie prawdziwości pisma następuje na wniosek strony lub z urzędu.
Literalne brzmienie art. 254 kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza możliwość sprawdzenia pisma bez udziału biegłego, jednakże (zwłaszcza w przypadku testamentu) odstąpienie od powołania dowodu z opinii biegłego mogłoby wystąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy to fałsz sporządzenia dokumentu jest tak bardzo oczywisty, że na tle konkretnej sprawy jego stwierdzenie
nie wymaga wiadomości specjalnych ani przeprowadzenia badań18. Co prawda
zgodnie z innym postanowieniem Sądu Najwyższego sąd, przed zasięgnięciem
opinii biegłego pismoznawcy, obowiązany jest ocenić prawdziwość pisma
przez porównanie pisma na zakwestionowanym dokumencie z pismem tej samej osoby na innych dokumentach niewątpliwie prawdziwych, jednakże należy
to traktować jako zalecenie, niejako wstępną ocenę zasadności dopuszczenia
dowodu19. Nad takimi sytuacjami ma czuwać sąd, gdyż podważanie prawdziwości dokumentu nie powinno odbywać się bezkrytycznie. Obowiązujące
przepisy prawa przewidują karę grzywny dla osoby, która zgłasza zarzuty
w złej wierze lub lekkomyślnie (art. 255 k.p.c.)20.
17

18

19
20

Zob. m.in. T. Ereciński, T. Demendecki, K. Knoppek, M. Sieńko, Komentarz do art. 254
kodeksu postępowania cywilnego, Internetowa baza wiedzy Lex 2015.
Tak np. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 1972 r., III CRN 341/72, czy też
w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 października 1974 r., III CRN 260/74.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2000 r., III CKN 296/00.
Art. 255 kodeksu postępowania cywilnego: Strona, która w złej wierze lub lekkomyślnie
zgłosiła zarzuty przewidziane w art. 252 i 253, podlega karze grzywny.
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Przedmiotem ekspertyzy pismoznawczej przy testamentach holograficznych jest nie tylko podpis testatora, ale i treść sporządzonego testamentu. Forma rozrządzenia mortis causa, w której spadkodawca składa jedynie swój podpis, a treść testamentu jest sporządzana przez inne osoby, nie powinna być nazywana testamentem holograficznym. Wbrew jednoznacznym przepisom ustawy sądy traktują jednak tego rodzaju testamenty właśnie jako testamenty holograficzne, ze względu na brak podpisów świadków oraz brak szczególnych sytuacji ich powstania, przewidzianych dla testamentów szczególnych21. Gdy
podważana zostaje ważność testamentu holograficznego, w toku postępowania
sądowego, w postanowieniach sądów o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego
pismoznawcy, organ procesowy kieruje do biegłych pytania, zmierzające do
ustalenia autentyczności kwestionowanego testamentu, np.:
− Czy kwestionowany testament został sporządzony własnoręcznie przez
spadkodawcę?
− Czy testament został sporządzony i podpisany własnoręcznie przez testatora?
− Czy dokument nazwany „Moja ostatnia wola” został w całości napisany przez spadkodawcę, czy też przez inną osobę?
− Czy testament znajdujący się w aktach był napisany i podpisany osobiście przez spadkodawcę?
− Czy pismo w testamencie jest sporządzone tą samą ręką co inne pisma
załączone do akt?
− Czy testament zawiera autentyczne pismo spadkodawcy?
Nie wszystkie pytania kierowane do biegłych pismoznawców dotyczą jednakże wprost autentyczności testamentów. Organ procesowy wnosi także np.
o sporządzenie opinii, której przedmiotem będzie odczytanie testamentu holograficznego spadkodawcy. Biegły we wnioskach końcowych wypowiada się
wtedy również o ewentualnych śladach jakichkolwiek technicznych zabiegów
fałszerskich. Niejednokrotnie też sąd wnosi o wykonanie opinii, w której zostanie ustalona data sporządzenia testamentu holograficznego spadkodawcy, co
pozwoli wyjaśnić, czy został on sporządzony przed śmiercią spadkodawcy czy
po jego śmierci22.
21

22

A. Feluś, Testamenty. Popularno-naukowe studium kryminalistyczne, Wydawnictwo „Volumen”, Katowice 1996, s. 14.
Dane zaczerpnięte z badań identyfikacyjnych testamentów holograficznych prowadzonych
w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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Podsumowanie
W praktyce w świetle obowiązujących przepisów prawa testament staje się
coraz częściej podstawą powołania do dziedziczenia. Jest to czynność prawna
sporządzana zarówno na wypadek śmierci, jak i w obliczu rychłego zgonu.
Pierwszeństwo testamentu jako podstawy dziedziczenia sprawia, że najistotniejsze staje się to, by ta czynność prawna (spisanie testamentu) była ważna
z punku widzenia obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na łatwość sporządzenia testamentu własnoręcznego jest on najbardziej popularną formą
wśród testamentów określonych przepisami kodeksu cywilnego. Równocześnie
wzrasta liczba spraw, w których sporządzony testament jest kwestionowany.
W związku z tym organ procesowy oprócz zbadania przesłanek ważności sporządzonego testamentu holograficznego winien mieć na uwadze, iż pismo własnoręczne zmienia się z biegiem lat, pod wpływem choroby i innych czynników, które mogą podawać w wątpliwość autentyczność sporządzonego przez
spadkodawcę testamentu. Testamenty własnoręcznie piszą osoby starsze i niejednokrotnie bardzo schorowane. Badania identyfikacyjne tego rodzaju rozrządzeń mortis causa, mające na celu ustalenie ich autentyczności, wymagają dużej wiedzy ustanowionego biegłego pismoznawcy z problematyki pisma
starczego oraz patologicznego.

Streszczenie
W artykule omówiono dziedziczenie testamentowe ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek ważności testamentu holograficznego, zwracając uwagę na nowelizację k.p.c., która weszła w życie od 8 września 2016 r., oraz przedmiot ekspertyzy pismoznawczej podczas analizy testamentów własnoręcznych.
Słowa kluczowe: testament holograficzny, opinia biegłego pismoznawcy
Summary
The authors of the article discussed testamentary succession, with particular
reference to essential conditions for the validity of holographic will, considering the
amendment to the civil law code going into effect on 8 September 2016, as well as
subject of graphological analysis in case of hand-written testament.
Keywords: holographic will, graphologist expert witness’s findings
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Wstęp
Idealne państwo stworzył w swoich teoriach Platon, grecki filozof żyjący
w latach 427–347 p.n.e. Oparł on wizję idealnego miasta-państwa na porównaniu państwa do duszy człowieka. Zdaniem myśliciela, państwo – podobnie jak
dusza – składa się z nierównych części, odlanych z różnych kruszców1. Każda
z tych części charakteryzuje się jedną z następujących cech: inteligencją, odwagą lub zaspokojeniem. Na tej podstawie Platon założył, że w idealnym społeczeństwie wyróżnia się trzy grupy społeczne. Najwyżej w hierarchii umiejscowił ludzi inteligentnych i mądrych, zdolnych do przewodniczenia państwu,
nieco niżej odważnych – wojowników, którzy mają za zadanie ochraniać państwo. Najniżej w hierarchii Platona znalazła się grupa ludzi zaspokajających
potrzeby materialne społeczeństwa. Myśl platońska zakładała, że żadna z tych
grup nie osiągnie doskonałości w pojedynkę, ale jedynie dzięki współdziałaniu
z innymi. Tylko przez kooperację grupy te są w stanie osiągnąć harmonię,
a każdy obywatel – maksimum zaspokojenia i stabilizacji. Choć wizja idealne1

A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa
2012; A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2014.
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go państwa Platona wydawała się połączeniem ideologii antydemokratycznych
i komunistycznych, mogła gwarantować osiągnięcie ładu społecznego i uwolnienie społeczeństwa od wszelkich konfliktów i przestępstw2.
W żadnym ze współczesnych państw, w tym w Polsce, nie dostrzega się
spełnienia marzenia o idealnym państwie Platona, mimo że składowe tej teorii
widać w wielu systemach polityczno-prawnych. Polski system politycznoprawny potępia wszelkie przestępstwa, ale nie eliminuje ich całkowicie z życia
społecznego. Jednym z najcięższych przestępstw jest zabójstwo, czyli umyślne,
zabronione przez prawo, świadome pozbawienie życia drugiego człowieka.
Zgodnie z artykułem 148 § 1 kodeksu karnego, kto zabija człowieka, podlega
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności3.
Wiele różnorakich czynników natury politycznej, społecznej, ekonomicznej czy biologicznej (zdrowotnej, np. psychicznej) może stanowić „motor” zabójstwa. Stąd częstość popełniania zabójstw zmienia się równolegle ze zmianami gospodarczymi i społecznymi. Sprzyjają im m.in. ruchy migracyjne,
a w związku z tym – duża anonimowość społeczeństwa, otwarcie granic, przemiany ekonomiczne, stres.
W świetle powyższych czynników wyłania się cel naszego opracowania.
Jest nim analiza zabójstw w Polsce, ich uwarunkowań, zróżnicowania geograficznego i zmian w czasie.
Materiały i metody
W pracy wykorzystano dane dla województw dotyczące liczby zgonów
i liczby zabójstw stwierdzonych przez policję i prokuraturę w następstwie postępowań przygotowawczych, prowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2000–2014 (tabela 1). Informacje zaczerpnięto z Roczników Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2000–20144 oraz Roczników Statystycznych Województw Głównego Urzędu Statystycznego za lata
2000–20145. Do analizy wybrano dwa ostatnie okresy przemian społecznopolitycznych w Polsce: wejście do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz wstąpienie do wspólnoty Schengen w 2007 roku. Założono, że w wyniku ruchów
migracyjnych oraz otwarcia granic zmieniła się przestępczość w Polsce.
2

3
4
5

H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
A. Zoll, op. cit.
Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001–2015.
Rocznik Statystyczny Województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001–2015.
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Tab. 1. Liczebność materiału według województw (2000–2014)
Liczby zdarzeń
Województwo
N zgonów

N zabójstw

Dolnośląskie

1 509 000

1306

Kujawsko-pomorskie

1 428 100

469

Lubelskie

1 575 200

797

Lubuskie

2 908 700

479

Łódzkie

1 815 400

1199

Małopolskie

1 337 900

773

Mazowieckie

1 526 900

2066

Opolskie

1 389 300

235

Podkarpackie

1 285 000

385

Podlaskie

1 470 400

425

Pomorskie

1 284 100

724

Śląskie

1 505 900

1635

Świętokrzyskie

1 669 300

359

Warmińsko-mazurskie

1 320 200

563

Wielkopolskie

1 373 900

739

Zachodniopomorskie

1 386 400

771

Źródło: Roczniki Statystyczne i Roczniki Statystyczne Województw, GUS, Warszawa 2000–2014.

Do analizy wykorzystano dane o liczbach popełnionych zabójstw. Odzwierciedlają one wszystkie przestępstwa popełnione przeciwko art. 148 § 1 k.k. Ponieważ nie wszystkie zabójstwa kończą się skazaniem, ich liczba stwierdzana
przez sąd okręgowy jest z reguły niższa od liczby zabójstw odnotowanych
przez policję i prokuraturę. Jest to spowodowane tym, że podczas postępowania przygotowawczego i rozpoznawczego przed sądem mogą pojawić się okoliczności uniemożliwiające dokończenie procesu, a co za tym idzie – prawomocne skazanie sprawcy (np. śmierć podejrzanego lub zaistnienie okoliczności
wyłączających winę, takich jak: obrona konieczna – art. 25 § 1, niepoczytalność sprawcy – art. 31 § 1). Łącznie materiał obejmował 24 785 700 danych
o liczbach zgonów i 12 925 danych o liczbach zabójstw za lata 2000–2014 (tabela 1).
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Materiał podzielono według wielkości ośrodka zamieszkania, wydzielając
dwa typy: miasta i wsie (tabela 2).
Tab. 2. Liczebność materiału według wielkości ośrodka zamieszkania (2000–2014)

Typ ośrodka
Miasta
Wsie
Ogółem

Liczby zdarzeń
N zgonów
14 887 653
9 898 047
24 785 700

N zabójstw
9 980
2 945
12 925

Źródło: Roczniki Statystyczne i Roczniki Statystyczne Województw, GUS, Warszawa 2000–2014.

Dla poszczególnych województw oraz oddzielnie – dla całego kraju – obliczono współczynnik morderstw według poniższego wzoru:

Następnie wykreślono krzywe zmienności wartości współczynnika zabójstw w czasie. Stworzono ponadto kartogramy dla wartości współczynnika
zabójstw dla Polski według województw dla następujących wybranych lat:
2000, 2005, 2010 i 2014. Wykorzystano program QGIS Essen 2.14.3 oraz ArcGIS Esri.
W celu prezentacji zróżnicowania w natężeniu zabójstw w zależności od
wielkości ośrodka zamieszkania wykonano wykresy zmienności częstości zabójstw w czasie dla dwóch typów ośrodków: wsi i miast. Procentowe udziały
zabójstw (frakcje zabójstw) we wszystkich zgonach obliczono jako stosunek
liczby tych pierwszych do drugich. Różnice w ich częstościach pomiędzy
ośrodkami zweryfikowano testem u6.
Wyniki
Na podstawie przeprowadzonych analiz udało się określić, że w Polsce
umieralność ogólna utrzymuje się na względnie stałym poziomie około 3,5 mln
zgonów rocznie. Zgodnie z przewidywaniami, zgony dominują w ośrodkach
miejskich, przewyższając około trzykrotnie te odnotowane w ośrodkach wiej6

W. Oktaba, Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
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skich. Początkowo liczba zabójstw w Polsce wzrastała i osiągnęła najwyższą
wartość w roku 2002. Od roku 2003 liczba tych przestępstw stopniowo obniżała się w czasie i w roku 2014 osiągnęła wartość 578 zdarzeń (ryc. 1).

Ryc. 1. Zmiany liczby zabójstw w Polsce w latach 2000–2014
Źródło: Roczniki Statystyczne i Roczniki Statystyczne Województw, GUS, Warszawa 2000–2014.

Analiza współczynników zabójstw pokazuje, że ich udział w ogólnej liczbie zgonów w Polsce w badanym okresie nigdy nie przekroczył 4‰ wszystkich
zgonów. Na podstawie uzyskanych danych udało się również stwierdzić, że od
roku 2010 współczynnik ten nie przekraczał wartości 2‰, co wskazuje na
dwukrotny spadek liczby przestępstw tego rodzaju między 2002 rokiem, czyli
momentem, w którym ich współczynnik był na najwyższym poziomie, a rokiem 2014, kiedy osiągnął najniższą wartość (ryc. 2). Pomimo spadku ogólnej
liczby zabójstw w Polsce widoczna jest wyraźna stratyfikacja miasto–wieś
w częstości ich popełniania. W miastach dochodzi do nich średnio trzy razy
częściej niż we wsiach (ryc. 2).
Na podstawie oceny kartogramów możliwe było określenie wartości
współczynnika zabójstw dla poszczególnych województw, czyli wykazanie,
jak często w poszczególnych województwach dochodzi do popełnienia zabójstwa. Przez cały badany okres takie województwa jak: mazowieckie, śląskie
i dolnośląskie wykazują najwyższe wartości współczynnika zabójstw, co oznacza najwyższą liczbę tego typu przestępstw popełnioną rocznie. Przeciwieństwem tych województw są dwa: opolskie i świętokrzyskie, w których współczynnik zabójstw jest najniższy w całym badanym okresie (ryc. 3).
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Ryc. 2. Zmiana współczynnika zabójstw w Polsce w latach 2000–2014
Źródło: Roczniki Statystyczne i Roczniki Statystyczne Województw, GUS, Warszawa 2000–2014.

Ryc. 3. Kartogramy dla Polski (wybrane lata) z rozkładem współczynnika zabójstw w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne.
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Dyskusja
Nasze analizy pokazały, że współczynnik zabójstw w Polsce w latach
2000–2014 pozostaje z grubsza na względnie niskim poziomie, co świadczy
o tym, iż przestępstwa te stanowią stosunkowo niewielki problem pod względem liczby i częstości ich popełniania. Pomimo że w minionych latach ogólna
liczba zabójstw w Polsce nie przekraczała 700 na rok, waga tego czynu nakazuje pochylić się nad uzyskanymi rezultatami. Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba zabójstw wzrastała do 2003 roku włącznie. Mogło to być spowodowane wieloma czynnikami. Jednym z podstawowych powodów odnotowanego ich wzrostu mógł być spadek kondycji psychicznej społeczeństwa polskiego, związany z przemianami społeczno-politycznymi końca lat 80. i początku 90. XX wieku7. Podłożem wielu zmian w społeczeństwie mogło być
wejście Polski do Wspólnoty Europejskiej w roku 2004 oraz włączenie jej do
wspólnoty Schengen w roku 2007. Włączeniem Polski do UE można również
spróbować wyjaśnić spadek morderstw w roku 2004. Od maja 2004 roku bowiem możliwe stało się sprawniejsze i łatwiejsze przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz przebywanie na terenie innych państw Wspólnoty.
Przyczyniło się do to masowego migrowania obywateli RP do tzw. państw Europy Zachodniej (np. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu)8.
Zgodnie z danymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, migracja ta miała głównie podłoże zarobkowe, tzn. wyjeżdżano z do państw Europy
Zachodniej w poszukiwaniu pracy. Przypuszczamy, że migracja Polaków na
Zachód od 2004 roku mogła rzutować na zmniejszanie się popełnianych przestępstw, gdyż wśród emigrantów mogli znaleźć się potencjalni sprawcy i ofiary
zabójstw.
Spadek liczby zabójstw może być spowodowany nie tylko przez ruchy
migracyjne potencjalnych sprawców i ofiar, ale również przez zmiany w mentalności społeczeństwa. Te z kolei mogą być skutkiem lepszego edukowania
społeczeństwa oraz większego podświadomego i świadomego strachu przed
wykryciem czynu i ewentualnym skazaniem9.
7

8

9

A. Lipowicz, A. Szklarska, A.W. Mitas, Biological costs of economic transition: Stress levels
during the transition from communism to capitalism in Poland, „Economics & Human Biology” 2016, t. 21, s. 90.
M. Kałużyńska, P. Karbownik, W. Burkiewicz, K. Janiak, M. Jatczak, Polskie 10 lat w Unii,
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014; Komunikat CBOS nr 52/2014, 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2014.
S. Czarnik, K. Turek, Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków, na podstawie badań
ludności zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Prasowa, Warszawa 2014.
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W ciągu ostatnich kilku lat nie tylko wzrosło zainteresowanie tematyką
zbrodni i dochodzenia, głównie za sprawą popularnych seriali czy powieści
kryminalnych, ale również rozwinęły się możliwości techniczne lepszej oceny
śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. Społeczeństwo jest świadome
zarówno tego, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wykrycia czynu, jak
i powiązania sprawcy z miejscem zdarzenia i czynem, przez co skazanie staje
się wysoce prawdopodobne10. Obawa przed szybkim wykryciem zabójstwa
i sprawcy oraz skazaniem może być uznana za czynnik, który sprzyja zmniejszeniu liczby popełnianych tego typu przestępstw. Wspomniany wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa może się przyczyniać do zmniejszania się
liczby zabójstw nie tylko dlatego, że ludzie są coraz bardziej świadomi groźby
wykrycia i ukarania, ale także dlatego, że są zdolni do rozwiązania problemów
między sobą na drodze innej niż zabójstwo11. Z wejściem Polski do UE wiąże
się nie tylko migracja zarobkowa Polaków na Zachód, ale również napływ do
Polski migrantów z innych krajów, głównie ze wschodu. Teoretycznie powinno
to spowodować wzrost przestępczości. Tymczasem w Polsce coraz więcej popełnianych jest przestępstw powszechnych, a nie zabójstw.
Na szczególną uwagę zasługuje rozkład współczynników zabójstw w poszczególnych województwach. Jak już wspomniano wcześniej, najwyższe ich
wartości zanotowano w województwie mazowieckim, co może wynikać z faktu, że na jego terenie znajduje się bardzo duże miasto. Warszawa jest włączona
w granice województwa i traktowana jako integralna jego część. W związku
z tym dane dotyczące całego województwa mogą być zawyżane przez wyniki
dla samej Warszawy. Stolica jest bowiem miejscem docelowym dla wielu
mieszkańców z całego kraju, którzy przyjeżdżają tu w celach zarobkowych,
odniesienia sukcesu zawodowego i osobistego oraz rozwoju kariery. Stąd też
wzrasta liczba potencjalnych zabójców i ofiar. Życie w dużym mieście sprzyja
depresji, frustracjom, co ostatecznie może zwiększać ryzyko popełnienia
zbrodni. Podobny syndrom dużego miasta można obserwować w województwie śląskim. Mamy tu do czynienia z dużą aglomeracją miejską, obejmującą
Katowice i okolice. Na terenie województwa śląskiego znajdują się liczne kopalnie i zakłady wydobywcze, które w ostatnich latach przechodzą modernizację, restrukturyzację, a część z nich – prywatyzację. Taka sytuacja sprzyja masowym zwolnieniom oraz zmianie zakresu obowiązków. Stres, konkurencja,
brak umiejętności radzenia sobie w nowej sytuacji i narastające frustracje
10

11

J. Stojer, Efekt CSI a postrzeganie pracy biegłych, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2014, t. 2, s. 66.
A. Lipowicz, A. Szklarska, A.W. Mitas, op. cit.; S. Czarnik, K. Turek, op. cit.; J. Stojer, op.
cit.
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zwiększają potencjalnie przestępczość. Dość wysoki poziom przestępczości
odnotowano ponadto w województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim
i pomorskim. W województwie dolnośląskim mógł być on zawyżony danymi
dla ośrodka miejskiego, jakim jest Wrocław. Województwo to, podobnie zresztą jak województwo zachodniopomorskie i pomorskie, jest regionem przygranicznym, z rozwiniętym ruchem międzynarodowym. Na terenie województwa
zachodniopomorskiego i pomorskiego z kolei zlokalizowane są miasta portowe
z morskimi portami międzynarodowymi i krajowymi, co sprzyja nie tylko rozwojowi ekonomicznemu, ale i cyklicznej rotacji ludzi, większej anonimowości,
rozwojowi tzw. szarej strefy oraz przestępczego półświatka. Generalnie problemami dużych ośrodków portowych są przemyt, nielegalny obrót towarami
i dobrami, prostytucja, paserstwo, rozboje, gwałty oraz wymuszenia i zabójstwa. Wszystko to tłumaczy wyższy współczynnik zabójstw w tych województwach w porównaniu z w innymi regionami kraju. Niskie wartości wspomnianych współczynników odnotowano natomiast w województwie opolskim
i świętokrzyskim. Ta odmienność obu województw może wynikać z faktu bardzo wysokiej migracji zarobkowej, zarówno do województw sąsiednich, innych ośrodków w kraju, jak i poza granice państwa. Powoduje to odpływ potencjalnych sprawców oraz ofiar. Osoby, które mieszkają na terenie tych województw, a pracują poza ich granicami, wracają okresowo do swoich rodzin,
co sprzyja poprawie ich statusu materialnego i ogólnie rozumianej stabilizacji
społecznej w tym regionie kraju.

Streszczenie
Celem opracowania jest analiza zabójstw w Polsce, ich uwarunkowań, zróżnicowania geograficznego i zmian w czasie. Wykorzystano informacje dotyczące liczby
zgonów i liczby zabójstw pozyskane z roczników statystycznych. Dla poszczególnych
województw oraz dla całego kraju obliczono współczynnik morderstw, a następnie
wykreślono krzywe zmienności jego wartości w czasie. Stworzono kartogramy dla
wartości współczynnika morderstw dla Polski według województw dla następujących
wybranych lat: 2000, 2005, 2010 i 2014. Wykazano, że w Polsce umieralność utrzymuje się na względnie stałym poziomie około 3,5 mln zgonów rocznie. Zgony dominują
w ośrodkach miejskich, przewyższając dane dla ośrodków wiejskich około trzykrotnie.
W całym badanym okresie województwa: mazowieckie, śląskie i dolnośląskie wykazują najwyższe wartości współczynnika zabójstw, natomiast najniższe wartości są notowane dla województw: opolskiego i świętokrzyskiego. Województwa: zachodniopomorskie i pomorskie wykazują stały wysoki poziom analizowanego współczynnika,
pozostałe zaś cechują stosunkowo niskie jego wartości.
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Słowa kluczowe: zabójstwa, współczynnik zabójstw, stratyfikacja miasto–wieś, województwa
Summary
The aim of this study is to analyse homicide in Poland, its causative factors and
changes over time. Use was made of the information on the numbers of deaths and the
numbers of murders, derived from statistical yearbooks for the years 2001–2015,
published by the Central Statistical Office. First the rate of murders was calculated for
every voivodship and for the country as the whole. Then its changes over time were
presented. The cartograms with the values of the rates of murders by voivodships for
selected years 2000, 2005, 2010 and 2014 were built. In Poland the mortality was on
the relatively constant level, about 3.5 million deaths per year. The number of deaths
was three times higher in cities than in countryside. During the period under study in
such voivodships as Mazovia, Silesia, Lower Silesia the rates of murders were the
highest while in the Opolskie voivodship and Świętokrzyskie voivodship their values
were the lowest. The high, but relatively constant over time, level of the value of the
rate of murders was noted in West Pomerania voivodship and Pomeranian voivodship.
Keywords: homicide, homicide ratio, city–village stratification, voivodship
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ МОШЕННИЧЕСТВА
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В РОССИИ И ПОЛЬШЕ)
Kryminologiczne aspekty zapobiegania przestępstwom gospodarczym
(na przykładzie oszustwa w sferze socjalnej w Rosji i Polsce)

Актуальные статистические сведения свидетельствуют о том, что
в России и Польше весьма высок уровень экономических преступлений.
Так, в январе-марте 2016 года в России зарегистрировано 40,9 тыс.
преступлений экономической направленности, из которых тяжкие и особо
тяжкие преступления составили почти 70%. За 2015 год в России
зарегистрировано 111,2 тыс. экономических преступлений, что 3,7%
больше, чем за 2014 году. Материальный ущерб от данных преступлений
составил более 270 млрд рублей1.
В отчете «Global Economic Crime Survey» за 2005 год, подготовленном
компанией PriceWaterhouseCoopers, указывается, что экономическая
преступность представляет серьезную угрозу для Польши: из опрошенных
хозяйствующих субъектов, дислоцированных в Польше, 54% в течение
года сталкивались с преступным посягательством экономической
направленности2.
1

2

Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ [Электронный ресурс], Режим
доступа: https://mvd.ru/folder/101762/item/7087734/ (дата обращения 17.05.2016).
Global Economic Crime Survey 2005 // PriceWaterhouseCoopers [Электронный ресурс] //
Режим доступа: https://www.pwc.ch/user_content/editor/files/publ_adv/pwc_global_economic_crime_survey_05_e.pdf (дата обращения 17.06.2016).
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В актуальном отчете PriceWaterhouseCoopers за 2016 год фиксируется,
что 58% респондентов в Польше согласны с мнением о неадекватности
правоохранительной деятельности современным реалиям борьбы
с экономической преступности. По мнению опрошенных, по данному
показателю Польша входит в топ-15 государств, находясь в одном списке
с Кенией, Турцией, Филиппинами, Болгарией, Украиной, Мексикой,
Замбией, Нигерией, Венесуэлой, Индией и другими странами3.
По оценкам польских криминалистов, экономические преступления
в Польше отличаются не только распространенностью, высокой
общественной опасностью, но значительным разнообразием: это
и преступления против собственности (включая хищения), преступления
против предпринимателей (мошенничества с получением банковских
кредитов, страховых возмещений и т.п.), отмывание денег, манипуляции
с бухгалтерской отчетностью, кибер-преступления (неправомерное
завладение компьютерной информацией и др.), нарушение правил
торговли, налоговые преступления, экологические преступления,
преступления против трудовых прав граждан, неправомерный доступ
к охраняемой законом информации и другие4.
Согласно данным, опубликованным OSAC5, данные о преступности
в Польше за 2015 год показывают, что в сравнении с 2000 годом уровень
преступлений в стране существенно снизился. Но вместе с тем, в стране
в 2013 году было зарегистрировано более 154 тыс. экономических
преступлений, а в 2014 году – уже 163 тысячи. Отчетные данные также
свидетельствуют о распространенности страхового мошенничества,
мошенничества с кредитными картами, мошенничества с НДС и других
видов мошенничества6.

3

4

5

6

Global Economic Crime Survey 2016, PriceWaterhouseCoopers [electronic resource], access
mode: http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/pdf/GlobalEconomicCrimeSurvey
2016.pdf (accessed date 17.05.2016).
R. Kamiński, Economic Crime in Poland and Worldwide, with Particular Focus on Financial and Accounting Fraud, „Society of Interdisciplinary Business Research” 2013, vol. 2
[electronic resource], access mode: http://sibresearch.org/uploads/2/7/9/9/2799227/riber_k13
-028_120-132.pdf (accessed date 17.05.2016).
Overseas Security Advisory Council (OSAC) was created in 1985 under the Federal Advisory Committee Act to promote security cooperation between American private sector interests
worldwide and the U.S. Department of State, https://www.osac.gov.
Poland 2015 Crime and Safety Report [electronic resource], access mode: https://www.osac.
gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=17806 (accessed date 17.05.2016).
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По данным Министерства юстиции Польши, мошенничество является
самым распространенным экономическим преступлением. Ежегодно
к ответственности за данное преступление привлекаются 30 тысяч человек7.
Акцентируя внимание на мошенничестве в социальной сфере
(мошенничество с пособием по безработице, пенсиями и другими
социальными выплатами, мошенничество со страховым возмещением
и т.п.), отметим, что в Республике Польша достаточно высокий уровень
социальной поддержки населения, что способствует росту экономической
преступности: пенсия по старости составляет более 550 долларов США
(для граждан Польши), рента по инвалидности (пособие) более 500
долларов США. По данным Министерства труда и социальной политики
Республики Польша количество людей, в отношении которых
осуществляется государственная социальная помощь, исчисляется
десятками тысяч8. В целом, консолидированный бюджет Польши несет
значительные расходы по такому направлению как социальное
обеспечение, социальная защита и социальная помощь населению. Об этом
красноречиво свидетельствуют следующие факты:
− средняя пенсия в стране составляет примерно 1800 злотых (18000
рублей);
− тем пенсионерам, которые получают суммы меньше средней
пенсии, помогают льготами – на медицинское обслуживание,
адресными дотациями на оплату жилья и лекарства;
− в отличие от пенсионера российского, польский пенсионер имеет
права безвизового въезда как минимум в еще 26 стран Шенгенской
зоны, что удачно сочетается со сравнительно низкими ценами
на авиабилеты (в дни скидок можно приобрести билет за 10 евро);
− два раза в год поляки имеют право на 37%-ю скидку на билеты
в поездах;
− все музеи, галереи искусства открывают свои двери для пожилых
людей либо совершенно бесплатно, либо с существенной скидкой
на вход (цена льготного билета равна примерно 20-50 рублям)9.
Очевидно, что решение задачи адресности социальных пособий как
основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов
7

8

9

L. Lvova, Poland has become a paradise for fraudsters, News FM [electronic resource], access mode: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/64849 (accessed date 17.05.2016).
Site of Ministry of Labour and Social Policy of Poland // Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej [Electronic resource] Access mode: http://www.mpips.gov.pl/ (accessed date
24.04.2016).
10 facts about life of pensioners in Poland, Free Press [electronic resource], access mode:
www.svpressa.ru/post/article/80876 (accessed date 17.05.2016).
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становится в прямую зависимость от качества работы по противодействию
соответствующим экономическим преступлениям.
Рассуждая о практике противодействия экономической преступности,
ведущие российские10, польские11, белорусские12, украинские13 и другие
криминалисты синхронно отмечают недостаточную эффективность
применяемых на современном этапе криминалистических средств
обеспечения данной практики.
Польский криминалист Х.А. Колецки в этой связи к числу главных
признаков борьбы с современной организованной финансовойэкономической преступностью (СОФЭП) на современном этапе в Польше
относит «некомпетентные «неумелые изменения» в области борьбы
с СОФЭП, проводимые обученными для этой цели любителями,
несоответствие стратегических программ борьбы с преступностью
в Польше по отношению к реалиям преступности»14.
Оценивая сложившуюся практику противодействия экономическим
преступлениям в России и Польше, полагаем, что существенный прорыв
в решении задачи криминалистического противодействия экономическим
преступлениям может быть обеспечен не только за счет дальнейшего
совершенствования технико-криминалистических средств их выявления
и раскрытия, а также тактико-методических рекомендаций их расследования,
но путем разработки криминалистического обеспечения их своевременного
предупреждения.
10

11

12

13
14

A. Bagmet, V. Perov, Investigation of Crimes Concerning Embezzlement of Public Funds
and Abuse of Power in Taxation Sphere: Tutorial, Yurlitinform, Moscow 2015; L. Bertovskii,
V. Obraztsov, Detection and Investigation of Economic Crimes: Tutorial, Publishing house
“Exam”, Moscow 2003; T. Volchetskaya, Current trends and directions in the development
of criminalistics in Russia and in the World and USA, „Folia Iuridica Universitatis
Wratislaviensis” 2015, vol. 4 (1), p. 149; Y. Garmaev, Initiative principle in crime detection
and investigation: doctrine and modern judicial and investigative practice [Electronic resource]
// Access mode: http://www.iuaj.net/node/1911 (accessed date 27.09.2015); A. Shmonin, Investigation of Embezzlement of Monetary Funds Committed upon Realization of Priority National Projects: Monograph, Yurlitinform, Moscow 2015.
Kh. Koletske, About some realities of crime, criminalistic practice and criminalistics as a
science in Poland (main research issues in terms of criminalistic problems of modern organized financial and economic crime in Poland), „Siberian Juridical Herald” 2008, № 3 (42),
p. 92–97.
G. Mukhin, D. Tsygankov, Problematic Issues in Methodology of Investigation of Economic
Crimes/Detection, Clearance and Investigation of Crimes: Problems in Theory and Practice:
Monograph, under the general editorship of doctor of law, professor G. Mukhin,
Yurlitinform, Moscow 2015, p. 164–204.
G. Matusovskii, Economic Crimes: Criminalistic Analysis, Konsum, Kharkov 1999, p. 10.
Kh. Koletske, op. cit., p. 93.
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По результатам проведенного нами исследования15, можно выделить
следующие задачи криминалистического предупреждения преступлений
рассматриваемой категории, реализация которых является необходимой
для обеспечения эффективного противодействия данным посягательствам в
России и Республике Польша:
1) своевременное применение неотложных мер по предупреждению
подготавливаемых экономических преступлений и пресечению попыток их
совершения;
2) незамедлительное принятие правовых мер по факту уже
совершенного преступления;
3) установление особенностей совершения преступлений по способу,
месту, времени, субъектам и т.п. для определения основных направлений
следственной
и
оперативно-розыскной
деятельности
по
их
предупреждению.
Решение комплекса этих задач по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений, разработка мер по их
предотвращению с использованием специальных знаний составляет основу
научной и практической предупредительной деятельности криминалистов.
Безусловно, особое внимание следует уделять внедрению
современных достижений криминалистической техники в практику
предупреждения экономических преступлений, что должно находить
выражение:
1) в использовании в ходе расследования научно-технических средств;
2) в выявлении технических недоработок, создающих благоприятные
условия
для
совершения
экономических
преступлений
(так,
несовершенство защитных механизмов компьютерной информации
и информационно-телекоммуникационных сетей кредитных организаций
зачастую позволяют преступникам совершать в этих организациях
хищения в особо крупных размерах);
3) в подготовке специальных технических средств, предотвращающих
или затрудняющих совершение экономических преступлений либо
способствующих их своевременному раскрытию (здесь отметим,
в настоящее время не всегда у сотрудников правоохранительных органов
есть материально-техническое, информационное обеспечение, достаточное
для противодействия экономическим преступлениям);
4) в постоянном контроле над ходом реализации и анализе
эффективности профилактических мероприятий;
15

A. Chumakov, R. Borovskikh, Problems of criminalistic ensuring to opposite fraud upon receipt of payouts, „Herald of Saratov State Law Academy” 2014, № 6 (101), p. 192–196.
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5) в систематическом оказании методической помощи специалистамикриминалистами следователям, оперативным сотрудникам и иным
заинтересованным лицам по использованию в профилактических целях
научно-технических средств.
Совершенствование
тактико-методических
рекомендаций
по
расследованию различных видов экономических преступлений16 также
выступает важным направлением развития криминалистических средств
предупреждения данных преступлений.
Укажем, что среди российских криминалистов до настоящего времени
нет единства во мнении о том, в каком разделе криминалистической науки
должно быть определено место вопросов криминалистического
предупреждения преступлений: в криминалистической тактике17,
в структуре раздела об организации раскрытия и расследования
преступлений18 и т.д. Однако большинство российских специалистов,
развивая идеи В.П. Колмакова19, И.Я. Фридмана20 и других советских
ученых о криминалистической профилактике преступлений, согласны друг
с другом в том, что субъектом криминалистического предупреждения
преступлений и адресатом соответствующих криминалистических
рекомендаций должен выступать следователь21.
Аналогичной позиции придерживается М.Ш. Махтаев, который
рассуждая о степени внедрения криминалистических рекомендаций
в деятельность по предупреждению преступлений, пишет, что
«…предупредительная функция в деятельности следственных органов
занимает более скромное место, чем, допустим, в деятельности
16

17

18

19

20

21

Refer to: R. Borovskikh, Criminological, Penal and Criminalistic Problems of Opposition to
Crimes in Insurance Sphere: Monograph, ed. Y. Garmaev, LLC „Alfa-Porte”, Novosibirsk
2016; S. Kazinskaya, Methodology of Investigation of Fraud in Consumer Market Sphere
Regarding to Businessmen, Yurlitinform, Moscow 2016; V. Proshin, Theory and Practice of
Investigation of Tax Crimes: Monograph, under the scientific editorship of doctor of law,
professor, honoured lawyer of the Russian Federation A. Kustov, Yurlitinform, Moscow
2016; S. Shcherba, P. Vlasov, Investigation of Illegal Bankruptcies and Wrongful Acts upon
Bankruptcy, Yurlitinform, Moscow 2005, etc.
R. Belkin, Criminalistics Course. In 3 vol., vol. 1: General Theory of Criminalistics, Yurist,
Moscow 1997, p. 287–288.
V. Zudin, Criminalistic Prevention of Crimes (Conceptions, Principles, Means of Realization): Textbook, Publishing House of Voronezh University, Voronezh 1995, p. 71.
V. Kolmakov, Some issues with regard to criminalistic prevention of crimes, „Soviet State
and Law” 1961, № 12, p. 106–109.
I. Fridman, Using of Evidence Taken from Legal Expertise to Prevent Crimes, Printing and
Publication Department in Ministry of Internal Affairs, Ukrainian Soviet Socialist Republic,
Kiev 1972.
Refer to: S. Kazinskaya, op. cit., p. 112–114; D. Kosov, Tactical Modes and Criminalistic
Methods for Prevention of Crimes, dissertation, candidate of legal sciences: 12.00.09., Vladimir 2007.
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оперативных подразделений органов, наделенных правом осуществления
ОРД…»22.
Соглашаясь с тем, что криминалистическое предупреждение
преступлений – важная функция следственных и оперативно-розыскных
подразделений правоохранительных органов, выскажем мысль о том, что
данное направление деятельности может и должно найти себя в работе
более широкого круга субъектов.
Известный польский криминалист Б.Холыст еще в 1986 году
определял криминалистическую профилактику преступлений как «систему
разработанных криминалистикой методов, приемов, способов и средств,
специально направленных на предупреждение готовящихся, пресечение
начавшихся преступлений или на предотвращение вредных последствий
совершенных преступлений»23. При этом Б. Холыст верно указывал на то,
что «методы, приемы, способы и средства профилактики, разработанные
криминалистами, применяются не только правоохранительными, но
и многими другими органами (курсив мой. – А.Ч.) социалистических
государств»24.
Признавая огромное значение достижений криминалистической науки
в части разработки адресованных следователям и оперативным
сотрудникам правоохранительных органов технико-криминалистических
средств
и
тактико-методических
рекомендаций
для
целей
криминалистического предупреждения экономических преступлений,
отметим следующее.
Эффективность предупреждения экономических преступлений
средствами криминалистики на современном этапе зависит не только от
качественных
технико-криминалистических
средств,
а
также
рекомендаций,
предназначенных
практическим
работникам
правоохранительных органов, которые в ходе расследования конкретного
преступления смогут устранять причины и условия, способствовавшие его
совершению. Во многом успех криминалистической профилактики зависит
от широкого информирования общественности, рядовых граждан об
успехах криминалистики, от популяризации криминалистических
достижений. Ведь если представить себе ситуацию, когда граждане
осведомлены о том, что в арсенале правоохранителей и других
должностных лиц (например, принимающих решения о начислении
22

23

24

M. Makhtaev, Theory of Criminalistic Prevention of Crimes: Monograph, Yurlitinform,
Moscow 2015, p. 16.
B. Holyst, Criminalistic prevention, in: V. Koldin (ed.), Criminalistics of Socialist Countries,
„Legal Literature”, Moscow 1986, p. 40.
Ibidem.
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социальных выплат) имеются эффективные криминалистические средства
выявления мошенничества и других экономических преступлений, то
несложно спрогнозировать резкое сокращение таких преступлений, ввиду
понимания высокого риска изобличения и привлечения к ответственности.
Здесь очевидна и обратная связь: чем менее известны успехи
криминалистики в части противодействия преступности, тем более
безнаказанными себя ощущают потенциальные правонарушители.
Укажем, что в современной российской криминалистической науке
предпринимаются попытки обосновать необходимость более широкой
адресации криминалистических знаний в целях предупреждения и, шире,
противодействия преступлениям25.
Так, выдающийся российский криминалист Н.П. Яблоков в структуре
криминалистической деятельности по предупреждению преступлений
(криминалистической
профилактике)
выделяет:
следственную
профилактику, экспертно-криминалистическую профилактику и совместную
профилактическую деятельность следственных и оперативно-розыскных
органов26. Н. П. Яблоков также указывает, что «профилактическая
деятельность на основании выявленных в ходе расследования
криминогенно значимых признаков проводится и судом»27.
Далее Н.П. Яблоков отмечает, что «…немалая часть профилактических
действий… осуществляется не самим следователем, а по его предписаниям
и рекомендациям, содержащимся в представлении следователя
руководителям организаций, предприятий, которым были направлены эти
представления» 28.
Ю.П. Гармаев, рассуждая об узости круга «конечных потребителей»
криминалистических научных положений и разрабатываемых на их основе
рекомендаций, пишет, что «большинство этих самых прикладных
рекомендаций, заметим, не только криминалистических, но и уголовноправовых, криминологических, иных, адресовано, условно говоря,
«традиционным конечным потребителям»: следственным, иным
правоохранительным органам; судебным органам и адвокатскому
25

Refer to: R. Borovskikh, Typical misconceptions of insured as an element of criminalistic
characteristic of fraud in insurance sphere, in: Criminalistic lections at Baikal-2015: materials of International Scientific-Practical Conference, East Siberian branch of Federal StateFunded Educational Institution „Russian State University of Justice”, executive editor
D. Stepanenko, Irkutsk 2015, p. 135–140; Y. Garmaev, Adversarial principle and the need of
didactic reforms in Russian law schools, „Library of Criminalist” 2012, № 1 (2), p. 322.
26
N. Yablokov, Criminalistic Methodology of Investigation: History, Current Status and Problems: Monograph, Norma: INFRA-M, Moscow 2016, p. 161.
27
Ibidem.
28
Ibidem p. 172.
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сообществу; законодателям и разработчикам законопроектов; и, к счастью
или к сожалению, самим ученым, от студента-исследователя до
профессора»29. И далее: «Полагаем, что наука криминалистика, а также
криминология и уголовное право должны активнее работать и на иных,
назовем их «нетрадиционными», субъектов, «конечных потребителей»
научных положений и рекомендаций»30.
Применительно к предупреждению преступлений, совершаемых
несовершеннолетними,
такими
«нетрадиционными»
«конечными
потребителями», по мнению Ю.П. Гармаева, могут и должны выступать:
− сами несовершеннолетние, как подозреваемые, обвиняемые,
привлекаемые к административной ответственности, так
и потерпевшие от преступлений, пострадавшие от иных
правонарушений, а также потенциально могущие стать и теми,
и другими;
− родители и родственники, опекуны несовершеннолетних;
− педагоги, учителя, тренеры спортивных секций, руководители
кружков по интересам, иные взрослые, занимающиеся воспитанием
этих лиц;
− работники вышеназванных органов и учреждений, но не только
и не столько как их представители, а как практические работники,
правоприменители, обычные люди со своими особенностями
восприятия информации, сильно ограниченные во времени,
с разным, далеко не всегда юридическим, образованием,
способностями к самообразованию, познавательной деятельности
вообще и т.д.31
Концептуальный подход Ю.П. Гармаева полагаем возможным
и необходимым реализовать применительно к предмету нашего
исследования – экономическим преступлениям.
Считаем, что существенный предупредительный эффект относительно,
например, мошенничества в социальной сфере, может быть получен путем
разработки научно-обоснованных прикладных криминалистических
рекомендаций, адресованной следующим «нетрадиционным» «конечным
потребителям» (по терминологии Ю.П. Гармаева):
29

Y. Garmaev, Multimedia intersectorial means to prevent crimes: future development and implementation, „Criminological Journal of Baikal State University of Economics and Law”
2014, № 3, p. 74.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
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− получатели соответствующих социальны выплат и иной
социальной помощи;
− органы государственной власти, уполномоченные осуществлять
деятельность по социальной поддержке и социальной защите
населения;
− органы занятости населения, биржи труда;
− банковские и иные финансовые учреждения, осуществляющие
выплату средств социальной поддержки населения;
− бухгалтерские и иные структурные подразделения организаций,
предприятий, учреждений, сотрудники которых наделены
функциями исчисления и выплаты соответствующих пособий
и другие субъекты.
С уверенностью можно считать, что при условии правильно
организованного
снабжения
вышеперечисленных
«потребителей»
криминалистически значимой информацией и рекомендациями по
противодействию мошенничеству в социальной сфере (например,
сведениями о типичных способах совершения данного преступления,
о личности типичного преступника и т.д.), это способно многократно
повысить степень предупредительного воздействия на потенциальных
правонарушителей,
поскольку
со
всей
очевидностью
будут
свидетельствовать об успехах криминалистов, как ученых, так и практиков,
на фронте активного противодействия экономическим преступлениям.
В заключение укажем, что вышеприведенные суждения – лишь
гипотеза научного исследования. Развитие предлагаемых к обсуждению
идей, безусловно, требует разработки методологических основ данного
направления криминалистической профилактики, как минимум, в части
таких вопросов, как адаптация криминалистической информации,
адресованной «нетрадиционным» потребителям, формы внедрения такой
информации и т.д.

Аннотация (резюме)
В статье рассматриваются вопросы криминалистического предупреждения
экономических преступлений, раскрывается значение современных техникокриминалистических средств, а также научно-обоснованных и апробированных
практикой тактико-методических рекомендаций в деле предупреждения
экономических преступлений. Автором предлагается расширить возможности
криминалистической профилактики экономических преступлений за счет
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адресации криминалистически значимой информации более широкому кругу
адресатов.
Ключевые слова: экономические преступления, предупреждение, методические
рекомендации, криминалистическая профилактика, общественная опасность
Summary
The article describes the issues of criminalistic prevention of economic crimes,
explains meaning of modern technical and criminalistic means, of scientifically based
and approved by practice tactical and methodological recommendations with regard to
prevention of economic crimes. The author suggests to extend potential of criminalistic
prevention of economic crimes by addressing criminalistic information to wider range
of addressees.
Keywords: economic crimes, preventive measures, methodological recommendations,
criminalistic prevention, social danger
Streszczenie
W artykule opisano zagadnienia kryminalistycznego zapobiegania przestępstwom
gospodarczym, ukazano znaczenie nowoczesnych środków technicznych i kryminalistycznych oraz naukowo uzasadnionych i potwierdzonych przez praktykę zaleceń taktycznych i metodologicznych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym. Autor opowiada się za szerszym wykorzystaniem możliwości profilaktyki kryminalistycznej w sferze zapobiegania przestępstwom gospodarczym przez kierowanie
informacji istotnych pod względem kryminalistycznym do szerszej grupy adresatów.
Słowa kluczowe: przestępstwa gospodarcze, środki zapobiegawcze, zalecenia metodologiczne, profilaktyka kryminalistyczna, zagrożenie społeczne

Martyna Grądziel

JĘZYKOZNAWSTWO KRYMINALISTYCZNE
W KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
Forensic linguistics in English-speaking countries

Językoznawstwo kryminalistyczne (inaczej: lingwistyka kryminalistyczna)
zostało wyodrębnione stosunkowo niedawno jako część lingwistyki stosowanej1. W najprostszym ujęciu definiuje się je jako dziedzinę wykorzystywaną do
celów wykonywania czynności śledczych i prawnych przy zastosowaniu szeroko pojętej wiedzy językowej2 (i korzystaniu z dorobku takich gałęzi językoznawstwa jak psycholingwistyka, socjolingwistyka, dialektologia, leksykografia), w przypadku gdy w sprawie pojawia się jakikolwiek twór językowy, bez
względu na jego formę lub treść (zatem może badać teksty pisane i mówione,
pisane odręcznie, drukowane, dostępne w formie elektronicznej).
W literaturze przedmiotu podaje się, iż po raz pierwszy pojęcie to (w j. ang.
forensic linguistics) zostało użyte w 1968 roku przez szwedzkiego profesora
językoznawstwa pracującego na University of London – Jana Svartvika3 –
w publikacji The Evans Statements: A Case For Forensic Linguistics4, w której
Svartvik poddał analizie zeznania niejakiego Timothy’ego Johna Evansa uznanego za winnego zabójstwa żony oraz córki, a pośmiertnie ułaskawionego
dzięki wynikom analizy językowej złożonych przez niego zeznań. Zainteresowanie tematem językoznawstwa kryminalistycznego rośnie w ostatnich latach,
głównie ze względu na wzrost liczby przestępstw popełnianych z użyciem lub
za pośrednictwem języka5 (takich jak np. wysyłanie anonimów, fałszerstwa te1

2
3
4

5

J. Stawnicka, Językoznawstwo w służbie wymiaru sprawiedliwości, „Kwartalnik Policyjny”
2015, nr 2, http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2015/nr-22015/2681, Jezykoznawstwow-sluzbie-wymiaru-sprawiedliwosci.html, dostęp 29.06.2017.
Ibidem.
Uznanego za „ojca” lingwistyki kryminalistycznej.
J. Olsson, Word Crime. Solving Crime through Forensic Linguistics, Bloomsbury Academic,
London 2009, s. 1.
Magda Olszewska w artykule Anonim jako ślad kryminalistyczny („Prokuratura i Prawo”
2014, nr 11–12, s. 130) zauważa, iż „na ogólną ilość 178 przestępstw podstawowych aż 51
może być popełnione wyłącznie z pomocą języka lub pisma”.
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stamentów, umów, plagiat, stalking) oraz przede wszystkim wzrost znaczenia
komunikacji internetowej (np. cyberstalking, ustalanie autorów wpisów na forach internetowych, ustalanie znaczenia słów użytych na czatach internetowych). W związku z powyższym coraz większym zainteresowaniem cieszy się
także dział lingwistyki kryminalistycznej nazywany profilowaniem socjolingwistycznym, którego zadaniem jest przede wszystkim próba identyfikacji nieznanego autora badanego tekstu przez określenie jego pochodzenia geograficznego, płci, wieku, wykształcenia6. Jednak pomimo wzrostu liczebności spraw,
w których zastosowanie metod badawczych językoznawstwa kryminalistycznego może być pomocne, dziedzina ta jest wciąż jeszcze w pewien sposób niedoceniana w polskim wymiarze sprawiedliwości. Wśród przedstawicieli organów ścigania często można spotkać się nawet z nieświadomością jej istnienia,
a analizy językowe traktuje się zazwyczaj jedynie jako pomocniczy fragment
klasycznej ekspertyzy pismoznawczej.
Natomiast zupełnie inaczej rozwój tej dziedziny przebiega w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Językoznawstwo kryminalistyczne w tych
krajach funkcjonuje zdecydowanie najdłużej i równocześnie najbardziej się
rozwija, z pewnością dzięki licznym sprawom, w których je z sukcesem
stosowano (jak wspomniana sprawa Evansa w Wielkiej Brytanii lub też analiza
językowa w sprawie Unabombera w Stanach Zjednoczonych7). Lingwistyka
kryminalistyczna po dziś dzień cieszy się tam dużym poparciem oraz uznaniem
i jest traktowana w zasadzie jak każda inna dziedzina kryminalistyki, a zagadnienia z nią związane są popularyzowane w książkach i serialach. Warto tu
przytoczyć choćby popularny w Stanach Zjednoczonych serial Criminal Minds
(w Polsce – Zabójcze umysły), opowiadający o pracy wydziału analiz behawioralnych FBI. W ósmym i dziewiątym sezonie serialu wprowadzono do fabuły
postać językoznawcy kryminalistycznego pomagającego agentom rozwiązywać
liczne sprawy kryminalne z pomocą analizy lingwistycznej. Natomiast spośród
książek trzeba wspomnieć o publikacji Johna Olssona pt. Word Crime: Solving
Crime through Forensic Linguistics (Bloomsbury Academic, London, 2009),
w której autor w przystępny sposób, prostym językiem opisuje kilkanaście różnorodnych spraw ze swojej praktyki, metody badawcze, którymi się w nich posłużył, oraz podstawowe zagadnienia i problemy związane ze stosowaniem lingwistyki kryminalistycznej. Taka popularyzacja sprawia, iż coraz więcej osób
jest zainteresowanych tematyką językoznawstwa kryminalistycznego, co z ko6

7

J. Stawnicka, Biegły językoznawca, czy lingwista kryminalistyczny, 2013 http://www.poprawny.pl/index.php?itemid=5167&catid=36, dostęp 29.06.2017.
Więcej na temat analizy językowej w tej sprawie: http://www.pbs.org/speak/seatosea/
americanvarieties/DARE/profiling/, dostęp 29.06.2017.
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lei przekłada się na przywiązywanie dużej wagi do wykształcenia nowych pokoleń językoznawców kryminalistycznych, przede wszystkim dzięki licznie
powstającym ogólnodostępnym kursom internetowym z tego zakresu, czy też
coraz bardziej popularnemu, specjalnemu kierunkowi studiów – forensic linguistics8. Dodatkowo powstają liczne stowarzyszenia, których zadaniem jest zrzeszanie ekspertów z tej dziedziny, ujednolicanie i wprowadzanie nowych metod
badawczych oraz opracowywanie kodeksów etyki (np. International Association of Forensic Linguists, Forensic Linguistics Institute). Przy tym warto zaznaczyć, iż rozumienie pojęcia forensic linguistics w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych jest znacznie szersze niż na gruncie polskim, a co za tym
idzie, obejmuje znacznie więcej zastosowań. Dosyć uproszczone, ale i w pełni
uzasadnione stwierdzenie o lingwistyce kryminalistycznej na tamtych terenach
głosi, iż lingwistyka kryminalistyczna zajmuje się badaniem wszelkich związków języka z prawem, łączących się z zastosowaniem metod językoznawczych
do analizy zagadnień prawnych9. Wobec tego opisując tę dziedzinę, często
mówi się po prostu o language and the law. I zgodnie z tą tendencją, w większości książek, które mają w tytule forensic linguistics, można się jeszcze zapoznać, oprócz zagadnienia śladu językowego jako dowodu, z wieloma innymi
zastosowaniami. Zastosowania te można podzielić na trzy szersze kategorie:
1) analizę języka prawa pisanego;
2) analizę języka procesu sądowego;
3) wykorzystanie śladu językowego jako dowodu10.
Należy zaznaczyć, iż w Polsce dwie pierwsze kategorie (język prawa pisanego oraz język procesu sądowego) włącza się do zakresu juryslingwistyki,
w obszarze zainteresowania językoznawstwa kryminalistycznego zaś pozostawia się jedynie analizy śladów językowych w charakterze dowodów w sprawie.
Skupiając się na szerokim rozumieniu pojęcia forensic linguistics, w każdej z powyżej przedstawionych kategorii można wyodrębnić jeszcze liczne,
skonkretyzowane zastosowania. I tak w obrębie badań języka prawa pisanego
analizuje się cechy, jakimi powinno charakteryzować się słownictwo wszelkich
aktów prawnych i pism prawniczych, by były one powszechnie zrozumiałe,
oraz poszukuje się metod interpretacji oraz ulepszenia języka aktów prawnych,
8

9

10

Przykładowe oferty kursów i kierunków studiów z zakresu językoznawstwa kryminalistycznego: http://www.thetext.co.uk/courses.html,
http://www.aston.ac.uk/study/postgraduate/taught-programmes/languages-social-sciences/
forensic-linguistics-ma/, dostęp 29.06.2017.
J. Olsson, Forensic Linguistics: Second Edition, Continuum International Publishing Group,
London–New York 2008, s. 3.
Language of the written law, language use in forensic and judical processes, linguistics evidence.
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aby charakteryzował się przejrzystością, precyzyjnością, jednoznacznością,
spójnością11. Te same postulaty próbuje się włączyć do konstrukcji wszelkich
umów, opartych na języku prawnym, a przeznaczonych dla zwykłych obywateli (w tym do treści ostrzeżeń umieszczanych na produktach konsumenckich).
Ważnym elementem tego działu jest także badanie problematyki dokonywania
tłumaczeń wszelkiego rodzaju tekstów prawnych na inne języki, tak aby zachowując różnice językowe i przede wszystkim odmienność w zakresie przyjętych systemów prawnych, możliwie najpełniej odwzorować rzeczywistą treść
aktu12. Natomiast w zakresie dyskursu na sali sądowej, a w tym analiz wszelkich aktów komunikacji mniej lub bardziej związanych ze stosowaniem prawa,
szczególne zainteresowanie budzą zagadnienia przesłuchań policyjnych (z naciskiem na ich taktykę oraz na problem fałszywego przyznania się do winy),
interakcji mówca–słuchacz podczas przyjmowania zgłoszeń na policyjny telefon alarmowy13, komunikacji w relacji prawnik–klient oraz charakterystycznych cech języka używanego na sali sądowej14, głównie w kontekście przesłuchań świadków (z największym naciskiem na taktykę przesłuchań szczególnych), a także specyfiki językowej mów końcowych. W tym zakresie szczególną wagę przykłada się do sposobów formułowania i zadawania pytań, zagadnienia przejawiania autorytetu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
w używanym języku oraz trudności w rozumieniu języka prawa przez zwykłych obywateli (lay participants). W zakresie policyjnych przesłuchań w Stanach Zjednoczonych duży nacisk kładzie się także na ocenę stopnia zrozumienia przez przesłuchiwanego tzw. praw Mirandy (które może być zakłócone
przez takie czynniki jak obniżone zdolności poznawcze, bycie rodzimym użytkownikiem innego języka, młody wiek15), aby na tej podstawie móc ocenić autentyczność przyznania się do winy przez osobę przesłuchiwaną16. Istotnym
11

12

13

14
15

16

„Clarity, precision, unambiguity and inclusiveness”, w: M. Coulthard, A. Johnson, The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, Routledge, New York 2013, s. 38.
Często tłumaczenie bezpośrednie jest niemożliwe ze względu na to, iż z pozoru identyczne
słowa mogą mieć w różnych językach inne konotacje i tłumaczenia. Za: M. Coulthard,
A. Johnson, The Routledge Handbook…, op. cit., s. 91.
Szczególnie ciekawą kwestią jest analiza tzw. emergency calls pod kątem oceny powagi
zgłaszanego zdarzenia oraz możliwości ewentualnego udziału w zdarzeniu (sprawstwa) na
podstawie słownictwa użytego przez zgłaszającego. Za: M. Coulthard, A. Johnson, The Routledge Handbook…, op. cit., s. 95–110.
Ibidem, s. 199–230.
W szczególności badanie kompetencji językowych nastolatków w kontekście zrozumienia
przysługujących im praw przedstawionych przed przesłuchaniem. Więcej na ten temat w:
P. Tiersma, L. Solan, The Oxford Handbook of Language and Law, Oxford University Press,
New York 2012, s. 299–311.
J. Olsson, Forensic Linguistics…, op. cit., s. 5–6.
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obszarem jest także badanie specyfiki subjęzyków17 policjantów, sędziów, prokuratorów, adwokatów, więźniów, przestępców i innych grup w różny sposób
związanych z prawem pod kątem specyfiki używanego słownictwa, struktur
gramatycznych, struktury zdania, stylistyki celem identyfikacji przedstawicieli
tych grup na podstawie wytworzonego przez nich tekstu. Coulthard18, poddawszy analizie kilka przykładów rejestru policyjnego, zauważa wiele podobieństw
w sposobie używania języka przez wszystkich funkcjonariuszy policji. W języku angielskim bardzo charakterystyczną cechą takich zeznań jest między innymi specyficzne umiejscowienie łącznika then w strukturze zdania, który
w mowie potocznej zwykle występuje przed podmiotem zdania (np. Then I…),
natomiast w przypadku rejestru policyjnego zawsze będzie umiejscowiony po
podmiocie (np. I then…). Co więcej, trudno takie użycie w sposób konsekwentny imitować19. Zatem po zidentyfikowaniu wielu przypadków występowania takiej struktury w jakiejś wypowiedzi, nieprzeplatanych dodatkowo potocznym użyciem, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż autorem badanego tekstu jest policjant20. Analizując język protokołów przesłuchań,
można dodatkowo dokonywać oceny stopnia zmęczenia i zestresowania
u osoby przesłuchiwanej. Dowodem na występowanie takiej „emocjonalnej
niestabilności” przesłuchiwanego ma być na przykład zwiększona proporcja
czasowników do przymiotników w protokole przesłuchania w porównaniu
z innymi wypowiedziami tej samej osoby21. Równie częstym problemem spotykanym podczas oceny wiarygodności protokołów są też lingwistyczne oznaki
dokładnego przepisywania ich treści z innych wypowiedzi podejrzanego. Takie
analizy języka protokołów przesłuchań w wielu sprawach przyczyniły się do
ułaskawienia oskarżonych, którzy rzekomo przyznali się w protokole do winy,
a badania lingwistyczne następnie ujawniły dokonywanie manipulacji przy treści ich oświadczeń22.
17

18

19

20

21

22

Subjęzyk – „jedna z odmian języka ogólnego, którą posługuje się grupa ludzi wydzielona
z ogółu na podstawie takiego kryterium jak np. pochodzenie terytorialne, płeć, wiek, wykształcenie, zawód, stan zdrowia psychicznego”. Cytat za: http://prawouam-stp.home.
amu.edu.pl/s.htm, dostęp 29.06.2017.
M. Coulthard, A. Johnson, An Introduction to Forensic Linguistics. Language in Evidence,
Routledge, Abingdon–New York 2007, s. 76–80.
Jak wykazał Coulthard w swoich badaniach, przeciętny człowiek, próbując naśladować tę
cechę, zawsze będzie nieświadomie wtrącał do wypowiedzi także potoczną strukturę zdania
z then, policjanci zaś konsekwentnie trzymają się tej specyficznej. Więcej w: ibidem, s. 77.
Co może być także przydatne przy profilowaniu autorów anonimów, zob. sprawa mężczyzny
zatruwającego puszki z jedzeniem, w: M. Olszewska, op. cit., s. 135–137.
„Jeśli iloraz czasownik/przymiotnik uzyskany z protokołu przyznania się był znacznie większy niż w innych wypowiedziach oskarżonego, to można wyciągnąć wniosek, że przyznanie
się nastąpiło w stanie znacznej emocjonalnej niestabilności”, w: B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, LexisNexis, Warszawa 2009, wydanie 3, r. LXXVII, s. 1327.
Tak też w sprawie T. Evansa (1949) oraz Dereka Bentleya (1952).
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Przechodząc do trzeciej kategorii, tj. zagadnienia śladu językowego jako
dowodu, wśród najważniejszych zastosowań językoznawstwa kryminalistycznego wymienia się:
− przypisanie lub porównanie autorstwa (anonimów, SMS-ów, wiadomości e-mail itp., w tym sprawy o przywłaszczenie autorstwa),
− ustalenie intencji nadawcy komunikatu (przede wszystkim w sprawach
o groźby karalne, naruszenie dóbr osobistych),
− ustalenie znaczenia użytych w tekście słów (analizy wyrażeń slangowych grup przestępczych, narkotykowych, terrorystycznych),
− profilowanie językowe autora tekstu (czyli zarysowanie charakterystyki socjolingwistycznej autora przez określenie jego wieku, płci, pochodzenia terytorialnego, wykonywanego zawodu, poziomu wykształcenia), szczególnie przydatne do typowania autorów anonimów pogróżkowych i znieważających, żądań okupu, listów pożegnalnych oraz
identyfikacji stalkerów i cyberstalkerów.
W celu praktycznego wdrażania wyżej wymienionych zastosowań praktyka wypracowała szereg lingwistycznych metod badawczych pozwalających na
realizowanie tych zadań. W tym zakresie wyróżnia się:
a) metody ilościowe (quantitative methods) – zazwyczaj wspomagane
komputerowo, oparte głównie na statystyce i wyliczeniach matematycznych,
polegające na analizie ilościowego występowania pewnych cech w obrębie badanej wypowiedzi lub też całej populacji. W literaturze angielskiej zwane również „mierzeniem stylu” (the measurement of style);
b) metody jakościowe (qualitative methods) – bardziej opisowe, korzystające z założeń nauk humanistycznych, a więc językoznawstwa ogólnego, psycholingwistyki, dialektologii i innych pokrewnych metod. Badające komunikat
jako całość powstałą pod wpływem wielu nakładających się na siebie czynników. Oparte głównie na analizie cech subiektywnie wybranych przez eksperta;
zwane też „opisem stylu” (description of style).
W analizach ilościowych najczęściej korzysta się z dorobku stylometrii
i lingwistyki korpusowej. Stylometria jest metodą polegającą na statystycznej
charakterystyce stylu autora, której dokonuje się głównie przez ustalenie liczbowych rozkładów stylemów (elementarnych jednostek językowo-stylistycznych)23 w badanych tekstach. W najprostszym ujęciu analiza sprowadza się
do liczbowego przedstawiania najczęstszych cech lingwistycznych występujących w tekście24, w tym przede wszystkim:
23

24

K. Polański, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1999, s. 568.
B. Hołyst, op. cit., r. LXXVII, s. 1326.
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− częstości występowania określonych słów i części mowy;
− bogactwa słownictwa (różnorodności używanych wyrazów – głównie
synonimów);
− średniej długości słów (mierzonej przez zliczanie liczby liter lub sylab
w obrębie wyrazu);
− proporcji użycia różnych części mowy w tekście (proporcji czasowników do rzeczowników, liczby przymiotników określających rzeczowniki itp.);
− średniej długości zdania (określanej przez liczbę słów – tokenów
w zdaniu);
− sposobów organizowania danych w obrębie zdania25.
Można wyróżnić dwa podejścia do analizy stylometrycznej. Pierwsze
z nich skupia się na analizie samej struktury języka, a więc cech stylistycznych,
słownictwa, gramatyki, składni, pisowni (jak we wspomnianej sprawie T. Evansa). Natomiast drugie, bliższe klasycznemu rozumieniu stylometrii, obejmuje
czysto matematyczne pomiary częstotliwości słów i ich układu w tekście oraz
wyliczanie proporcji poszczególnych wyrazów do wszystkich wyrazów w tekście, w tym tzw. type-token ratio, czyli proporcje typów słów występujących
w tekście (słowa powtarzające się liczone są tylko raz) do ogólnej liczby
wszystkich słów, także długość zdań i organizację danych w ich obrębie, liczbę
sylab na 100 słów, liczbę przyimków, proporcję czasowników do rzeczowników, czasowników do przymiotników itd. Przy tym zwraca się uwagę na dużą
wartość wyrażeń synsemantycznych w tekstach, a więc takich, które pełne znaczenie otrzymują dopiero w połączeniu z inną częścią mowy, samodzielnie zaś
nic nie znaczą, np. przyimki, spójniki, partykuły (w języku angielskim function
words – np. and, a(n), the) – takie wyrazy pojawiają się w zasadzie w każdym
tworze pisanym, a człowiek stosuje je w większości przypadków podświadomie, we względnie jednolity, właściwy sobie sposób, dlatego też są one wartościową cechą identyfikacyjną. Po zidentyfikowaniu i liczbowym zestawieniu
wybranych cech językowych w najprostszej wersji badań stylometrycznych
tworzy się dwie listy frekwencyjne cech – współwystępujących w tekście dowodowym i porównawczym oraz różniących oba teksty, a tym samym określa
się istniejące między tekstami podobieństwa i różnice. Im zaś więcej podobieństw w tym zakresie zostanie ujawnionych, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że oba teksty stworzyła jedna osoba.
25

M. Zaśko-Zielińska, Listy pożegnalne. W poszukiwaniu lingwistycznych wyznaczników autentyczności tekstu, Wydawnictwo Quaestio, Wrocław 2013, s. 20.
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Ryc. 1. Przykład zastosowania analizy stylometrycznej w sprawie T. Evansa – oszacowanie
liczby słów występujących w obrębie jednego zdania we fragmentach zeznania Evansa
z dnia 2 grudnia 1949 r.
Źródło: J. Svartvik, The Evans Statements. A case for forensic linguistics, part 1, „Acta Universitatis Gothoburgensis” 1968, s. 20.

Niektóre metody stylometryczne skupiają się także na wyrażeniach autosemantycznych (ang. lexical words), a więc samoznaczących, niosących w sobie autonomiczne znaczenie. Tego rodzaju analizy przydają się na przykład
w badaniach porównawczych tekstów pod kątem określenia bogactwa słownictwa ich autorów, a dzięki temu możliwości oceny, który z nich mógł w danym
wypadku stworzyć kwestionowany tekst. W tym celu Winter i Woolls zaproponowali następujący algorytm:
100 × logN/(1 – LV1 / V)
gdzie:
N
–
LV1 –
V

–

liczba wszystkich słów w tekście (tokenów)
łączna liczba wyrazów autosemantycznych występujących
tylko raz (tzw. hapax legomena)
łączna liczba poszczególnych typów słownictwa występujących
w tekście.

Aby wykazać przydatność wyżej opisanej formuły, jej autorzy przeprowadzili analizę fragmentów kilku rozdziałów powieści, która została napisana
wspólnie przez dwie osoby. W celu dokładniejszej weryfikacji metody do analizy dołączono jeszcze fragment dzieła napisanego tylko przez jedną z nich.
W tabeli poniżej przedstawiono porównanie wskaźników różnorodności leksykalnej poszczególnych rozdziałów powieści oraz fragmentu dzieła pojedynczego autorstwa, podzielonego na trzy próbki kontrolne:
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Ryc. 2. Przykład analizy tekstów metodą Wintera i Woollsa
Źródło: M. Coulthard, A. Johnson, An Introduction to Forensic Linguistics…, op. cit., s. 166.

Rozdziały wykazujące największą zbieżność bogactwa leksykalnego zestawiono w grupach. W efekcie oceniono, iż rozdziały nr 1, 3, 5, 33 prawdopodobnie należą do innego autora niż rozdziały o numerach 2, 4, 32 wraz z trzema próbkami kontrolnymi. Ponadto, jak można zauważyć, wyniki rozdziałów
od nr. 28 do 31 zawierają się pomiędzy wartościami poprzednich dwóch grup –
eksperci ocenili tutaj, iż taka sytuacja może być skutkiem wspólnego ich napisania przez dwóch autorów26. Otrzymane wyniki okazały się w zdecydowanej
większości prawdą.
W latach 90. XX wieku Morton i Michaelson przedstawili metodę ilościową opartą na statystyce, którą od złączenia angielskich słów cummulative
i sum nazwano metodą CUSUM. Jej innowacyjność polegała na skupieniu badań przede wszystkim w granicach poszczególnych zdań tekstu, a nie na tekście jako całości, jak czyniła większość dotychczasowych metod. W obrębie
każdego zdania zliczano częstotliwość pojawiania się rzeczowników, słów zaczynających się od samogłosek, słów składających się z trzech lub czterech liter oraz słów dwu- lub trzyliterowych27. Następnie sumy tych poszczególnych
elementów odnoszono do długości całego zdania, w którym występowały,
określonej na podstawie liczby wszystkich wyrazów występujących w jego obrębie. Każdy z tych elementów był następnie odnoszony do długości zdania,
w którego obrębie wystąpił, i dodatkowo do tekstu jako całości, a ostateczny
wynik był sumą częstotliwości występowania danej cechy zarówno w obrębie
jednego zdania, jak i całości tekstu. Aby lepiej wyjaśnić tę metodę, warto posłużyć się przykładem podanym przez Coultharda:
26
27

M. Coulthard, A. Johnson, An Introduction to Forensic Linguistics…, op. cit., s. 166.
Ibidem, s. 167.
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Ryc. 3. Przykład zastosowania metody sum skumulowanych (CUSUM)
Źródło: M. Coulthard, A. Johnson, An Introduction to Forensic Linguistics…, op. cit., s. 167.

Na rycinie 3 przedstawiono wyniki CUSUM dla trzech zdań tekstu, w których średnia liczba słów w zdaniu wynosiła 12, a słów dwu- lub trzyliterowych
było średnio 5 na każde zdanie. Jak widać, trzy wybrane do analizy zdania
składają się kolejno z 20, 12 i 6 słów. Na podstawie tych danych wyjściowych
oblicza się następnie wartości CUSUM (w tym przypadku kolejno 8,8,2 dla
wszystkich słów i 2,2,0 dla słów dwu- lub trzyliterowych). Po obliczeniu sum
wyniki przedstawia się w formie wykresu. W przypadku pojedynczego autorstwa wykresy powinny nachodzić na siebie, natomiast w miejscach, które zostały stworzone przez więcej niż jedną osobę – być rozbieżne. Nie ma wątpliwości, iż w tej metodzie (jak też w większości metod stylometrycznych) głównym środkiem dowodzenia jest skomplikowana, czysta statystyka i nie potrzeba rozległej wiedzy językowej, aby móc przeprowadzić takie badania. Stąd też
tego rodzaju metody badawcze, jako nieuwzględniające złożoności czynników
towarzyszących powstaniu komunikatu (np. funkcji danej wypowiedzi, rodzaju
kontaktu, tematu i miejsca rozmowy) i dorobku dyscyplin językoznawczych, są
coraz częściej zastępowane analizami jakościowymi. Jednak pomimo tych problemów i wątpliwych wyników wskazań niektórych metod ilościowych obecnie funkcjonuje także wiele wiarygodnych podejść badawczych w tym zakresie, skupiających się na różnych cechach lingwistycznych i stosujących rozmaite algorytmy28. Aby usprawnić i zautomatyzować analizy, tworzy się programy komputerowe specjalnie przeznaczone do przeprowadzania badań stylometrycznych, takie jak np. ALIAS29 oferujący wiele modułów nakierowanych na
skonkretyzowane zadania (ustalanie autorstwa, profilowanie językowe),
z możliwością dokonania analiz w kilku językach. Co więcej, w Internecie
można znaleźć wiele darmowych programów stylometrycznych, dzięki którym
w domowym zaciszu, bez konieczności korzystania z pomocy profesjonalistów
możemy dokonać prostej analizy ilościowej wybranego przez nas i następnie
wprowadzonego na stronę internetową tekstu. Dostępny jest na przykład pro28

29

Wyczerpujące omówienie kilku takich metod w: G. McMenamin, Forensic Linguistics. Advances in Forensic Stylistics, CRC Press, Boca Raton 2002, s. 151–175.
http://aliastechnology.com/alias-overview/, dostęp 29.06.2017.
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gram liczący wszystkie słowa we wprowadzonym tekście oraz oszacowujący
automatycznie type-token ratio, który dodatkowo także konfiguruje listę
wszystkich występujących w tekście słów wraz ze wskazaniem liczby wystąpień każdego z osobna w całym komunikacie30. Można również znaleźć programy, których założeniem jest wskazanie płci autora badanego tekstu na podstawie frekwencji użytych w nim słów31. Należy jednak pamiętać, że możliwość przeprowadzenia analizy stylometrycznej jest obwarowana wieloma
ograniczeniami, takimi jak przede wszystkim minimalna długość tekstów, które
można poddać tym badaniom. Uważa się, iż miarodajne wyniki uzyska się tylko w przypadku tekstów liczących powyżej 1000 słów, co z góry dyskwalifikuje większość tekstów pozostających w zainteresowaniu wymiaru sprawiedliwości (anonimy, SMS-y)32.
Drugim rodzajem analiz ilościowych są analizy korpusowe, polegające na
porównywaniu kwestionowanej wypowiedzi z normą zwyczaju językowego
danej społeczności, która została ujęta w korpusach językowych. Korpus językowy jest zbiorem tekstów, w którym zawarte są typowe użycia słów i konstrukcje zdaniowe oraz informacje o ich znaczeniu i funkcji33. Można wyróżnić
korpusy ogólne (Narodowy Korpus Języka Polskiego, korpus PWN), korpusy
specjalistyczne (Kartoteka Dokumentów Anonimowych, Polski Korpus Listów
Pożegnalnych) i korpusy rozumiane jako zbiory tekstów porównawczych do
konkretnej sprawy. Dzięki zaangażowaniu w analizę lingwistyczną takich narzędzi można przede wszystkim ustalić częstotliwość wybierania danej formy
lub struktury językowej w społeczeństwie oraz najczęściej nadawane im znaczenie, następnie odnosząc te dane do struktury konkretnego śladu językowego
zawartego w tekście dowodowym. Wychodzi się tu z założenia, iż im rzadziej
w społeczeństwie występuje użycie badanego słowa lub struktury w takiej samej formie bądź kontekście, tym większą wartość identyfikacyjną mają one
w analizie językowej. Analizując zaś ślad językowy odbiegający od przyjętej
powszechnie normy, łatwiej zawęzić krąg jego potencjalnych autorów. W literaturze angielskiej taka oryginalność struktury związana jest z teorią markedness, w której cechy współwystępujące w wypowiedziach wielu autorów są
określane jako unmarked, natomiast te wysoce niepowtarzalne, niestandardowe
30
31
32

33

http://nlpdotnet.com/Services/Fingerprinter.aspx, dostęp 29.06.2017.
http://www.hackerfactor.com/GenderGuesser.php, dostęp 29.06.2017.
Jako uzasadnienie tego ograniczenia podnosi się fakt, że w krótszych tekstach o wiele trudniej ustalić występowanie „nawyków wystarczająco częstych dla uzyskania miarodajnych
wyników metod statystycznych”, w: B. Hołyst, op. cit., r. LXXVII, s. 1328.
Strona internetowa Narodowego Korpusu Języka Polskiego: http://nkjp.pl/, dostęp
29.06.2017.
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na tle języka ogólnego, określa się jako marked34. W zakresie badań korpusowych takimi niestandardowymi cechami mogą być na przykład błędy językowe
i kolokacje, które według niektórych teorii są tworzone w sposób najbardziej
podświadomy35.
Interesująca wydaje się obecnie występująca tendencja do wykorzystywania w charakterze korpusów popularnych wyszukiwarek internetowych (np.
Google). Sposób ich działania jest bardzo zbliżony do korpusów klasycznych –
ekspert rozpoczyna analizę od wpisania badanej frazy w pole wyszukiwania,
następnie odnotowuje liczbę trafień stron, na których badana fraza wystąpiła
w takiej samej formie jak w tekście dowodowym, a ostatecznie na tej podstawie oceniana jest popularność użycia badanego zwrotu w obrębie społeczeństwa. W ten sam sposób można również wyszukiwać najczęściej wybierane kolokacje wyrazów. Rycina poniżej przedstawia wynik analizy językowej, której
zadaniem było ustalenie autorstwa anonimów otrzymywanych przez osoby występujące w roli świadków w sprawie o zgwałcenie. Równocześnie świadkowie
otrzymywali listy od mężczyzny, który został w tej sprawie oskarżony. Obie
grupy tekstów wykazywały wiele podobieństw, jednak najbardziej charakterystycznym (zatem określanym jako marked) było opisywanie zdarzeń niezgodnie z ich porządkiem chronologicznym (I am and was), co, jak się okazało, nie
jest powszechnie stosowaną w społeczeństwie strukturą. Aby to udowodnić,
ekspert zestawił w tabeli wyniki uzyskane podczas wpisywania do przeglądarki
internetowej różnych kombinacji tego wyrażenia zarówno w poprawnym porządku chronologicznym, jak i odwróconym:

Ryc. 4. Wyniki analizy struktury zdaniowej uzyskane przy użyciu przeglądarki internetowej
Źródło: J. Olsson, Word Crime…, op. cit., s. 141.
34
35

J. Olsson, Forensic Linguistics…, op. cit., s. 45–46.
D. Wright, Stylistics versus Statistics: A corpus linguistic approach to combining techniques
in forensic authorship analysis using Enron emails, The University of Leeds School of English, wrzesień 2014, s. 27–30.
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Dzięki liczbie „trafień” można zauważyć, iż zdecydowanie bardziej powszechne jest używanie czasu przeszłego przed użyciem czasu teraźniejszego,
użycie odwrotne zaś występuje w porównaniu niezwykle rzadko. W związku
z tym, że (jak się okazało) tak unikatowa struktura pojawiała się zarówno
w anonimach, jak i listach znanego autorstwa, można było z dużym prawdopodobieństwem ocenić, iż autorem obu jest ten sam człowiek.
W celu jeszcze lepszego zobrazowania unikatowego charakteru badanych
fraz analizę często rozpoczyna się od wpisania w przeglądarkę skróconej wersji
badanego wyrażenia, która ma najmniej charakterystyczną formę, a następnie
pojedynczo dodaje się każde kolejne występujące w badanej frazie słowo, z założeniem stopniowego zmniejszania się liczby „trafień”, aż ostatecznie wpisując w pole wyszukiwania pełną badaną frazę, uzyskuje się wyniki bliskie zera,
co świadczy o niepowtarzalności analizowanej struktury:

Ryc. 5. Przykład uzyskania dowodu unikatowego charakteru frazy dzięki wynikom zaczerpniętym z przeglądarki internetowej
Źródło: J. Olsson, Word Crime…, op. cit., s. 141.

Podkreśla się jednak, że wyniki uzyskane dzięki wskazaniom wyszukiwarek nie mogą występować jako jedyny dowód autorstwa. Powodem tego są
przede wszystkim następujące w bardzo krótkim czasie istotne zmiany otrzymywanych wyników w zakresie badania tej samej cechy językowej oraz fakt,
iż czas wyszukiwania internetowego jest uzależniony od aktualnego obciążenia
serwera, a więc zwykle otrzymane w przeglądarce wyniki wyszukiwania
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nie uwzględniają wszystkich ogólnie dostępnych zasobów. Z tego też powodu
w różnych przeglądarkach często uzyskuje się odmienne wyniki36. Pozwala to
wysnuć wniosek, iż takich internetowych analiz nie można uznawać za całkowicie wiarygodne i dające pełny obraz użycia języka w społeczeństwie. Doskonale jednak spisują się one jako ewentualne uzupełnienie innych metod lub
też wzmocnienie wiarygodności wyników uzyskanych innym sposobem.
Z uwagi na to wątek wyników uzyskanych z przeglądarek internetowych pojawia się w większości współczesnych analiz lingwistycznych. Jako przykład
sukcesu takiej łączonej analizy warto przytoczyć sprawę zniknięcia kobiety,
która po zaginięciu miała wysyłać do swojego partnera liczne SMS-y z wyjaśnieniami, gdzie się aktualnie znajduje:

Ryc. 6. Fragmenty SMS-ów wysyłanych przez zaginioną kobietę
Źródło: J. Olsson, Word Crime…, op. cit., s. 141.

W treści tych wiadomości eksperci zidentyfikowali dwa bardzo charakterystyczne wyrażenia: „sort my head out” oraz „sort my life out”, które okazały
się na tyle rzadkie, że w korpusie liczącym 100 mln słów został ujawniony tylko jeden przykład użycia struktury „sort my life out”, a struktury „sort my head
out” w ogóle nie znaleziono. Natomiast wyniki uzyskane w wyszukiwarce
Google wykazały 23 tys. przypadków użycia „sort my life out”, tylko 600
przypadków „sort my head out” oraz jedynie 17 przypadków współwystępowania tych struktur w jednym zdaniu, co pozwalało określić je jako skrajnie
rzadkie. Tym bardziej zastanawiający był fakt, iż takich samych wyrażeń
i w tej samej kolejności, w jakiej pojawiły się w osobnych SMS-ach, użył kochanek zaginionej kobiety podczas przesłuchania:

Ryc. 7. Fragment przesłuchania kochanka zaginionej
Źródło: J. Olsson, Word Crime…, op. cit., s. 141.
36

J. Olsson, Word Crime…, op. cit., s. 140.
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To oraz inne zaobserwowane podobieństwa pozwalały wysnuć wniosek, iż
to podejrzany mężczyzna był autorem wiadomości, które miała napisać zaginiona kobieta. Tak doskonale przeprowadzona analiza lingwistyczna przyczyniła się do ustalenia, iż poszukiwana kobieta została zamordowana przez podejrzanego, co doprowadziło ostatecznie do skazania go na dożywotnie pozbawienie wolności37.
Kolejną grupą stosowanych w lingwistyce kryminalistycznej metod badawczych są analizy jakościowe opierające się przede wszystkim na identyfikacji użytych w tekście form językowych, sposobu ich użycia i próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego autor wybrał właśnie te spośród wszystkich dostępnych środków językowych. Językoznawca w procesie takiej analizy musi
odnaleźć wszystkie charakterystyczne elementy danego języka osobniczego,
opisać je, odpowiednio sklasyfikować i przypisać im odpowiednią wartość
identyfikacyjną38. Zatem w przypadku tych metod nie można się ograniczać do
prostego zliczania częstotliwości obecnych w tekście cech, ale analizować je
w ścisłym związku z tematem i kontekstem wypowiedzi, konkretną relacją
nadawca–odbiorca, czasem i miejscem stworzenia komunikatu39. Najważniejszym zadaniem tych analiz jest odpowiednie scharakteryzowanie zidentyfikowanego w badanym tekście języka osobniczego, zwanego idiolektem (języka
właściwego tylko dla pojedynczego, konkretnego użytkownika w danym momencie jego rozwoju40), a w tym odpowiednia interpretacja znaczenia nieuświadamianych nawyków językowych oraz charakterystycznych słów, struktur zdaniowych i błędów językowych. Z uwagi na tę wieloaspektowość badań
jakościowych każdy ekspert językoznawstwa ma wypracowane w tym zakresie
własne podejście i metody analiz, które uważa za najbardziej miarodajne do
konkretnej sytuacji. Przy tym nie jest możliwe zebranie próbek językowych
uwzględniających wszystkie warianty użycia języka osobniczego w każdej
możliwej sytuacji przez każdego posługującego się danym językiem człowieka.
Co więcej, każdy przejaw użycia języka niesie w sobie co najmniej kilkadziesiąt cech, które można badać. Toteż każda jakościowa analiza językowa będzie
się charakteryzować nieuchronnym, mniejszym lub większym subiektywizmem w wyborze badanych cech i w pewnym sensie ich autorską interpretacją.
Pełne ujednolicenie metod takich badań, na kształt konstruowania uniwersalnych algorytmów, jak w badaniach ilościowych, jest zaś niemożliwe. Podejmuje się jednak próby sporządzania wykazów cech, które można znaleźć w two37
38
39
40

Ibidem, s. 6.
G. McMenamin, op. cit., s. 143.
M. Zaśko-Zielińska, op. cit., s. 24.
K. Polański, op. cit., s. 243.
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rach językowych, wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartości identyfikacyjnej41. Poniżej przedstawiono tabelę, która w założeniu ma ujednolicić metody jakościowe przez wskazanie, jakie przejawy języka i w jakiej kolejności
powinno się poddawać badaniom.

Ryc. 8. Tabela porządkująca cechy językowe w kolejności od najważniejszej do najmniej
istotnej w badaniach identyfikacyjnych
Źródło: J. Olsson, Forensic Linguistics…, op. cit.

Należy zauważyć, iż zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe stosowane samodzielnie mogą narażać ekspertyzy na błędy. Metody ilościowe, zazwyczaj skomputeryzowane, mogą dostarczyć obiektywne wyniki w bardzo
krótkim czasie, jednak nakazują przy tym stosowanie skomplikowanych, niezrozumiałych dla przeciętnego człowieka algorytmów i zwykle badają pojedyncze cechy wypowiedzi w zupełnym oderwaniu od innych występujących
41

Również na gruncie polskim stworzono podobny katalog cech językowo-treściowych przyjęty przez Jesienną Szkołę Empirycznych Badań Pisma Ręcznego, w: A. Feluś, Z zagadnień
językoznawstwa kryminalistycznego, Wydawnictwo Naukowe WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań 2011, s. 141–143.
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w tekście. Ponadto nie biorą pod uwagę założeń teorii zmienności języka
w zależności od sytuacji komunikacyjnej i kontekstu, co sprawia, że błędne
dopasowanie autorstwa zdarza się w nich bardzo często42. Natomiast metody
jakościowe, jako w dużej mierze polegające na założeniach samej teorii językoznawstwa, wydają się bardziej skuteczne w ustalaniu autorstwa, jednak także
napotykają wiele trudności, takich jak na przykład stosunkowo długi czas potrzebny na ich przygotowanie, pełne uzależnienie wyniku od doświadczenia
i wiedzy eksperta, a więc subiektywizm i wielokrotnie zarzucany intuicjonizm
w dobieraniu badanych właściwości językowych, oraz częste analizowanie pojedynczych środków językowych w oderwaniu od komunikatu językowego jako całości. Wobec tego ani metody jakościowe, ani ilościowe stosowane osobno nie mogą dać zupełnej pewności wyniku analizy. Z jednej strony zauważa
się także, że bez gruntownego przygotowania w zakresie teorii językoznawstwa
trudno poprawnie zinterpretować wyniki analiz ilościowych, a z drugiej strony
analizy jakościowe niepoparte wskazaniami choćby analiz korpusowych mogą
doprowadzić do błędnych ocen.
W związku z tą niepewnością i niesprawdzalnością wyników w Stanach
Zjednoczonych wielokrotnie zarzuca się analizom lingwistycznym niespełnianie standardów Dauberta43, a tym samym odmawia się takim ekspertyzom
przymiotu dowodu w sprawie, co częstokroć może prowadzić do skomplikowania i przeciągania w czasie procesów sądowych, które analizy językowe
mogłyby z łatwością rozstrzygnąć. Dlatego też, jak postuluje większość przedstawicieli językoznawstwa kryminalistycznego, analizy lingwistyczne należałoby przeprowadzać, łącząc kilka metod w obrębie jednej ekspertyzy. Obszerne, wielowątkowe badania, poparte wyliczeniami, wykresami, tabelami, mogą
przyczynić się do skorygowania ewentualnego marginesu błędu, a także okazać
się bardziej czytelne i zarazem bardziej akceptowalne jako dowód autorstwa
przez wymiar sprawiedliwości. W związku z tym twórcy programu ALIAS
słusznie proponują trzy rodzaje ekspertyz dokonywanych z użyciem tego programu – oparte tylko na stylometrii wspomaganej komputerowo, łączące
zautomatyzowane analizy stylometryczne z manualnym opracowaniem ich
wyników przez eksperta oraz łączące w sobie analizę ilościową z analizą jako42

43

Obszerna krytyka wielu metod ilościowych została przedstawiona przez T. Granta w jego
pracy doktorskiej: T. Grant, Authorship Attribution in a Forensic Context, University of
Birmingham, listopad 2004.
Ekspertyza taka musi być: oparta na przetestowanej już procedurze, powszechnie zaakceptowana w środowisku naukowym, opisana w publikacjach naukowych, opatrzona znanym
wskaźnikiem błędu, w: M. Coulthard, A. Johnson, The Routledge Handbook…, op. cit.,
s. 479.
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ściową opracowaną manualnie przez eksperta językoznawcę – których wybór
uzależniają od rodzaju problemu postawionego w zleceniu ekspertyzy.
Powracając zaś do kwestii rozwoju językoznawstwa kryminalistycznego
w Polsce, należy mieć nadzieję, iż z biegiem czasu, dzięki czerpaniu z teorii
i praktyki wypracowanej w tym zakresie w krajach anglojęzycznych, dziedzina
ta nabierze równie szybkiego tempa rozwoju oraz uzyska status i popularność
równą tym, jakie ma obecnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Niezależnie od tego, jakie podejście do językoznawstwa kryminalistycznego
mają obecnie przedstawiciele polskiego wymiaru sprawiedliwości, a przede
wszystkim organów ścigania, międzynarodowa praktyka pokazuje, że lingwistyka kryminalistyczna w wielu sprawach może być bardzo pomocnym narzędziem.

Streszczenie
Lingwistyka kryminalistyczna jako dziedzina kryminalistyki funkcjonuje w praktyce już od kilkudziesięciu lat, jednak po dziś dzień wielu autorów określa ją jako nową. Szczególnie na gruncie polskim daje się zauważyć brak zainteresowania możliwościami, jakie daje analiza językowa, nie tylko w procesie typowania nieznanego autora
tekstu (profilowanie językowe), ale także udowadniania winy, np. przez przypisanie autorstwa lub ustalenie intencji nadawcy komunikatu. W artykule skupiono się na funkcjonowaniu językoznawstwa kryminalistycznego w krajach anglojęzycznych z uwagi na
fakt, iż to właśnie w tych krajach dziedzina ta rozwija się najszybciej. Przedstawiono
pokrótce najważniejsze zakresy zastosowania analizy językowej w procesie sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz omówiono najczęściej stosowane w tej dziedzinie
lingwistyczne metody badawcze, opatrując je praktycznymi przykładami wykorzystania poszczególnych rodzajów analiz.
Słowa kluczowe: językoznawstwo kryminalistyczne, lingwistyka kryminalistyczna,
lingwistyka korpusowa, analiza lingwistyczna, profilowanie językowe, metody ilościowe, metody jakościowe, stylometria, idiolekt, anonimy
Summary
Forensic linguistics has been practiced as a discipline of forensic science for
decades, however, many authors still describe it as a new domain. The lack of interest
in possibilities provided by linguistic analysis, not only in the process of identification
of an unknown author of a text (linguistic profiling) but also in the process of proving
a person guilty, for example, by means of ascribing authorship to a person or
establishing of the intentions of the author of a text, has been especially clear in Poland.
The article focuses on the functioning of forensic linguistics in English speaking
countries because in these countries the discipline is developing faster than anywhere
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else. It presents a short description of the main scope of application of linguistic
analysis in the process of administration of justice and discusses the linguistic research
methods which are applied the most frequently in this area, providing examples of
practical application of specific types of analysis.
Keywords: forensic linguistics, corpus linguistics, linguistic analysis, forensic
linguistics profiling, quantitative methods, qualitative methods, stylometry, idiolect,
anonymous letters
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OGRANICZANIE MOŻLIWOŚCI ATAKU
JAKO STRATEGIA DZIAŁAŃ
ANTYTERRORYSTYCZNYCH1
Reducing the risk of attack as a strategy for counterterrorism

Wstęp
Zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa przed atakiem terrorystycznym stanowi ciągłe i bieżące wyzwanie dla krajowych agencji bezpieczeństwa.
Problem terroryzmu, choć we współczesnym rozumieniu tego zjawiska istniejący przynajmniej od XIX wieku2, pozostaje nierozwiązany u swych źródeł, co
wymusza opracowywanie i implementowanie szeregu metod i strategii zapobiegania zdarzeniom tego typu. Obejmują one stosowane z mniejszym albo
większym powodzeniem działania defensywne – podejmowane przez organy
ścigania i agencje bezpieczeństwa, ale też przez inne instytucje państwowe
i organizacje pozarządowe. Aktywne metody przeciwdziałania zamachom terrorystycznym, zarówno przeprowadzanym przez zorganizowane grupy, jak i pojedyncze osoby, obejmują stosowanie dostępnych technik pracy operacyjnej
oraz i prowadzenie działań zapobiegających radykalizacji. W celu obrony
przed atakami wypracowano jednak także szereg działań pasywnych, zmierzających do uniemożliwienia dokonania ataku lub pozbawienia go skuteczności
oczekiwanej przez sprawców. Obejmują one w szczególności ograniczanie dostępu do szeroko rozumianych środków i narzędzi ataku. W niniejszym artykule zawarto opis i wstępną klasyfikację tego rodzaju pasywnych działań obronnych, obejmujących zwłaszcza dążenie do pozbawienia sprawców zamachów
1

2

Artykuł został przygotowany w ramach projektu FP7 PRIME realizowanego z funduszy
Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej (umowa grantowa nr 608354).
Należy oczywiście mieć na uwadze, że od początku istnienia zjawiska „terroryzmu” ewolucji
ulegały zarówno cele, metody działania, jak i ideologie towarzyszące grupom terrorystycznym i pojedynczym sprawcom zamachów. Na temat początków terroryzmu zob. J. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej: zarys encyklopedyczny, Apis, Katowice
2000, s. 11; R. Law, Terrorism: A History, Malden, MA, Polity Press 2009, s. 85–86.
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dostępu do fizycznych i intelektualnych narzędzi ataku oraz dostępu do potencjalnych celów ataku.
Wspomniane działania pasywne polegające na ograniczaniu dostępności
środków przeprowadzania ataków znajdują podstawy w teorii działań terrorystycznych. Zorganizowane ograniczanie dostępu do celów zamachów terrorystycznych stosowane jako metoda zapobiegania atakom zostało już zresztą,
chociaż częściowo i wyłącznie w kontekście zabójstw politycznych, omówione
przez M. Lipkę, który słusznie przywołując poglądy m.in. R.F White’a, R.L.
Oatmana czy S. Stewarta i F. Burtona, podkreślił, że zachowania prowadzące
do dokonania ataku terrorystycznego kształtowane są przez dwa podstawowe
zbiory złożonych zmiennych3. Pierwszym z nich jest odpowiednia motywacja
sprawców i ich determinacja w dążeniu do przeprowadzenia ataku. Drugim zaś,
nie mniej istotnym, są faktyczne możliwości jego dokonania. Częściowo są one
uzależnione od potencjału osobistego odpowiednio zmotywowanego sprawcy,
który przy pewnej dozie determinacji może pokonać część trudności w zdobyciu odpowiednich środków ataku. Z założenia jednak, co wydaje się oczywiste,
zamachowiec zamierzający dokonać zamachu z użyciem pistoletu musi mieć
broń i amunicję oraz odpowiednie umiejętności, a także dostęp do obranego celu. Musi więc zdobyć sprzęt i odpowiednie informacje oraz przetworzyć je dla
własnych potrzeb4. W praktyce możliwości przeprowadzenia ataku w konkretny sposób determinowane są dostępnością danego rodzaju środków5.
Biorąc to pod uwagę, należy zauważyć, że pośród „środków” czy też „narzędzi” służących dokonaniu ataku terrorystycznego można wyróżnić ich dwie
zasadnicze, wzajemnie się uzupełniające kategorie6:
a) fizyczne narzędzia i środki służące przeprowadzeniu ataku – w tym
m.in. broń palna i amunicja, materiały pirotechniczne i inne materiały lub narzędzia niebezpieczne mogące posłużyć do tego celu;
3

4
5

6

M. Lipka, Strategia ograniczania dostępności, w: J. Cymerski, K. Wiciak (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych
platform mobilnych, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno
2015, s. 171–194, za: R.F. White, Asssassination discourse and political power, „Assassination Research” 2008, t. 5, nr 2; R.L. Oatman, Executive Protection: Rising to the Challenge,
ASIS International, Alexandria 2009, s. 95–97; Zob. też: S. Stewart, Demystifying the Criminal Planning Cycle, online: https://worldview.stratfor.com/article/demystifying-criminalplanning-cycle, dostęp 22 listopada 2017 r.
M. Lipka, Strategia ograniczania…, op.cit., s. 172.
F. Iwaniuk, Identyfikacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa osób, obiektów i urządzeń
objętych ochroną Biura Ochrony Rządu, w: J. Cymerski, K. Wiciak (red.), op. cit., s. 64.
Zob. B.D. Barnes, Confronting the one-man wolfpack: adapting law enforcement and prosecution responses to the threat of lone wolf terrorism, „Boston University Law Review” 2012,
t. 92, nr 1613, s. 1639.
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b) wiedza, umiejętności i informacje niezbędne do przeprowadzenia skutecznego ataku – w tym m.in. wiedza i umiejętności w zakresie pozyskiwania,
konstruowania i obsługi broni i innych niebezpiecznych materiałów, jak również wiedza i informacje quasi-wywiadowcze na temat potencjalnych celów
ataku.
Ograniczenia w dostępie do środków należących do obu wymienionych
wyżej kategorii są do pewnego stopnia wdrażane w praktyce działań wzmagających bezpieczeństwo. To właśnie one stanowią jedne z wspomnianych wcześniej pasywnych działań antyterrorystycznych; całkowite pozbawienie potencjalnych sprawców dostępu do takich narzędzi – w teorii – skutecznie zapobiegłoby występowaniu ataków terrorystycznych z ich wykorzystaniem. Z wielu
powodów nie jest to jednak możliwe w praktyce i nie może być racjonalnie
oczekiwane7. Dlatego też kolejnym kierunkiem rozwiązań w ramach szeroko
rozumianego ograniczania możliwości przeprowadzania ataków jest:
c) fizyczna ochrona miejsc lub osób będących potencjalnymi celami ataków terrorystycznych. Fizyczne ograniczenie dostępności celów ataku zmierza
do zapobieżenia atakowi, przeszkodzenia mu lub przynajmniej zminimalizowania szkód wyrządzonych ewentualnym atakiem8.
Biorąc pod uwagę wyjątkowo silną motywację i determinację w działaniu
sprawców ataków terrorystycznych, za istotny element systemu bezpieczeństwa trzeba uznać właśnie próby pozbawienia ich faktycznych możliwości
działania z zastosowaniem ograniczeń mieszczących się w trzech wyżej określonych kategoriach. Celowe jest więc dokonanie krytycznej oceny ich skuteczności na podstawie informacji zgromadzonych w toku realizacji projektu
FP7 PRIME oraz danych ze źródeł otwartych – zwłaszcza na temat przeprowadzonych dotychczas ataków terrorystycznych, w których sprawcy działali skutecznie pomimo istniejących już przecież ograniczeń. Zdarzenia terrorystyczne
powtarzające się w państwach Europy w ciągu wielu ostatnich miesięcy nieodwracalnie zmieniają społeczne podejście do problemu bezpieczeństwa
i przyzwolenie na ograniczenia praw i swobód z tym związane9. Tym bardziej
więc należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości przeprowadzania ataków
przez sprawców działających pojedynczo lub w bardzo niewielkich grupach,
jedynie inspirowanych szerszą ideologią ekstremistyczną.
7
8

9

Ibidem, s. 1640.
Centre for the Protection of National Infrastructure, Protecting against terrorism, online:
http://www.cpni.gov.uk/documents/publications/2010/2010002-protecting_against_terrorism
_3rd_edition.pdf?epslanguage=en-gb, dostęp 10.09.2015, s. 15.
E. Ganley, G. Katz, What’s safe? European security changes after wave of terror attacks,
Global News, online: http://globalnews.ca/news/2857322/whats-safe-european-securitychanges-after-wave-of-terror-attacks/, dostęp 12.05.2017.
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Ograniczenie dostępu do fizycznych narzędzi i środków
Pozbawienie potencjalnego terrorysty dostępu do zaplecza technicznego
jest zadaniem bardzo trudnym chociażby ze względu na szeroki wachlarz narzędzi, jakimi może on chcieć się posłużyć. Wdrożenie ograniczeń tego typu
jest możliwe do zrealizowania tylko do pewnego stopnia i głównie w zakresie
dostępu tylko do najbardziej niebezpiecznych narzędzi i uzbrojenia „wysokiej
technologii”. Ograniczenia tego rodzaju mają na ogół odpowiednie podstawy
prawne – w zakresie dostępu do broni palnej i amunicji10 czy nabywania, przechowywania, używania, transportowania, wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią i technologiami wojskowymi11. Dostęp do niektórych
niebezpiecznych materiałów jest też przedmiotem prawa międzynarodowego,
m.in. Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych12 ustalającej międzynarodowe standardy dotyczące ich przechowywania czy Konwencji o znakowaniu elastycznych materiałów wybuchowych w celach detekcji13, nakazującej ich znakowanie na etapie ich produkcji tak, aby niemożliwe było użycie
„anonimowego” ładunku wybuchowego dużej mocy. Celem takich rozwiązań
jest utrudnienie i kontrola dostępu do pewnych środków i narzędzi, a niekiedy,
jak w przypadku tych najbardziej niebezpiecznych środków (zaawansowanego
uzbrojenia, środków masowego rażenia) – wręcz likwidacja ich podaży na rynku prywatnym. W praktyce strategia ta nie jest jednak w pełni skuteczna, nawet
w stosunku do najbardziej niebezpiecznych środków.
Przede wszystkim należy pamiętać, że do ataków może dochodzić z wykorzystaniem znacznie prostszych narzędzi, chociaż ich siła rażenia będzie wówczas stosunkowo niewielka. Dobrą ilustrację tego problemu mogą stanowić
chociażby wydarzenia z Woolwitch (Wielka Brytania), gdzie w maju 2013 r.
dwaj mężczyźni zaangażowani w poparcie islamskich grup terrorystycznych
potrącili samochodem, a następnie używając jedynie tasaka i noża, brutalnie
zamordowali brytyjskiego żołnierza14. Niecałe pół roku później w Kanadzie
Martin Couture-Rouleau celowo wjechał samochodem w żołnierzy armii kana10
11

12

13

14

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (DzU 1999, Nr 53, poz. 549).
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DzU 2001, Nr 67, poz. 679), Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z dnia 21 czerwca 2002 r. (DzU
2002, Nr 117, poz. 1007).
Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do
podpisu w Wiedniu i Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r. (DzU 1989, Nr 17, poz. 93).
Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisana w Montrealu w dniu 1 marca 1991 r. (DzU 2007, Nr 135, poz. 948).
BBC News, Woolwitch machete attack leaves man dead, online: http://www.bbc.com/
news/uk-22630303, dostęp 7.09.2015.
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dyjskiej, zabijając jedną osobę i drugą ciężko raniąc15. W 2014 r. w Nowym
Jorku Zale H. Thomson siekierą zaatakował grupę policjantów, ciężko raniąc
dwóch z nich, a tuż przed atakiem umieścił w Internecie nagranie popierające
tzw. Państwo Islamskie16. Zamachy tego typu są przeprowadzane na małą skalę, nie wymagają specjalnego przygotowania, a do ich dokonania wystarczają
narzędzia, do których dostęp bez ponoszenia dużych kosztów ma w zasadzie
każdy. Ataki tego rodzaju (np. z użyciem samochodów, tzw. run-over-attacks,
czy noży lub podstawowych narzędzi) są stosunkowo często przeprowadzane
w ostatnim czasie także w krajach Europy17, co częściowo wynika właśnie
z ograniczeń w dostępie do innych, bardziej śmiercionośnych środków. Paradoksalnie świadczy to zarówno o skuteczności takich ograniczeń, jak i o jej
braku. Oczywiście, na tej podstawie w żadnym razie nie jest jednak uprawniona konkluzja, że należałoby zakazać np. posiadania samochodów czy ostrych
narzędzi w ogóle. Tym bardziej że dotychczas podejmowanych w niektórych
państwach prób ograniczenia obecności noży w przestrzeni publicznej nie
można uznać za sukces: polska ustawa o broni i amunicji zakazuje posiadania
tzw. broni ukrytej (np. ostrza ukrytego w parasolce) i obrotu nią. Prawo węgierskie zabrania posługiwania się ostrzem o długości ponad 8 cm – z wyjątkiem noży służących do celów sportu, pracy lub domowego użytku18. Ustawodawca w Szkocji ustanowił nakaz posiadania licencji na sprzedaż noży
i ostrych narzędzi innych niż te przeznaczone do domowego użytku19. Przykłady tego rodzaju można mnożyć, jednakże nie da się powiedzieć, że w którymkolwiek z tych krajów problem przestępczego wykorzystania ostrych narzędzi
zniknął wraz z wprowadzeniem regulacji.
15

16

17

18

19

Sprawca został zastrzelony przez policję podczas pościgu, lecz jego związki z ideologią dżihadystyczną były znane organom ścigania, zob.: Martin Couture-Rouleau, hit and run driver
arrested by RCMP in July, CBC News, 21 października 2014 r., online: http://www.cbc.ca/
news/canada/montreal/martin-couture-rouleau-hit-and-run-driver-arrested-by-rcmp-in-july-1.
2807078, dostęp 10.09.2015.
C. Pleasance, Hatchet-wielding Muslim radical who attacked rookie New York cops spent
months visiting jihadist websites and stalked officers for hours, Daily Mail Online, 4 listopada 2014 r., online: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2820584/Hatchet-wieldingMuslim-radical-attacked-rookie-New-York-cops-spent-months-visiting-jihadist-websitesstalked-officers-hours.html, dostęp 10.09.2015.
Bardzo dobrym przykładem ataku, podczas którego sprawca połączył obie te metody, może
być ten przeprowadzony 22 marca 2017 r. Londynie. Zob.: London attack: What we know so
far, BBC News z 7 kwietnia 2017 r., online: http://www.bbc.com/news/uk-39355108, dostęp
12.05.2017.
175/2003. (X. 28.) Korm. Rendelet, CompLEX 2003, online: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy
_doc.cgi?docid=A0300175.KOR, dostęp 10.09.2015.
Custodial Sentences and Weapons (Scotland) Act, online: http://www.legislation.gov.uk/
asp/2007/17/pdfs/asp_20070017_en.pdf, dostęp 10.09.2015.
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Pomimo istniejących ograniczeń na przestrzeni ostatnich lat bardzo wiele
ataków terrorystycznych zostało także przeprowadzonych z użyciem broni palnej – czy to w charakterze głównego narzędzia zamachu20, czy też pomocniczo
oprócz innych środków21. Istotne ograniczenia w dostępie do niej istnieją praktycznie w każdym państwie europejskim, choć zazwyczaj można je „obejść”,
np. występując o pozwolenie na broń sportową czy myśliwską. Ograniczenia
takie nie odniosą także skutku, jeżeli sprawcą przestępstwa terrorystycznego
jest osoba posiadająca broń służbową – np. żołnierz, który uległ radykalizacji.
Niemniej jednak zdarzeń kryminalnych (i terrorystycznych) z użyciem broni
palnej jest w Europie zdecydowanie mniej niż tam, gdzie dostęp do niej podlega mniejszej reglamentacji (w Stanach Zjednoczonych ofiarami zabójstw
z użyciem broni palnej pada 3,5 osoby na 100 tys. mieszkańców22, podczas gdy
średnia europejska wynosi 0,2423). Nie należy jednak wyciągać zbyt daleko
idących wniosków z tego rodzaju statystyk – broń palna staje się popularnym
narzędziem także w rękach europejskich terrorystów (można przykładowo
przywołać atak w Kopenhadze na początku 2015 r.24). Pod wieloma względami
broń ta doskonale nadaje się do przeprowadzania ataków przez pojedynczych,
samotnie działających terrorystów: jest względnie śmiercionośna, jej zarówno
legalne, jak i nielegalne zdobycie nie jest trudne (nawet w Europie25), jest lekka, łatwa do ukrycia i nietrudna w podstawowej obsłudze. Ograniczenia w dostępie do broni palnej wydają się zarazem konieczne pomimo ich niepełnej
20

21

22

23

24

25

Jako przykład można przywołać atak przeprowadzony przez żołnierza w amerykańskiej jednostce wojskowej w Fort Hood w 2009 r. Szczegółowe informacje na temat tego zdarzenia
znajdują się w raporcie specjalnym Senatu Stanów Zdjednoczonych, zob.: J.I. Lieberman,
S.M. Collins, A ticking time bomb: counterterrorism lessons from the U.S. Government’s failure to prevent the Fort Hood attack, US Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, Washington D.C. 2011, online: http://www.hsgac.senate.gov//i
mo/media/doc/Fort_Hood/FortHoodReport.pdf?attempt=2, dostęp 10.09.2015.
Tak jak w przypadku ataku przeprowadzonego przez Andersa Breivika, który posłużył się
zarówno bronią palną, jak i materiałami wybuchowymi. Zob.: E. Mala, J. Goodman, At least
80 dead in Norway Shooting, „New York Times” z 22 lipca 2011 r., online:
http://www.nytimes.com/2011/07/23/world/europe/23oslo.html, dostęp 12.05.2017.
Centers for Disease Control and Prevention, Fast Stats – Mortality, firearm homicides, online: http://www.cdc.gov/nchs/fastats/homicide.htm, dostęp 15.09.2015.
N. Duquet, M. Alstein, Firearms and Violent Deaths in Europe, Flemish Peace Institute
2015, online: http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/files/
reports/firearms_and_violent_deaths_in_europe_web.pdf, dostęp 15.09.2015, s. 1.
L. Smith-Spark, N. Roberts, Who was Copenhagen Guzman Omar Abdel Hamid El-Hussein?,
CNN, 27 lutego 2015 r., online: http://edition.cnn.com/2015/02/17/europe/denmarkcopenhagen-gunman/, dostęp 16.09. 2015.
G. Witte, K. Adam, Getting a gun legaly in Europe may be hard, but terrorists have little
trouble, „The Washinton Post”, 19 lutego 2015 r., online: https://www.washington
post.com/world/europe/getting-a-gun-legally-in-europe-may-be-hard-but-terrorists-havelittle-trouble/2015/02/19/9eb6bce2-b78b-11e4-bc30-a4e75503948a_story.html, dostęp 16.09.
2015.
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skuteczności. Warto także zauważyć, że w praktyce samotnie działający terrorysta rzeczywiście nie ma dostępu do bardziej zaawansowanych jednostek broni, amunicji czy innego sprzętu bojowego.
Poważne zagrożenie stanowi też wykorzystanie przez terrorystów materiałów wybuchowych. Konwencjonalne ładunki znajdują się w zainteresowaniu
terrorystów niemalże „tradycyjnie” – ich duża siła rażenia (zarówno fizycznego, jak i psychologicznego) doskonale odpowiada realizacji ich celów. Kwestie
związane z obrotem materiałami wybuchowymi do zastosowań cywilnych zostały uregulowane na gruncie prawa europejskiego26 i krajowego27, a uzyskanie
koncesji na handel nimi uzależnione jest od spełnienia szeregu kryteriów,
w tym przejścia badań psychologicznych. Podobne przepisy funkcjonują także
w innych krajach Europy28. Nie jest to jednak regulacja szczelna – nadzór nad
produkcją, sprzedażą, transportem i wykorzystaniem materiałów wybuchowych
nie zawsze jest prawidłowo wykonywany, co zostało stwierdzone w wynikach
niezależnych kontroli29. Materiały wybuchowe znajdujące się w rękach terrorystów mogą więc pochodzić zarówno z kradzieży legalnie wprowadzonych do
obrotu materiałów, jak i z powojennych niewybuchów czy z nielegalnej produkcji30. Istnieją zresztą kategorie materiałów pirotechnicznych, takich jak te
przeznaczone do celów widowiskowych (tzw. fajerwerki), które nie podlegają
ścisłemu nadzorowi. Jednocześnie jednak możliwość nielegalnego uzyskania
profesjonalnie przygotowanych, zwłaszcza wojskowych materiałów wybuchowych mają raczej zorganizowane grupy terrorystyczne niż samotnie działający
radykałowie (warto jednak odnotować, że chociażby w lipcu 2015 r. z bazy
wojskowej w południowej Francji skradziono zapas materiałów wybuchowych,
detonatorów i granatów bojowych31 – nie sposób przewidzieć, przez kogo i do
jakich celów zostaną one wykorzystane).
26

27
28

29

30

31

M.in. zob. Dyrektywa Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji
przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
DzU 2001, Nr 67, poz. 679.
Np. w Anglii na podstawie The Control of Explosives Precursors Regulations 2014 (2014
No. 1942).
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach, Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, Informacja o wynikach kontroli LKA-4101-010/2014
nr ewid. 40/2015/P/14/073/LKA.
Najwyższa Izba Kontroli, NIK o materiałach wybuchowych, online: https://www.nik.gov.pl/
aktualnosci/nik-o-materialach-wybuchowych.html, dostęp 16.09.2015.
France24france, Explosives stolen from French military base, online: http://www.france
24.com/en/20150707-explosives-stolen-france-military-base-terrorism-miramas, dostęp 20.05.
2017.
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W praktyce znacznie poważniejszym zagrożeniem są będące w zasięgu
samotnych sprawców materiały wybuchowe domowej roboty. Kwestia umiejętności niezbędnych do ich skonstruowania zostanie jeszcze rozwinięta w dalszej części niniejszej publikacji. Już w tym punkcie należy jednak wskazać, że
amatorskie ładunki wybuchowe można przygotować z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych, takich jak nawozy azotowe, które po odpowiednim
przetworzeniu doskonale nadają się do tego celu. Właśnie tego typu materiał
wykorzystał w swoim zamachu Anders Breivik (który sześć ton nawozu nabył
w Polsce)32, a planował jego wykorzystanie (pod okiem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) Brunon Kwiecień33. Istotą improwizowanych urządzeń wybuchowych (ang. Improvised Explosive Devices, IED) jest
ich nieskomplikowana konstrukcja i łatwość, z jaką można pozyskać ich komponenty. Co do zasady urządzenia takie składają się z materiału wybuchowego
(profesjonalnego lub „domowej roboty”), obudowy oraz elementów dodatkowych, często mających na celu wzmożenie siły działania (np. benzyna, gwoździe, szkło)34. W charakterze obudowy często wykorzystywane są garnki ciśnieniowe35 – bombami skostruowanymi w ten sposób skutecznie posłużyli się
sprawcy ataku przeprowadzonego podczas maratonu bostońskiego w 2013 r.36
Podobnie jednak jak w przypadku noży i pojazdów – nie jest ani możliwe, ani
społecznie pożądane wprowadzenie pełnej reglamentacji przedmiotów codziennego użytku, które niestety mogą posłużyć zbudowaniu IED.
Warto jednak zauważyć, że ładunki budowane z codziennych przedmiotów
samodzielnie przez terrorystów są często zawodne – przykładowo w 2010 r. nie
powiódł się z tego powodu potencjalnie bardzo groźny zamach przy Times
Square w Nowym Jorku (sprawca, Faisal Shamazad, usiłował zdetonować samochód-pułapkę w centrum Manhattanu. Bomby przez niego przygotowane
były w zasadzie sprawne, jednak mimo to nie wybuchły)37 czy w Sztokholmie,
także w 2010 r. (sprawca zamachu zginął od wybuchu, jednakże większość ła32

33

34

35

36

37

Reuters, Polish farm sold fertilizer to Norway Bomber, online: http://uk.reuters.com/article/
2011/07/25/us-norway-poland-agency-idUKTRE76O28E20110725, dostęp 20.05.2017.
B. West, Mimicking Breivik in Poland, Stratfor Global Intelligence, 29 listopada 2012 r., online: https://www.stratfor.com/weekly/mimicking-breivik-poland, dostęp 20.05.2017.
Department of Homeland Secirity, National Academies, IED attacks – improvised explosive
devices, News & Terrorism – a fact sheet from the National Academies and the Department
of Homeland Security, online: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/prep_ied_fact_sheet.pdf,
dostęp 20.05.2017.
Zob. US Department of Homeland Security, Potential terrorist use of pressure cookers, online: http://www.5nr.org/downloads/notice/PotentialTerrorist.pdf, dostęp 20.05.2017.
CNN, What we know about the Boston bombing and its aftermath, online:
http://edition.cnn.com/2013/04/18/us/boston-marathon-things-we-know/, dostęp 20.05.2017.
BBC News, Car bomb found in New York’s Times Square, online: http://news.bbc.co.uk/
2/hi/americas/8656651.stm, dostęp 20.05.2017.
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dunków przygotowanych przez niego nie zadziałała, co uczyniło go jedyną
ofiarą całego zdarzenia)38.
Istnieją jeszcze jednak bardziej niebezpieczne narzędzia i materiały, które
należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych do tego osób. Choć może
wydawać się to problemem mało realnym, zdecydowanie warto rozważyć także
możliwości dostępu terrorystów do broni masowego rażenia – zarówno biologicznej, chemicznej, jak i nuklearnej lub radiologicznej. Wbrew pozorom, pomimo teoretycznie ścisłej kontroli państw nad środkami tego rodzaju, nie można wykluczyć ich zastosowania przez terrorystów w niedalekiej przyszłości.
Wykorzystanie czynników biologicznych w atakach terrorystycznych było
dotychczas rzadkością, choć zdarzyły się takie przypadki. Dwa ataki odnotowano w Stanach Zjednoczonych – do pierwszego z nich doszło w 1984 r.
w stanie Oregon, gdzie zorganizowana grupa fanatyków religijnych doprowadziła przypadkową grupę osób do zakażenia salmonellą w celu zmniejszenia
frekwencji w lokalnych wyborach (i w konsekwencji wpłynięcia na ich wynik).
Drugi zdarzył się wkrótce po zamachach z 11 września 2001 r., kiedy w wyniku zakażenia rozsyłanymi pocztą bakteriami wąglika zmarło 5 osób39. Warto
zdać sobie sprawę, że samo pozyskanie biologicznego czynnika chorobotwórczego nie jest szczególnie skomplikowane. Większość czynników chorobotwórczych (z wyjątkiem wirusa czarnej ospy, przechowywanego obecnie jedynie w dwóch laboratoriach na świecie) występuje bowiem w naturze: u zainfekowanych zwierząt, ludzi czy nawet w glebie. W żaden sposób nie da się
więc ograniczyć dostępu do nich. Zdobyte w ten sposób czynniki biologiczne
będą charakteryzowały się jednak niewielką przydatnością bojową – wyhodowanie wysoce agresywnego szczepu bakterii czy wirusa chorobotwórczego nadającego się do zastosowania w broni masowego rażenia jest już znacznie
trudniejsze40. Wobec tego większość terrorystów będzie raczej poszukiwać gotowych czynników – mogą starać się wykraść je z magazynów laboratoriów
biologicznych lub zamówić, wykorzystując legalne sposoby41. Wydawałoby się
więc, że przeprowadzenie ataku bioterrorystycznego jest poza zasięgiem sa38

39

40

41

M.E. Hanson, C. Håkansson, Man sprängde sig själv i Stockholm, „Svenska Dagbladet”,
11 grudnia 2010 r., http://www.svd.se/man-sprangde-sig-sjalv-i-stockholm_5802915, dostęp
20.05.2017.
J.B. Tuckes, Biosecurity: limiting terrorist access to deadly pathogenes, US Institute of Peace
2003, s. 11.
Należy jednak zauważyć, że raz zdobyte nawet w małej ilości czynniki chorobotwórcze
można swobodnie namnażać, chociaż wymaga to dodatkowego zaplecza technicznego i przeszkolenia. Zob. US General Accounting Office, Combating terrorism – need for comprehensive threat and risk assessments of chemical and biological attacks, GAO Report to Congressional Requests 1999, s. 14.
J.B. Tuckes, op. cit., s. 15.
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motnie działającego sprawcy. Próba zarażenia wielu osób którąś z najgroźniejszych chorób (takich jak czarna ospa) wymagałaby bowiem przygotowań i organizacji „bardziej przypominających działania wojenne niż terrorystyczne”42.
Nie oznacza to jednak, że nie jest to możliwe na mniejszą skalę, zwłaszcza
gdy potencjalny terrorysta posiada odpowiednią wiedzę. Dobrym przykładem
takiego sprawcy może być sympatyzujący z ruchami neonazistowskimi Larry
W. Harris, który w 1995 r., podając się za kierownika laboratorium mikrobiologicznego (w rzeczywistości pracował przy uzdatnianiu wody pitnej na terenie
stanu Ohio), zamówił „do badań” bakterie dżumy, którymi najprawdopodobniej planował zakazić wodę43. Jego zamówienie zostało skutecznie złożone
i zapewne zostałoby zrealizowane. Harris wzbudził jednak podejrzenia, gdy
wielokrotnie telefonował do siedziby dostawcy, aby dopytywać o czas i przebieg realizacji44.
Atrakcyjna dla terrorystów może być także broń chemiczna, która w porównaniu z bronią biologiczną jest znacznie prostsza w obsłudze. Jej elementy
są łatwiejsze w przenoszeniu i transporcie niż w przypadku broni biologicznej,
a ich działanie – znacznie szybsze45. Aby wywołać duże szkody, konieczna jest
jednak duża ilość szkodliwej substancji, a jej skutki mogą zostać zniwelowane
chociażby przez nieodpowiednie warunki atmosferyczne. Mimo to wykorzystanie środków chemicznych może być atrakcyjnym dla terrorystów sposobem
przeprowadzenia ataku – czego przykładem są wydarzenia z Tokio z 1995 r.46
Oczywiście, broń chemiczna nie jest obecnie wytwarzana, przechowywana ani
wykorzystywana w państwach demokratycznych. Środki takie w dużej ilości
mogą jednak pochodzić z arsenałów upadłych państw północnej Afryki47 czy
42
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B. Kellman, Biological terrorism: legal measures for preventing catastrophe, „Harvard Journal of Law and Public Policy” 2001–2001, nr 24/417, s. 438.
Police arrests white supremacist who ordered plague bacteria, „Daily News” z 17 maja
1995 r., s. A10.
J.E. Stern, Larry Wayne Harris, w: J.B. Tucker, Toxic Terror: Assessing Terrorist Use of
Chemical and Biological Weapons, MIT Press 2000, s. 227–46.
Zob. D.A. Shea, Chemical weapons: a summary report of characteristics and effects, Congressional Research Service 2013.
Zob.: K. Kay, Nerve gas attack shocks Tokyo, BBC News Archive, online:
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-18455007/archive-gas-attack-shocks-tokyo, dostęp:
12.05.2017.
Wiadomo na przykład, że bronią chemiczną dysponował Mu’ammar Al-Kaddafi, który użył
jej m.in. w wojnie przeciw Czadowi w 1987 roku. Po układach rozbrojeniowych Trypolis
zamknął badania nad bronią chemiczną i rozpoczęto proces jej neutralizacji, przerwany jednak w związku ze zbrojnym powstaniem przeciwko rządom Kaddafiego (do tego momentu
zniszczono ok. 55% gazu musztardowego i 40% prekursorów broni chemicznej). Obecnie, ze
względu na sytuację w regionie, należy poważnie brać pod uwagę zagrożenia związane
z utratą kontroli nad tymi materiałami. Zob. M.R. Gordon, U.S. thinks Libya may plan to make chemical weapons, „New York Times”, 24 grudnia 1987 r., online: http://www.nytimes.
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z terenów Syrii i północnego Iraku48. Wykorzystanie tego akurat arsenału przez
pojedynczych sprawców lub niewielkie ich grupy na terenie Europy wydaje się
jednak mało prawdopodobne. Zarazem mogą mieć oni łatwy dostęp do bardzo
wielu innych szkodliwych substancji chemicznych, które, tak jak np. chlor, są
na masową skalę wykorzystywane przemysłowo, a mogą zostać użyte do ataku.
Problem ten jest zresztą stopniowo dostrzegany zarówno w Europie49, jak
i w Stanach Zjednoczonych50.
Skutki ewentualnego terrorystycznego wykorzystania broni nuklearnej czy
chociażby groźnych środków radioaktywnych są trudne do wyobrażenia. Szkody wyrządzone w ten sposób byłyby równie duże co psychologiczny efekt takiego typu ataku. Chociaż wykluczony jest dostęp terrorysty do gotowych,
wojskowych głowic nuklearnych, to możliwa jest samodzielna budowa pełnosprawnego ładunku jądrowego. Sama konstrukcja tego rodzaju urządzenia wybuchowego nie jest wbrew pozorom trudna, jednak wymaga dostępu do wysoko wzbogaconego uranu (highly enriched uranium, HEU) lub do plutonu. Są to
oczywiście materiały pilnie strzeżone. Należy jednak podkreślić, że do skonstruowania groźnego ładunku nuklearnego wystarczy już jedynie około 50 kg
HEU, które ze względu na gęstość tego pierwiastka zajęłyby objętość zaledwie
około 2 litrów51. Jeżeli materiał jest naprawdę wysoko wzbogacony (90%), to
do osiągnięcia masy krytycznej wystarczy ok. 18 kg, a nawet jeszcze mniej –
choć wówczas bomba staje się jednak coraz bardziej skomplikowana w budowie52. Groźny w rękach terrorystów może być także pluton o cywilnym zastosowaniu (niezużyte paliwo jądrowe)53, aczkolwiek jego wykorzystanie w budowie bomby jest już znacznie trudniejsze. Wszelkie materiały radioaktywne
nadają się jednak doskonale do konstrukcji tzw. brudnej bomby radiologicznej
– w której materiał radioaktywny jest jedynie rozrzucany siłą eksplozji konwencjonalnego ładunku wybuchowego. Z drugiej strony należy zauważyć, że
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już zużyte paliwo jądrowe, wbrew powszechnej opinii, nie stanowi dużego zagrożenia, a środki bezpieczeństwa stosowane w elektrowniach atomowych, jak
również przy jego transporcie i przechowywaniu, są w praktyce wystarczające
do zagwarantowania ochrony (w ramach przeprowadzonego w 1988 r. eksperymentu z testową betonową ścianą imitującą otoczenie reaktora nuklearnego
zderzono niewielki samolot, uzyskując jedynie kilkucentymetrową penetrację)54.
Dotychczas nie zdarzyło się, aby środki tego typu zostały wykorzystane
przez samotnego terrorystę (nie użyły ich także grupy terrorystyczne, chociaż
to zagrożenie jest poważnie brane pod uwagę55). Dostęp do materiałów radioaktywnych jest silnie ograniczony, a kwestia ich faktycznego bezpieczeństwa
pozostaje do rozważenia na gruncie ochrony informacji niejawnych (np. o tym,
gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione) oraz faktycznej ochrony
fizycznej w miejscach ich przechowywania. Jednostka odpowiednio zdeterminowana, posiadająca odpowiednią wiedzę i kontakty, byłaby prawdopodobnie
w stanie uzyskać pewną ilość substancji radioaktywnych na czarnym rynku.
W Polsce w 2010 r. zostało zresztą zatrzymanych kilka osób oferujących zakup
antymonianu rtęci (substancji samej w sobie silnie trującej, która po napromieniowaniu może służyć do wytworzenia tzw. czerwonej rtęci – potencjalnego
składnika brudnej bomby atomowej)56. Nie wiadomo, jak wiele materiałów tego typu rzeczywiście jest obecnie dostępnych w nielegalnym obrocie. Zwłaszcza po upadku Związku Radzieckiego, w latach 90., materiały rozszczepialne
nadające się do konstrukcji broni atomowej znajdowano regularnie w posiadaniu przemytników i handlarzy bronią. Przykładowo czeska policja skonfiskowała w tym czasie 3 kg HEU, ukraińska – 6 kg, a władze litewskie – ponad 99
kg57.
Nie ulega wątpliwości, że nieskrępowany i nieewidencjonowany obrót
materiałami umożliwiającymi skonstruowanie groźnej broni masowego rażenia
w zasadzie nie jest możliwy. Jednakże w pewnych okolicznościach nawet samotnie działający terrorysta może starać się zdobyć takie substancje z legalne54
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go źródła lub na czarnym rynku, i może mu się to udać. Ochrona przed uzyskaniem takich materiałów przez osoby nieuprawnione realizowana jest przede
wszystkim w drodze ścisłego ewidencjonowania zasobów, ochrony informacji
o nich, a także przez fizyczną ochronę miejsc ich przechowywania i transportu
– a więc przez stosowanie dodatkowych ograniczeń wymienionych jako kategorie (b) oraz (c) według zaproponowanej we wstępie klasyfikacji.
Ograniczenie dostępu terrorystów do środków i narzędzi służących do
przeprowadzania ataku jest zadaniem niezwykle trudnym, niemożliwym do
zrealizowania w pełni. Stosowane ograniczenia w pewnym stopniu zabezpieczają społeczeństwo przed najgroźniejszymi z ataków lub przynajmniej odwlekają je w czasie (koniecznym do ich przygotowania), dzięki czemu planujące je
osoby mogą zostać wykryte z wykorzystaniem innych metod. Samo ograniczenie dostępności fizycznych narzędzi ataku wywołuje też dodatkowe utrudnienie
w postaci konieczności uzyskania przez potencjalnego sprawcę informacji
o tym, w jaki sposób może on dane środki zdobyć z pominięciem tych przeszkód – a więc przesuwa problem do wyróżnionej wcześniej kategorii (b)
ograniczeń. Zarazem materiały, do których dostęp jest zastrzeżony, są przechowywane w określony sposób, co powoduje konieczność przełamania lub
ominięcia istniejących zabezpieczeń fizycznych – przenosząc problem do wyróżnionej wcześniej kategorii (c). W wielu przypadkach kategorie te przenikają
się wzajemnie.
Ograniczenie dostępu do wiedzy, umiejętności i informacji
Wiedzę i umiejętności pozwalające na zdobycie odpowiednich do przeprowadzenia ataku środków także należy potraktować jako swoiste „narzędzia”
intelektualne mogące służyć dokonaniu ataku terrorystycznego. Dotyczy to zarówno umiejętności w zakresie konstruowania ładunków wybuchowych i obsługi broni oraz informacji o możliwych źródłach ich pozyskania, jak i informacji na temat potencjalnych celów ataków terrorystycznych58. Próby ograniczenia dostępu do wiedzy tego typu stanowią kolejny poziom omawianej pasywnej strategii ograniczania możliwości działań terrorystycznych.
Już na wstępie warto dostrzec poważny problem, jaki mogą stanowić specjaliści różnych dziedzin, którzy z rozmaitych powodów zwracają się niekiedy
ku aktywności terrorystycznej i stanowią zawsze cenny nabytek dla organizacji
terrorystycznej. Udział takich osób w planowaniu i przeprowadzaniu zamachu
zwiększa szanse jego skuteczności, minimalizując równocześnie ryzyko poniesienia kosztów ewentualnej porażki (także kosztów ekonomicznych, co
58
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w przypadku organizacji terrorystycznych ma niebagatelne znaczenie)59. Problem dotyczy w równym stopniu samotnie działających terrorystów będących
specjalistami w swoich dziedzinach60. Osoby takie często zdobywają odpowiednie wykształcenie na długo przed rozpoczęciem choćby wstępnego planowania ataku, trudno więc temu zapobiec. Znane są jednak przypadki, gdy terroryści zdobywali odpowiednie umiejętności wyłącznie w celu przeprowadzenia
ataku, tak jak np. sprawcy zamachów z 11 września 2001 r., którzy wcześniej
przechodzili szkolenia w zakresie pilotażu samolotów pasażerskich. Niestety,
nie istnieje w pełni skuteczna metoda uniemożliwienia potencjalnym terrorystom przejścia specjalistycznych szkoleń. Przeprowadzane w ramach dostępu
do niektórych zawodów testy psychologiczne czy wywiady środowiskowe mogą pozwolić na wykluczenie części osób potencjalnie niebezpiecznych, jednakże nie wszystkich – Malik Hasan, będący przecież wojskowym psychiatrą,
przechodził wiele tego rodzaju testów, zanim dopuścił się ataku w Fort Hood61.
Aby zdobyć wiedzę na temat potencjalnych sposobów przeprowadzenia
ataku, nie trzeba jednak przechodzić specjalistycznych szkoleń. Wskazanie
w tym zakresie na Internet jako „wirtualny obóz treningowy”62 dla terrorystów
staje się stopniowo truizmem. Informacje „niebezpieczne” nie są wcale szczególnie ukryte w sieci, zwłaszcza że duże organizacje terrorystyczne dążą do
upowszechnienia takiej wiedzy i przeprowadzania dzięki temu ataków rękami
niepowiązanych z nimi ochotników. Publikowane są więc materiały propagandowe zachęcające do radykalnych działań, a także pisane prostym językiem
broszury zawierające szczegółowe scenariusze przeprowadzenia ataku. Znanym przykładem jest wydawany przez Al-Kaidę magazyn internetowy Inspire,
przekazujący wiedzę na temat np. budowy bomby „w kuchni swojej mamy”
czy przerobienia samochodu tak, aby lepiej nadawał się do wykorzystania jako
narzędzie ataku63. Informacje są przekazywane przez „doświadczonych” terrorystów niczym nieograniczonej rzeszy chcących się z nimi zapoznać odbiorców. Istnieje zarazem wiele podstawowych narzędzi ułatwiających poszukiwa59
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nie i gromadzenie informacji: wyszukiwarki, czaty, fora64. Nawet zaś gdyby
zdobycie i przeanalizowanie koniecznych informacji okazało się dla konkretnej
osoby zbyt trudne, może ona z łatwością skorzystać z pomocy kogoś takiego
jak Younis Tsouli – aresztowany w 2005 r. mężczyzna prowadzący liczne dżihadystyczne strony internetowe i zdalnie wspierający potencjalnych zamachowców informacjami i wskazówkami65.
Zamieszczone umyślnie w Internecie informacje, porady oraz instrukcje
pozyskiwania i wykorzystywania niebezpiecznych środków są tylko częścią
problemu upowszechnienia wiedzy specjalnej. Wiele informacji tzw. podwójnego zastosowania jest zamieszczanych w domenie publicznej w zupełnie
otwarty sposób, choć ich autorzy nie mają zamiaru udzielenia wsparcia terrorystom. Umożliwia to świadome lub intuicyjne wykorzystanie przez terrorystę
technik OSINT (Open Source Intelligence66) do ich gromadzenia. Oczywiście,
także i w tym kontekście podstawowym źródłem wiedzy jest Internet. Przykładem może być „popularnonaukowy” wpis na stronie internetowej producenta
chemikaliów, dotyczący prostych i skutecznych domowych sposobów produkcji chloru, wręcz zachęcający do samodzielnych eksperymentów z jego produkcją67.
Samotni terroryści wykorzystują Internet także do zbierania danych na temat potencjalnych celów ataków. Zgromadzenie informacji o celu jest bardzo
istotnym elementem planowania zamachu: istotne mogą być dane o układzie
pomieszczeń, budynków, rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej, godzinach
otwarcia różnych instytucji i organizacji i tak dalej. Wszystko to może być
przydatne terroryście planującemu zamach i można to odnaleźć w Internecie.
W niezwykle czytelny sposób ukazuje to „ekoterrorystyczna” akcja okupowania komina elektrowni gazowej w Wielkiej Brytanii – na opublikowanym przez
grupę nagraniu widać dokładnie, w jaki sposób jej członkowie planowali swoją
akcję i się do niej przygotowywali i w jaki sposób pomogły im w tym materiały
udostępnione w formie filmu wyprodukowanego bezpośrednio przez dział
marketingu właściciela elektrowni68.
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Nie istnieje skuteczny sposób wyeliminowania dostępu osób poszukujących takiej wiedzy do tego rodzaju materiałów znajdujących się już w otwartych źródłach. Warto też pamiętać, że wiele informacji przydatnych terrorystom jest niezbędnych społeczeństwu w codziennym funkcjonowaniu (np. rozkład jazdy metra), co czyni ich ukrywanie absurdalnym. Konsekwentnie usuwając zaś z różnych miejsc w sieci np. wydania Inspire, można ewentualnie
ograniczyć prawdopodobieństwo natknięcia się na taki materiał przez przypadkowe osoby, jednak usunięcie jakiejkolwiek „niebezpiecznej” informacji z Internetu powoduje zazwyczaj jej pojawienie się w innym miejscu, ewentualnie
pod inną nazwą – utrudniając co prawda dostęp do niej ekstremistom, ale i obserwującym takie materiały funkcjonariuszom właściwych służb. Warto też
podkreślić, że poszukiwanie i zbieranie informacji najczęściej nie jest per se
nielegalne, aczkolwiek w niektórych krajach podejmuje się próby ścigania osób
posiadających materiały pochodzące z Inspire69. Takie działanie może jednak
wzbudzać kontrowersje związane z tworzeniem przestępstwa „bycia zradykalizowanym”, w którym zacierają się granice między przygotowaniem, usiłowaniem i dokonaniem czynu zabronionego. Dalece słuszne wydaje się jednak stosowanie metod pracy operacyjnej wobec osób poszukujących takiego rodzaju
informacji w Internecie – o ile uda się to wykryć w odpowiednim czasie.
Choć usunięcie informacji znajdujących się już w obiegu otwartym skazane jest na porażkę, to wciąż istnieją takie, nad którymi kontrolę sprawuje ograniczony krąg podmiotów, a więc skuteczne ograniczenie dostępu do nich jest
możliwe. Dotyczy to zarówno informacji objętych ochroną na zasadzie tajemnicy państwowej różnych poziomów, jak i informacji pochodzących od podmiotów prywatnych (np. o organizacji i procedurach bezpieczeństwa w dużym
centrum handlowym). W związku z obowiązywaniem w tym zakresie określonych przepisów70 informacje krytyczne dla bezpieczeństwa państwa nie mają
prawa znaleźć się w rękach terrorystów – co do zasady jest to skuteczny sposób
ich ochrony przed większością zamachowców, zwłaszcza samotnie działających. Zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w tym zakresie służą konkretne
narzędzia techniczne i procedury, obejmujące także kwestie zapisywania i ka69
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sowania tajnych danych z nośników elektronicznych i magnetycznych czy wykorzystania kryptografii w zagwarantowaniu bezpieczeństwa państwa71. Można
więc powiedzieć, że ścisła kontrola tajemnic i informacji o krytycznym znaczeniu wytycza granicę skuteczności ograniczeń należących do określonej we
wstępie kategorii (b) – inne przydatne w przeprowadzeniu ataku informacje
można z łatwością uzyskać ze źródeł otwartych.
Fizyczna ochrona potencjalnych celów ataku
Gdy sprawca posiądzie niezbędną wiedzę oraz fizyczne narzędzia umożliwiające mu przeprowadzenie ataku terrorystycznego, ostatnią linię obrony
przed nim stanowią zwykle sama atakowana infrastruktura i zastosowane
w niej środki ochrony. Nawet gdy celem ataku są konkretni ludzie (np. głowa
państwa), ewentualny zamach zostanie dokonany w określonym otoczeniu,
zorganizowanym i zabezpieczonym (lub nie) w określony sposób. Fizyczna
ochrona celów ataku także zmierza więc do ograniczenia możliwości przeprowadzenia ataku terrorystycznego.
Ochronie przed skutkami ataku mogą w szczególności służyć konkretne
rozwiązania konstrukcyjne w budynkach i urządzeniach użyteczności publicznej, mające minimalizować ewentualnie wyrządzone szkody. Dobrym przykładem tego rodzaju działań mogą być metalowe słupki ochronne wbudowywane
w ziemię wokół przystanków autobusowych w Jerozolimie. Ich montaż był
bezpośrednią odpowiedzią na częste ataki z wykorzystaniem pojazdów po prostu wjeżdżających w zgromadzonych na przystanku pasażerów72.
Pozbawieniu możliwości przeprowadzenia zamierzonego ataku służyć mają też stałe lub doraźne kontrole bezpieczeństwa, np. osób wchodzących na teren danego obiektu. Najbardziej oczywistym przykładem stosunkowo ścisłej
kontroli tego typu może być ta prowadzona na lotniskach. Odbywa się ona
zresztą w sposób ustalony międzynarodowymi standardami73. Oprócz lotnisk
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electronic data storage devices (ITSG-06), 2006, online: http://www.cse-cst.gc.ca/itssti/publications/itsg-csti/itsg06-eng.html, dostęp 26.09.2015; National Security Agency/Central Security Service, NSA/CSS Storage device declassification manual, 2007, online:
http://www.nsa.gov/ia/_files/government/MDG/NSA_CSS_Storage_Device_Declassification
_Manual.pdf, dostęp: 20.05.2017.
Zob.: PM orders barriers at bus stops cross Jerusalem after attack, „Times of Israel” z 14
grudnia 2015 r., online: http://www.timesofisrael.com/pm-orders-barriers-at-bus-stopsacross-jerusalem-after-car-ramming/, dostęp 12.05.2017.
Zob. m.in.: Airports Council International Europe, Security at airports, w: ACI, Policy and
Recommended Practices Handbook, 7th ed., 2009.
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kontrole bezpieczeństwa stosowane są domyślnie także w innych miejscach narażonych na atak, takich jak budynki sądów czy urzędów publicznych. Oprócz
tego kontrole prowadzone są niekiedy w środkach komunikacji zbiorowej (np.
w metrze w Delhi w Indiach)74, w niektórych muzeach75, w centrach handlowych, na parkingach, uczelniach wyższych i w wielu innych miejscach publicznie dostępnych (zwłaszcza w rejonach bardziej narażonych na ataki – np.
w Izraelu)76. Niemożliwe jest sporządzenie kompletnej listy miejsc, w których
przeprowadzane są kontrole bezpieczeństwa tego rodzaju.
Pomimo powszechności stosowania i stosunkowo dużego stopnia uciążliwości skuteczność kontroli bezpieczeństwa jest dyskusyjna. Po pierwsze, problemem może być rutynowość procedur i efektywność stosowanych w trakcie
kontroli urządzeń. Stosunkowo niedawno wyszło na jaw, że tzw. nagie skanery
wykorzystywane na niektórych lotniskach (głównie w Stanach Zjednoczonych)
praktycznie wcale nie spełniają swojej funkcji77. Jednocześnie wiele substancji
niebezpiecznych nie jest wychwytywanych przez osoby prowadzące kontrolę,
gdy te nie były wcześniej przeszkolone do ich poszukiwania – przykładowo
w toku działań śledczych po ataku na samolot pasażerski Pan Am (lot nr 103)
w grudniu 1988 r. okazało się m.in., że wykorzystany w zamachu plastyczny
materiał wybuchowy był substancją nieznaną funkcjonariuszom prowadzącym
wówczas kontrolę i że nie byli oni szkoleni w zakresie jego wykrywania78. Po
drugie, kontrole bezpieczeństwa można niekiedy ominąć administracyjnie –
dysponując odpowiednimi uprawnieniami. Przykładowo w celu ominięcia kontroli bezpieczeństwa prowadzonych w polskich sądach (z zasady dotyczy to
wszystkich sądów w Polsce) wystarczy zgłosić się na bezpłatne i zasadniczo łatwo dostępne praktyki sądowe79. Po trzecie, wszelka kontrola bezpieczeństwa
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M.S. Singh, Moscow blasts put Metro security in alert mode, „The Times of India”, 30 marca
2010 r., online: http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Moscow-blasts-put-Metrosecurity-in-alert-mode/articleshow/5740559.cms?referral=PM, dostęp 20.05.2017.
Smithsonian Institution, Security and Policies, online: http://www.si.edu/Visit/Security, dostęp 20.05.2017.
K.M. Bondevik, J. Gahr Støre, E. Solheim, Voices of Tomorrow. Reflections of Students and
Professionals on Peacebuilding, Tapir Academic Press, Trondheim 2009, s. 105.
J. Scholtes, Price for TSA’s failed body scanners: $160 million, Politico, 17 sierpnia 2015 r.,
online:
http://www.politico.com/story/2015/08/airport-security-price-for-tsa-failed-bodyscanners-160-million-121385 dostęp 20.05.2017.
Ten i szereg innych problemów w zakresie bezpieczeństwa organizacji lotów w owym czasie
ujawniono m.in. w materiałach telewizyjnych w 1990 r., zob.: Lockerbie bombing, ABC
Prime Time Live z 20 grudnia 1990 r., online: https://www.youtube.com/watch?v=h3NoNHDPBM, dostęp 12.05.2017.
Na podstawie obowiązujących regulaminów pracownicy sądów, a także np. adwokaci, mogą
wchodzić do budynku bez kontroli bezpieczeństwa za okazaniem legitymacji, zob. m.in. Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2012 r. (nr A.021-
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będzie w oczywisty sposób nieskuteczna, gdy środki konieczne do przeprowadzenia zamachu można zdobyć już na terenie danego obiektu – naturalnie, zdobycie ładunku wybuchowego na lotnisku czy w budynku sądu nie będzie możliwe bez wcześniejszych przygotowań, jednakże pozyskanie ostrego noża nie
stanowi już problemu (przykładowo na lotnisku w Zurychu w strefie bezcłowej
sprzedawane są scyzoryki80). Poleganie na tego rodzaju kontroli w zapobieganiu atakom terrorystycznym daje więc jedynie iluzję bezpieczeństwa. Często
nowe procedury wdrażane są reaktywnie, dopiero po zdarzeniu, w związku
z odkrytą w ten sposób luką bezpieczeństwa (np. zakazy dotyczące przewożenia w kabinie samolotu płynów w określonej objętości wprowadzone w reakcji
na wykryte przez Brytyjczyków plany wykorzystania w zamachu płynnych
środków wybuchowych81 czy kontrole obuwia na lotniskach związane z nieudaną próbą zamachu dokonaną przez Richarda Reida w 2001 r.82).
Podsumowanie
Wszystkie trzy omówione kategorie działań antyterrorystycznych o charakterze pasywnym mają za zadanie zapobiegać zdarzeniom tego rodzaju lub
minimalizować ich skutki przez wykluczenie możliwości przeprowadzenia ataku – pozbawiając sprawcę dostępu do narzędzi, wiedzy oraz celów. Ograniczenia te w żadnej mierze nie stanowią jednak barier nie do pokonania dla odpowiednio zmotywowanego sprawcy, nawet działającego w pojedynkę.
Opisywane strategie szerokiego ograniczania dostępu są jednak stopniowalne – zarówno pod względem zakresu samych ograniczeń, jak i ich skuteczności. W przypadku prób uniemożliwienia terrorystom wejścia w posiadanie
niebezpiecznych narzędzi stosunkowo skuteczne ograniczenia wprowadzono
w odniesieniu do najbardziej niebezpiecznych i zaawansowanych rodzajów
broni „wysokiej technologii”. Zarazem jednak już choćby ograniczenie dostępu
potencjalnych sprawców do broni palnej, pomimo licznych obowiązujących
w tym zakresie regulacji, jest jedynie częściowo skuteczne. Prawdopodobnie
nigdy zaś nie będzie możliwe pozbawienie terrorystów szans skorzystania
z najbardziej podstawowych narzędzi ataku, w tym w szczególności ostrych
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266/12) w sprawie wprowadzenia regulaminu bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.
S. Murphy, Airport security farce: deadlier knives than used on 9/11 sold in duty free – and
taken on London flight, DailyMail Online, 17 sierpnia 2013 r., online: http://www.dailymail.
co.uk/news/article-2396327/Airport-security-farce-Deadlier-knives-used-9-11-sold-duty-free
-taken-London-flight.html, dostęp 20.05.2017.
D. Sasciani, Liquid bomb plot: what happened, BBC News, 7 września 2009 r., online:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8242479.stm, dostęp 20.05.2017.
Zob.: Shoe bomb suspect to remain in custody, CNN News z 25 grudnia 2001 r., online:
http://edition.cnn.com/2001/US/12/24/investigation.plane/, dostęp 12.05.2017.
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przedmiotów i pojazdów, a także komponentów służących do budowy domowych ładunków wybuchowych. Ograniczenia w dużej mierze mają charakter
prawno-administracyjny (np. w zakresie dostępu do broni palnej czy w obrocie
materiałami wybuchowymi), a więc zazwyczaj są możliwe do ominięcia legalnymi metodami. Istnieje także wiele kategorii niebezpiecznych materiałów
praktycznie w ogóle wyłączonych spod ograniczeń administracyjnych – np.
użytkowanie wspomnianych wcześniej „widowiskowych” środków pirotechnicznych, noży „do użytku domowego” czy pojazdów. Wreszcie samotny terrorysta pracujący w odpowiednim zawodzie (np. jako żołnierz czy laborant)
będzie miał dostęp do narzędzi i materiałów niebezpiecznych niedostępnych
dla osób cywilnych. Podobnie należy ocenić możliwość zablokowania dostępu
do wiedzy umożliwiającej przeprowadzenie ataku. Odpowiednie instrukcje
i porady są już dostępne w źródłach otwartych i nie jest możliwe ich skuteczne
„wycofanie” z obiegu w państwie demokratycznym. Możliwa i celowa jest natomiast ochrona informacji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Fizyczna ochrona potencjalnych celów ataków również nie jest pozbawiona wad
ze względu m.in. na wysokie koszty oraz iluzoryczną skuteczność niektórych
rozwiązań przyjmowanych obecnie jako standard postępowania. Podobnie jednak jak w przypadku ograniczeń kategorii (a) oraz (b), także i fizyczna ochrona
celów ataku powinna być utrzymywana tam, gdzie to racjonalnie możliwe.
Wspomniana stopniowalność rozwiązań działa jednak dwukierunkowo:
terroryści pozbawieni możliwości działania w preferowany przez siebie sposób
będą działać inaczej, z wykorzystaniem metod mniej zaawansowanych, lecz
bardziej dostępnych. Jednym z podstawowych czynników wpływających negatywnie na skuteczność omawianych ograniczeń jest problem substytucji środków i celów ataku. Jeżeli dostęp do środka „pierwszego wyboru” (np. powodującej więcej szkód broni) jest zbyt trudny, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zdeterminowany sprawca sięgnie po inny, mniej śmiercionośny,
lecz łatwiej dla niego dostępny83. Parafrazując wypowiedź Osamy Bin Ladena
z 1996 r.84, można więc powiedzieć, że obowiązująca obecnie wśród terrorystów zasada to: skoro nie możesz użyć buldożera, użyj topora (albo: skoro nie
masz bomby, użyj pistoletu, a w jego braku – noża lub samochodu).
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Por. W. Enders, What do we know about the substitution effect in transnational terrorism?,
University of Alabama 2002, online: http://www.utdallas.edu/~tsandler/website/substitution
2ms.pdf, dostęp 20.05.2017.
Cyt. oryg.: „Czemu używać topora, gdy można użyć buldożera?” – ta krytyczna wypowiedź
Osamy Bin Ladena stanowić miała jego komentarz do przedstawionych mu planów wyczarterowania małej awionetki, wypełnienia jej materiałami wybuchowymi i dokonania w ten
sposób zamachu na siedzibę CIA. Zob. G. Allison, Nuclear Terrorism: The Ultimate Preventable Catastrophe, Times Books/Henry Holt, New York 2004, s. 19.
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Jeszcze większą rolę problem substytucji odgrywa przy doborze celu ataku. Cele terrorysty nie są bowiem (zwykle) dobierane losowo. Chcąc wyznaczyć odpowiedni obiekt ataku mającego wywołać oczekiwaną przez terrorystę
reakcję, sprawca przy założeniu, że podejmuje jakikolwiek wysiłek intelektualny, aby dokonać racjonalnego wyboru w tym zakresie, zawsze weźmie pod
uwagę to, jakie środki ochrony są w nim utrzymywane. Odpowiednio do tego
wybierze zarówno cel, jak i środki dające mu największą szansę powodzenia85.
Dodatkowa ochrona nie spowoduje więc, że ataki ustaną, lecz sprawi, że będą
przeprowadzone w innym miejscu; nie powstrzyma wszystkich ataków, ale jedynie niektóre ich formy86. Tragicznym tego przykładem mogą być wydarzenia
z marca 2016 r., kiedy do zamachu bombowego na lotnisku w Brukseli doszło
przed bramkami kontroli bezpieczeństwa, na hali odlotów87. Aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo przed atakami terrorystycznymi dzięki fizycznej
ochronie potencjalnych celów, należałoby więc zabezpieczyć przed nimi całą
przestrzeń publiczną. Z praktycznego punktu widzenia nie jest jednak możliwe
zagwarantowanie fizycznej ochrony każdego sklepu, przystanku autobusowego
czy publicznie dostępnego budynku – kluczowy zatem staje się wybór, w ramach strategii antyterrorystycznej, które obiekty uznaje się za na tyle zagrożone i istotne, że celowa jest ich szczególna ochrona. Warto w tym kontekście
przywołać jedną z fundamentalnych zasad taktyki obronnej: chcąc bronić
wszystkiego, nie broni się niczego. Fizyczna ochrona celów ataku, choć może
być skuteczna, musi być więc realizowana z uwzględnieniem racjonalnie dostępnych na ten cel zasobów. Można także rozważyć zasadność spostrzeżenia,
że wydając coraz więcej środków i poświęcając coraz więcej uwagi publicznej
walce z terroryzmem, w pewien sposób pozwalamy mu zatriumfować.
Na koniec warto zwrócić uwagę, że praktycznie wszystkie omawiane
ograniczenia mają szansę realnie podnieść ogólny poziom bezpieczeństwa jedynie wtedy, gdy towarzyszy im poczucie społecznej odpowiedzialności ze
strony osób sprawujących kontrolę: czy to pracujących przy legalnej produkcji
i dystrybucji niebezpiecznych materiałów i narzędzi, obsłudze wrażliwych informacji, czy fizycznej ochronie obiektów. To właśnie wyczulenie na nietypowe sytuacje i czujność pracowników American Type Culture Collection pozwoliły na zatrzymanie wspomnianego wcześniej Larry’ego W. Harrisa i unik85
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T. Sandler, H.E. Lapan, The calculus of dissent: an analysis of terrorists’ choice of target,
„Synthese” 1988, t. 76 (2), s. 245–261.
B.D. Barnes, op. cit., s. 1641.
Zob.: Brussels explosions: what we know about airport and metro attacks, BBC News z 9
kwietnia 2016 r., http://www.bbc.com/news/world-europe-35869985, dostęp 12.05.2017 r.
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nięcie groźnego w skutkach ataku bioterrorystycznego. Inny samotny terrorysta, Naser Abdo, przygotowywał w 2011 r. atak na Fort Hood (ten sam, na który zamachu dokonał w 2009 r. Nidal Malik Hasan). Został on zatrzymany po
tym, jak sprzedawca w lokalnym sklepie z bronią poinformował policję o jego
zakupach, które w odczuciu sprzedawcy były „dziwne” (zatrzymany w pobliskim motelu Abdo posiadał przy sobie pistolet, dużą ilość czarnego prochu,
metalowych odłamków, garnki ciśnieniowe i wydrukowany z Internetu artykuł
na temat domowego przygotowywania bomb)88. Kontrola społeczna zawsze
jest istotnym elementem prewencji zdarzeń kryminalnych, a w kontekście zagrożeń terrorystycznych wydaje się szczególnie ważna. Tymczasem jeden
z funkcjonariuszy organów ścigania89 wskazał na następującą sytuację, której
był bezpośrednim świadkiem: ekspedientka w sklepie z artykułami militarnymi
powiedziała mu, że „poprzedniego dnia przyszło dwóch chłopaków i kupili
kilkanaście maczet”, lecz nikomu tego nie zgłosiła. Chociaż przytoczona sytuacja ma głównie wartość anegdotyczną, wyraźnie ilustruje, jak wiele należy
poprawić w zakresie społecznej kontroli zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.
Wszystko to nie oznacza, że trzeba rezygnować ze stosowania pasywnych
środków ograniczających możliwości sprawców – musimy jednak traktować je
wyłącznie jako element wieloskładnikowej strategii bezpieczeństwa, uzupełniając ich niedostatki innymi metodami neutralizowania zagrożeń.

Streszczenie
Skuteczne zwalczanie zagrożeń terrorystycznych wymaga spójnego, wielopoziomowego podejścia zarówno ze strony podmiotów państwowych, jak i prywatnych. Szereg metod stosowanych w walce z atakami terrorystycznymi to aktywne metody pracy
operacyjnej i procesowej mające na celu wczesne wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy, zanim nastąpi atak. Równie istotne są pasywne metody pozwalające uniemożliwić przeprowadzenie zamachu dzięki ograniczeniom w dostępie do szeroko rozumianych środków ataku, które zmierzają do zminimalizowania ryzyka i skutków ataków terrorystycznych. Ich rzeczywista skuteczność powinna jednak być oceniana w świetle możliwości przeprowadzenia ataku pomimo tworzonej dzięki ograniczeniom dostępu do środków niebezpiecznych swoistej iluzji bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: terroryzm, ograniczenia dostępu, dostęp do środków ataku, dostęp do
celów ataku
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K. Coffey, The lone wolf – solo terrorism and the challenge of preventive prosecution, „FIU
Law Review” 2011, t. 7 (1), s. 12.
Informacja przekazana w toku wywiadu badawczego w ramach projektu FP7 PRIME.
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Summary
Effective counterterrorism requires a coherent and multi-level approach from both
private and public entities. There is a number of active procedural and operational
methods in force, timing to early detect and neutralize terrorist threats. Simultaneously
passive methods of attack prevention are also used, aiming to deny future perpetrators
the means of attack. Their actual effectiveness should, however, be assessed taking into
account the possibility of carrying out an attack despite the illusion of safety created by
the restrictions in force.
Keywords: terrorism, access restrictions, means of attack, attack objectives
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Z BADAŃ NAD WPŁYWEM POZYCJI LEŻĄCEJ
NA OBRAZ PISMA
Study on the influence of a writer's lying position on the overall image
of handwriting

Tło teoretyczne badań. Pytania badawcze
W literaturze pismoznawczej problem wpływu pozycji pisarskiej na obraz
pisma był przedmiotem wielu badań, w tym zakresie można wymienić opracowania między innymi: S. Podgajnego1, N. van Drempt i współpracowników2,
T. Widły3. Badania te nie obejmowały jednak w ogóle problematyki wpływu na
obraz pisma leżącej pozycji wykonawcy rękopisu albo poruszyły ją w niewielkim stopniu. Nie próbowano rozróżnić wpływu na obraz pisma boku, na którym opiera się ciało osoby piszącej w trakcie wykonywania rękopisu. A przecież może to mieć zastosowania praktyczne, pozycja taka bowiem często przybierana jest przez ludzi chorych, ponieważ jest optymalna w okresie odpoczynku czy też dla regeneracji organizmu. Dlatego też nierzadko w tej właśnie pozycji wykowane są zapisy pochodzące od ludzi chorych lub w podeszłym wieku. Nie można również wykluczyć, że przyjęcie takiej pozycji pisarskiej uwarunkowane jest czynnikami sytuacyjnymi. W ramach badań identyfikacyjnych
rękopisów bardzo cenna może się okazać wiedza, że zaistnienie pewnych rozbieżności między porównywanymi rękopisami znajduje uzasadnienie w świetle
wyników badań na temat wpływu pozycji leżącej na obraz pisma.
1

2

3

S. Podgajny, Wpływ tempa kreślenia i pozycji pisarskiej na obraz podpisów własnych, „Zeszyty Metodyczne Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji” 2003, nr 18, s. 48–65.
N. van Drempt, A. McCluskey, N.A. Lannin, A review of factors that influence adult
handwriting performance, „Australian Occupational Therapy Journal” 2011, nr 58, s. 325,
328.
T. Widła, Wpływ pozycji pisarskiej na grafizm, w: Z. Kegel (red.), Problematyka dowodu
z ekspertyzy dokumentów, t. 1, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 389-391.
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Celem opisywanego badania jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy w zakresie wybranych przez autorów niniejszych badań zmiennych przyjęcie przez wykonawcę leżącej pozycji pisarskiej powoduje zmiany obrazu grafizmu, a w szczególności podpisu, w stosunku do pozycji siedzącej. Badania
ograniczono do samych podpisów, kierując się założeniem, że osoby zmuszone
do pisania w przedmiotowej pozycji najczęściej właśnie wykonują podpis (np.
wyrażając zgodę na zabieg lekarski). Dalsze dwa pytania sformułowano już jako bardziej szczegółowe – czy na obraz podpisu wpływa (w stosunku do pozycji siedzącej) ułożenie ciała na prawym boku w pozycji leżącej albo ułożenie
ciała w takiej pozycji na lewym boku? W celu uniknięcia nieporozumień chcielibyśmy podkreślić, że w ramach relacjonowanych badań nie szukano jakichś
swoistych obrazów pisma osoby leżącej. Starano się jedynie ustalić, czy w zakresie zastosowanego katalogu cech pisma pozycja ta wpływa na obraz pisma
(w stosunku do rękopisu wykonanego w pozycji siedzącej).
Katalog zmiennych i ich operacjonalizacja
W celu maksymalnej standaryzacji procesu ustalania wartości cech pisma
w kontekście zmiennych zależnych posłużono się wyłącznie właściwościami
pisma dostępnymi bezpośrednim pomiarem (opisane na skali ilorazowej). Kierując się tym samym względem (standaryzacji), niektóre z nich zoperacjonalizowano inaczej, niż dotąd czyniono to w literaturze przedmiotu. Jednakże
zmiennymi zależnymi w podjętych badaniach nie są wartości cech pisma. Są
nimi zmiany tendencji odnotowane w wartościach określonych cech pisma opisane na skali nominalnej w trzech kategoriach: niezmienność wartości cechy
pisma w związku ze zmianą pozycji pisarskiej, zmniejszenie się wartości cechy
pisma w związku ze zmianą pozycji pisarskiej, zwiększenie się wartości cechy
pisma w związku ze zmianą pozycji pisarskiej. Wybór cech pisma uzasadniono
potrzebą uogólnienia wyników badań nie tylko w stosunku do zapisów o określonej zawartości literowej. Starano się wybrać takie cechy, które mogłyby być
przedmiotem badań niezależnie od zawartości literowej badanych podpisów.
W badaniach uwzględniono następujące grupy zmiennych zależnych, jak
i pojedyncze zmienne zależne:
1-3. Tendencje w zakresie zmienności w nachyleniu osi liter względem linii podstawy wyrazu.
W tej grupie wyodrębniono zmiany w zakresie:
1. Tendencji zmian w nachyleniu osi majuskuły w zapisie nazwiska względem linii podstawy wyrazu.
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Tendencji zmian w nachyleniu osi litery środkowej względem linii podstawy wyrazu (gdy w zapisie nazwiska liczba liter była parzysta –
uwzględniono literę położoną z lewej strony).
3. Tendencji zmian w nachyleniu osi ostatniej w zapisie nazwiska minuskuły
względem linii podstawy wyrazu.
4-6.Tendencje w zakresie zmienności szerokości liter.
W tej grupie wyodrębniono:
4. Tendencję zmian w stosunku szerokości do wysokości majuskuły występującej w zapisie nazwiska.
5. Tendencję zmian w stosunku szerokości do wysokości środkowej litery
występującej w zapisie nazwiska (gdy w zapisie nazwiska liczba liter była
parzysta – uwzględniono literę położoną z lewej strony).
6. Tendencję zmian w stosunku szerokości do wysokości litery występującej
jako ostatnia w zapisie nazwiska.
7-9. Tendencje w zakresie zmienności wysokości liter.
W tej grupie wyodrębniono:
7. Tendencję zmian w wysokości majuskuły.
8. Tendencję zmian w wysokości środkowej litery występującej w zapisie
nazwiska (gdy w zapisie nazwiska liczba liter była parzysta – uwzględniono literę położoną z lewej strony).
9. Tendencję zmian w wysokości minuskuły kończącej zapis podpisu.
10. Tendencję zmian w zakresie stosunku wysokości elementu strefy środkowej pisma w zapisie nazwiska podpisu występującej po majuskule do wysokości tej majuskuły.
11. Tendencję zmian w zakresie wysokości elementów nadlinijnych.
Wielkość tę zoperacjonalizowano jako występujący w zapisie nazwiska
stosunek wysokości elementu strefy środkowej pisma poprzedzający pierwszy
w kolejności w zapisie nazwiska element strefy nadlinijnej do wysokości tego
elementu nadlinijnego.
12. Tendencję zmian w zakresie długości elementów podlinijnych.
Długość elementów podlinijnych zoperacjonalizowano jako występujący
w zapisie nazwiska stosunek wysokości elementu strefy środkowej pisma poprzedzający pierwszy w kolejności w zapisie nazwiska element strefy podlinijnej do długości tego elementu podlinijnego.
13-15. Tendencje zmian w zakresie szerokości odstępów międzyliterowych.
W tej grupie wyodrębniono:
13. Tendencję zmian w stosunku szerokości odstępu międzyliterowego występującego po majuskule w zapisie nazwiska do wysokości drugiej w kolejności w tym zapisie litery.
2.
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14. Tendencję zmian w stosunku szerokości odstępu międzyliterowego występującego pomiędzy środkowymi literami albo z lewej strony środkowej litery w zapisie nazwiska do wysokości litery występującej po tym odstępie.
15. Tendencję zmian w stosunku szerokości odstępu międzyliterowego występującego przed końcową minuskułą w zapisie nazwiska do wysokości tej
minuskuły.
16. Tendencję zmian w zakresie długości podpisu (w badaniach uwzględniono
długość zapisu nazwiska).
17. Tendencję zmian w zakresie wielkości odstępu między zapisem imienia
i zapisem nazwiska.
18. Tendencję zmian w zakresie stopnia zróżnicowania wysokości elementów
strefy środkowej pisma. Wielkość tę zoperacjonalizowano jako stosunek
wysokości najmniejszego elementu strefy środkowej pisma do wysokości
najwyższego takiego elementu.
19. Tendencję zmian w zakresie impulsu pisma. Cechę tę zoperacjonalizowano, posługując się współczynnikiem stopnia integracji pisma opracowanym przez A. Felusia4.
Zmienną niezależną jest zmienna nazwana „pozycją pisarską”, a opisana
w trzech kategoriach: pozycja siedząca, pozycja leżąca na lewym boku, pozycja leżąca na prawym boku.
Opis badania
Za podstawowy materiał badawczy posłużyły wypowiedzi pisemne 10 probantów i 14 probantek. Były one pobierane od osób zdrowych, niedotkniętych
żadną przewlekłą chorobą. Miało to na celu wyeliminowanie ewentualnych
zmiennych zakłócających spowodowanych zmianami chorobowymi. Wszyscy
poddani badaniu byli osobami praworęcznymi. Próbki pisma pobrano od osób
w wieku zamykającym się w granicach 20–44 lata dla kobiet i 18–51 dla mężczyzn.
Od każdego z probantów (probantek) pobrano próbki pisma w postaci
pierwszej zwrotki i refrenu polskiego hymnu oraz dwóch pełnobrzmiących
podpisów. Probanci wykonali rękopisy w trzech pozycjach pisarskich, mianowicie: w pozycji siedzącej, leżąc na lewym boku oraz leżąc na prawym boku.
Dalszym badaniom poddano jedynie pierwszy z podpisów złożonych przez
probantów, nakreślenie zwrotki i refrenu hymnu traktując jako rozpisanie osoby piszącej. Wszystkie badane podpisy były pełne, kreślone spontanicznie.
Obejmowały zapis imienia i nazwiska.
4

A. Feluś, Poziom integracji pisma i jego znaczenie dla kryminalistyki i psychologii, Wydawnictwo Biura Techniki Kryminalistycznej Komendy Głównej Policji, Warszawa 1991.
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Dla każdego z uczestników skonstruowano specjalną kartę, na której odnotowano w postaci liczbowej wartości poszczególnych cech pisma w trzech
pozycjach oraz zapisano stwierdzone tendencje odnotowane w zestawieniu
pomiarów cech pozycji siedzącej i leżącej na lewym boku oraz pozycji siedzącej i leżącej na prawym boku. W każdej pozycji osoba badana sporządzała
cztery podpisy; brano pod uwagę zakres zmienności wartości poszczególnych
cech pisma.
Wpływ zmiany pozycji z siedzącej na leżącą na boku (przy oddzielnym
potraktowaniu lewego i prawego boku) na tendencje wartości zmian pisma
(tendencje opisane jako: „malejąca”, „wzrastająca”, „bez zmian”) określono za
pomocą testu niezależności χ² (będącego szczególnym rodzajem testu zgodności). Kierując się pilotażowym charakterem przeprowadzonych badań, wartość
współczynnika istotności α przyjęto na poziomie 0,1.
Wyniki badań. Dyskusja wyników
W badaniu poczyniono następujące ustalenia:
− zmiana pozycji siedzącej na pozycję leżącą na prawym boku w sposób
istotny statystycznie jest zgodna z tendencją do zmniejszania się szerokości majuskuły inicjującej zapis nazwiska w podpisie,
− zmiana pozycji siedzącej na pozycję leżącą na prawym boku w sposób
istotny statystycznie jest zgodna z tendencją do zwiększania się wysokości litery kończącej zapis nazwiska w podpisie,
− zmiana pozycji siedzącej na pozycję leżącą na prawym boku w sposób
istotny statystycznie jest zgodna z tendencją do pozostawania bez
zmian wartości współczynnika integracji pisma,
− w przypadku wszystkich pozostałych cech pisma w świetle zastosowanej procedury statystycznej nie istnieje istotna zgodność między zmianami ich wartości a zmianami pozycji pisarskiej z siedzącej na leżącą
(niezależnie od boku).
Stwierdzone i opisane powyżej zgodności dotyczą zmiany z pozycji siedzącej na leżącą na prawym boku. Nie stwierdzono natomiast żadnych zgodności dotyczących zmiany z pozycji siedzącej na leżącą na lewym boku. Badaniom poddano wyłącznie rękopisy wykonane przez osoby praworęczne. Nie
bez podstaw jest zatem spekulacja, iż pozycja na prawym boku bardziej wpływa na zmianę obrazu pisma, ponieważ ciało osoby jest również podtrzymywane na łokciu ręki, która wykonuje zapisy, z czym wiążą się utrudnienia w pracy
narządów ruchu (prawidłowość ta dotyczy osób praworęcznych).
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W przeciwieństwie do wyników innych badań, m.in. wspomnianych powyżej badań T. Widły, badającego pozycję stojącą, przy zmianie pozycji pisarskiej na leżącą nie stwierdzono istotnej zgodności z tendencją do obniżania się
stopnia zintegrowania pisma.
Otrzymane wyniki wskazują, iż w zakresie objętych badaniami cech ilościowych pisma sam fakt przyjęcia przez wykonawcę pozycji leżącej (niezależnie od boku) nie powinien wpływać zakłócająco na rezultaty przeprowadzonych badań identyfikacyjnych.
Kontynuowanie podobnych badań w przyszłości wymagałoby uwzględnienia większej liczby zmiennych pisma oraz większej liczby próbek składanych przez badanych w różnych pozycjach pisarskich (zarówno siedzącej, jak
i leżącej). Prowadzenie tego rodzaju badań, w opinii autorów, znajduje uzasadnienie w praktyce badań identyfikacyjnych pisma ręcznego. Wyniki badań pozwalają na uzasadnienie wystąpienia w porównywanych rękopisach odmienności w zakresie cech pisma opisanych jako podatne na zmianę na skutek zmiany
pozycji pisarskiej, szczególnie w sytuacjach, gdy istnieją podstawy do przyjęcia (np. zeznania świadków czy dokumentacja lekarska), że kwestionowane zapisy zostały wykonane przez osobę znajdującą się w pozycji leżącej.

Streszczenie
Zbiór czynników wpływających na zakres zmian pisma ręcznego jest olbrzymi,
należy doń również pozycja pisarska. Autorzy badają wpływ leżącej pozycji piszącego
na jego obraz pisma. Wyróżniają cztery cechy pisma, które są podatne na zmianę pozycji na leżącą (w porównaniu z pozycją siedzącą). Wyniki prezentowanych analiz mogą
być użyteczne w kontekście badań identyfikacyjnych biegłych sądowych.
Słowa kluczowe: ekspertyza pisma, pozycja pisarska, identyfikacja pisma ręcznego,
opinia biegłego
Summary
There is enormous variety of factors affecting the range of changeability of handwriting. A handwriter’s position is one of the set. The authors analysed the influence of
a handwriter’s lying position on his/her graphic realization. They distinguished four
handwriting features that are more likely to change in lying position (in comparison
with sitting position). The outcomes may be useful for handwriting identification in forensic experts’ practice.
Keywords: handwtiting examination, handwiriter’s position, handwriting identification, expert’s opinion
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Z PROBLEMATYKI KWESTIONOWANIA
WAŻNOŚCI TESTAMENTU NOTARIALNEGO
On the issues of questioning the validity of notarial will

Obowiązujący w Polsce system prawny przewiduje możliwość uregulowania losów majątku człowieka na wypadek jego śmierci. W praktyce im
większa liczba sporządzanych testamentów, tym więcej pojawia się sposobów
ich kwestionowania. Wśród najczęstszych zarzutów, jeżeli chodzi o podważanie ważności testamentu, jest kwestionowanie jego autentyczności oraz podnoszenie kwestii braku zdolności do testowania po stronie spadkodawcy na podstawie art. 82 i 945 kodeksu cywilnego1. Badania prowadzone przez biegłych
pismoznawców na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości w celu ujawnienia niezdolności do testowania wykonywane są równie często w ramach
ekspertyz, których przedmiotem jest testament holograficzny, jak i testament
notarialny2.
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 950 k.c. testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego i tym samym przepis ten nie tylko odsyła do
uregulowań dotyczących aktu notarialnego zamieszczonych w ustawie z 14 lu1

2

Art. 82 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121 ze
zm., dalej: k.c.): „Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie
decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju
umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych”.
Art. 945 k.c.: „§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał
pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby”.
Dane zaczerpnięte z badań identyfikacyjnych testamentów holograficznych i notarialnych
prowadzonych w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
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tego 1991 r. Prawo o notariacie3, lecz także te uregulowania czyni uregulowaniami formy testamentu4. Przepisy o formie aktu notarialnego są dość rygorystyczne i sformalizowane, dlatego też ta forma testamentu uważana jest za najbardziej bezpieczną i najtrudniejszą do obalenia z uwagi na charakter tego dokumentu oraz udział w czynności notariusza5. Jego obecność może bowiem zapobiec niepożądanym wpływom osób trzecich na samego spadkodawcę i stwarza największe zabezpieczenie wobec ewentualnych ataków osób zainteresowanych obaleniem testamentu6. Bez wątpienia ten rodzaj testamentu najpełniej
zabezpiecza rzeczywistą wolę spadkodawcy7, gdyż notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy jej strona ma
zdolność do czynności prawnych. Nie chodzi przy tym tylko o zdolność do
czynności prawnych w rozumieniu art. 11 k.c.8, lecz także o sytuacje uzasadniające przypuszczenie o zaistnieniu wady oświadczenia woli9.
Naturalnie pomimo faktu, iż testament, który został sporządzony w formie
aktu notarialnego, ma charakter dokumentu urzędowego w świetle art. 244
k.p.c.10, możliwe jest udowodnienie jego nieważności, np. przewidzianej
w przepisie art. 945 k.c.11
Oryginał testamentu notarialnego przechowywany jest w kancelarii notarialnej12. Natomiast po upływie 10 lat, lub z chwilą zaprzestania prowadzenia
działalności kancelarii, przechowuje się go w archiwum wieczystoksięgowym13. Osobom zainteresowanym wydaje się tylko wypisy aktu notarialnego,
3

4
5

6

7
8

9
10

11
12

13

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, DzU z 2014 r., poz. 164 z późn. zm.,
zwana dalej Pr. Not.; do sporządzania takich testamentów za granicą przed konsulem stosuje
się przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
(DzU z 2015 r., poz. 389), konwencję wiedeńską z dnia 24 kwietnia 1963 r. o stosunkach
konsularnych (DzU z 1982 r., nr 13, poz. 98) oraz inne konwencje podpisane przez Polskę.
S. Wójcik, Glosa do uchwały SN z dnia 19 lipca 2001 r., III CZP 36/01, OSNC 2002/1/7.
A. Kidyba (red.), E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV: Spadki, Komentarz do art.
950 Kodeksu cywilnego, Wyd. IV, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
C. Grzeszyk, M. Szklanko, Kryminalistyczne badania testamentów, Wydawnictwo Prywatnej
Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1997, s. 13–14.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r., I CSK 188/09, Lex nr 560499.
Art. 11 k.c.: „Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności”.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2012 r., I CSK 564/11, Lex nr 1214325.
Art. 244 § 1 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, DzU
2014, poz. 101 z późn. zm.: „Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez
powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone”; postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., II CKN 247/01, Lex nr 75250.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1985 r., III CRN 181/85, Lex nr 83802.
Art. 95 Pr. Not.: Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich
przechowywania.
Art. 90 § 1 Pr. Not.: „Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po
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które mają moc oryginału14. Jest to istotne z uwagi na niemożliwość sfałszowania testamentu notarialnego, ukrycia lub też zniszczenia go przez osoby
trzecie mające w tym interes15.
Formalne wymogi sporządzenia testamentu notarialnego uregulowane zostały w art. 79–95 Pr. Not. Testament tego rodzaju powinien w szczególności
być sporządzony przez notariusza lub asesora notarialnego, odczytany przez
niego osobie składającej oświadczenie woli oraz podpisany w obecności
przyjmującego oświadczenie. Uchybienie wymogom formalnym powoduje
z reguły nieważność testamentu, jednak nie wszystkie uchybienia mogą ową
nieważnością skutkować, np. brak w testamencie wzmianki o sposobie stwierdzenia niemożności złożenia podpisu przez testatora nie powoduje nieważności
testamentu notarialnego16. Testament notarialny jest więc aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza, który jako przedstawiciel organu państwowego odbiera oświadczenie woli spadkodawcy, sporządza akt i go podpisuje.
W tej formie testament nie jest więc sporządzany osobiście przez testatora –
spadkodawca jedynie go podpisuje17.
Przedmiotem ekspertyzy pismoznawczej testamentu notarialnego może
być zarówno podpis testatora, jak i notariusza sporządzającego dany testament.
W kontekście tego ostatniego ma to znaczenie nie tylko na gruncie prawa cywilnego, ale również prawa karnego. Notariusz, będący funkcjonariuszem publicznym i zarazem osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu, jakim bezspornie jest testament, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności
mającej znaczenie prawne, wypełnia dyspozycję przepisu art. 271 § 1 kodeksu
karnego18.
Podważenie ważności testamentu notarialnego w toku postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku implikuje wydawanie przez sądy postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego pismoznawcy. W przeprowadzonych badaniach aktowych autorka niniejszego opracowania (w związku
z niemożnością wykonania badań akt sądowych) za materiał badawczy uznała
opinie jednego biegłego z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów,

14
15
16
17

18

upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii”.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 1972 r., I CR 403/72, OSNC 1973/3/49.
C. Grzeszyk, M. Szklanko M., op. cit., s. 14.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2005 r., II CK 478/04, OSNC 2006/2/34.
A. Feluś, Testamenty. Popularno-naukowe studium kryminalistyczne, Wydawnictwo „Volumen”, Katowice 1996, s. 11.
Art. 271 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, DzU 1997, nr 88, poz. 553
z późn. zm.: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
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wpisanego na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Analiza
symptomatologiczna dokonana została w celu ustalenia m.in., jaką część opinii
stanowiły ekspertyzy, których przedmiotem były testamenty, w tym testamenty
notarialne, oraz jaka była zawartość tychże opinii. Badania obejmowały 205
spraw ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, w których biegły pismoznawca opiniował w latach 1989–2009. Analizie poddano 147 ekspertyz pismoznawczych, wykonanych przez tego biegłego, których przedmiotem były 173
testamenty; wśród nich znalazło się 26 testamentów notarialnych. Czterokrotnie w jednym postanowieniu o powołaniu biegłego organ procesowy zlecił
ekspertyzę więcej niż jednego testamentu notarialnego, natomiast w jednym
przypadku zlecił ekspertyzę testamentu notarialnego oraz holograficznego.
W dwóch sprawach wydanie przez biegłego sądowego opinii, której przedmiotem był testament notarialny, poprzedzone było wcześniejszymi ekspertyzami
wydanymi przez innych biegłych pismoznawców, a w jednej sprawie tego rodzaju wydana została uprzednio opinia sądowo-psychiatryczna.
Z przeprowadzonych badań aktowych wynika, iż organ procesowy kieruje
do biegłych różnorakie pytania, zmierzające do ustalenia ważności kwestionowanego testamentu notarialnego, m.in.19:
− Czy zmarła w chwili sporządzenia testamentu mogła w sposób świadomy i swobodny rozporządzić swoim majątkiem?
− Czy spadkodawczyni miała możliwość świadomego i nieskrępowanego
rozporządzenia swoim majątkiem – czy cechy pisma mogą wskazywać
na to, iż tak nie było, lub wykazywać cechy potwierdzające, że nie była
w swej woli niczym ograniczona?
− Czy spadkodawca mógł w sposób świadomy i swobodny sporządzić testament?
− Czy cechy pisma spadkodawcy z datą sporządzenia testamentu (podpis
na testamencie) pozwalają na ustalenie, czy w dacie tej spadkodawca
mógł świadomie i swobodnie podejmować decyzję i wyrażać wolę?
− Czy podpis pod testamentem notarialnym został nakreślony ręką spadkodawcy, a jeśli tak, to czy spadkodawca w chwili sporządzenia testamentu miał możliwość świadomego, swobodnego i nieskrępowanego
rozporządzenia swoim majątkiem (czy cechy pisma mogą wskazywać
na to, iż tak nie było)?
19

Dane zaczerpnięte przez autorkę z analizy symptomatologicznej badań identyfikacyjnych testamentów notarialnych, prowadzonych w latach 1989–2009 przez biegłego sądowego, wpisanego na listę biegłych przy SO w Katowicach.
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− Czy spadkodawca w chwili sporządzania testamentu był lub nie był
w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli?
− Czy spadkodawca, sporządzając testament, miał zachowaną swobodę
testowania i świadomości?
− Czy podpis pod testamentem notarialnym jest własnoręcznym podpisem spadkodawczyni?
− Czy podpis spadkodawczyni na testamencie jest autentyczny?
− Czy autorką kwestionowanego podpisu pod testamentem notarialnym
jest spadkodawczyni czy inna uczestniczka postępowania?
− Jaka jest diagnoza stanu psychicznego spadkodawczyni na podstawie
próbek jej pisma?
− Czy podpis na akcie notarialnym został sporządzony przez spadkodawcę jego charakterem pisma?
− Czy złożony podpis notarialny został naniesiony ręką spadkodawczyni
w sposób samodzielny; jeżeli w ogóle można przyjąć, że został on naniesiony przez nią?
− Czy podpis złożony na oryginale testamentu jest podpisem spadkodawcy?
Widać więc, iż kierowane przez organ procesowy do biegłych pismoznawców w zakresie ekspertyz pytania, których przedmiotem jest testament notarialny, oscylują wokół dwóch zagadnień, mianowicie: kwestii możliwości
sporządzenia przez spadkodawcę testamentu notarialnego w sposób świadomy
i swobodny oraz kwestii własnoręczności podpisu pod testamentem notarialnym. Natomiast, co istotne, wśród analizowanych ekspertyz pismoznawczych
nie było ani jednej sprawy, w której przedmiotem opinii biegłego byłby podpis
notariusza sporządzającego dany testament.
W znakomitej większości spraw tego rodzaju w postanowieniach organów
procesowych o powołaniu biegłego pismoznawcy na okoliczność ustalenia, czy
w dacie sporządzenia testamentu spadkodawca mógł świadomie i swobodnie
podejmować decyzję i wyrażać wolę, oprócz pismoznawcy powoływani są biegli z dziedziny psychiatrii i psychologii, którzy łącznie mają opracować opinię
kompleksową na podstawie zgromadzonego materiału. Jest to naturalne, gdyż
opinia biegłego pismoznawcy nie może zastąpić opinii psychiatrycznej, ale
może stanowić nieodzowną pomoc w procesie ustalania stanu psychicznego
i motorycznego testatorów. Ekspertyza tego rodzaju może ukierunkować i zawęzić obszar poszukiwań diagnostycznych i tym samym istotnie pomóc w rozpoznaniu danego schorzenia, np. choroby Alzheimera czy choroby Parkinsona.
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Na skutek tych schorzeń bowiem obraz pisma chorego koreluje z postępującymi zmianami psychicznymi, gdyż im większe deformacje manualne, tym większe prawdopodobieństwo daleko posuniętych dysfunkcji umysłowych20. Zwrócić należy uwagę, iż walor poznawczy badania pismoznawczego jest ogromny,
gdyż przedmiotem jego analizy jest akt działania człowieka w pełni naturalny
i spontaniczny, który odbywa się w istotnym momencie dla oceny prawnej –
jest to moment podpisania testamentu notarialnego. Natomiast ocena dokonywana ex post, jak się to dzieje w opiniach sądowo-psychiatrycznych, oparta jest
nie zawsze na pewnych i wiarygodnych diagnozach z okresu wcześniejszego.
Oczywiście nieodzowne i konieczne jest, by biegły pismoznawca wykonujący
tego rodzaju ekspertyzy posiadał wiedzę z zakresu patologii pisma21.
Dokonane badania aktowe ujawniły ekspertyzę pismoznawczą testamentu
notarialnego wydaną w 1994 r., w której to biegły stwierdza istnienie w strukturze graficznej podpisu spadkodawczyni cech świadczących o upośledzeniu
sprawności psychofizycznej autorki w chwili pisania – w szczególności zaburzeń świadomości oraz swobody kreślenia. Odnotowano również opinię dotyczącą testamentu notarialnego z 2003 r., w której biegły pismoznawca stwierdza sporządzenie podpisów, przy pasywnym udziale spadkodawczyni, przez
osobę N.N. prowadzącą jej rękę. Na gruncie kryminalistyki jest to zabieg fałszerski – w przeciwieństwie do dozwolonego podtrzymywania ręki. Z pismem
sporządzonym ręką prowadzoną mamy do czynienia w sytuacji, gdy inna osoba
pomaga wykonawcy rękopisu w ten sposób, że kieruje jego ręką (trzymając rękę lub narzędzie pisarskie) w trakcie wykonywania ruchów pisarskich. Kierowanie ręką osoby piszącej może towarzyszyć kreśleniu wszystkich znaków
graficznych, bądź też może obejmować jedynie niektóre fragmenty zapisów.
W przypadku tego rodzaju rękopisów w obrazie duktu występują albo cechy
pisma osoby prowadzącej rękę i osoby, której ręka jest prowadzona (trzymającej narzędzie pisarskie), albo wyłącznie cechy pisma osoby prowadzącej rękę22.
Oświadczenia woli nakreślone ręką prowadzoną winny zostać uznane za nieważne, ich powstanie bowiem nie daje podstaw do uznania, że ich zawartość
wyraża wolę wykonawcy rękopisu. Co więcej – nie można wtedy nawet usta20

21

22

Zob. S. Ławrentjew, Badania pisma osób dotkniętych chorobą Parkinsona, „Psychiatria
i Psychologia Sądowa” 2011, nr 3/1, s. 51–54.
Zob. T. Widła., Z problematyki patologii pisma, w: H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki
penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi
Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 139–153.
Zob. L. Michel, Pomoc udzielana przy sporządzaniu własnoręcznych testamentów, w:
Z. Kegel (red.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom I, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002, s. 2–6; M. Hecker, Pobieranie próbek pisma do celów porównawczych w przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie o udzielanie pomocy w pisaniu, w: ibidem,
s. 30–34.
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lić, czy rzeczywiście sporządzenie danego zapisu graficznego było zamiarem
jego autora23. Wśród analizowanych ekspertyz pismoznawczych odnotowano
także opinię wydaną w 2007 r., w której biegły ujawnił przerobienia i dopiski
w treści dowodowego aktu notarialnego – testamentu, które na gruncie kryminalistyki traktowane są jako przerobienie dokumentu. Przerobienie cudzego pisma, tak jak przerobienie własnego oraz podrobienie cudzego, jest formą fałszerstwa pisma ręcznego. Fałszowanie przez dopisywanie i przerabianie autentycznych dokumentów należy do najtrudniejszych do wykrycia w trakcie badań
identyfikacyjnych rękopisów. Wynika to z faktu, iż, prócz oczywistych działań
naśladowniczych imitatora, biegli mają zwykle do czynienia z niewielką liczbą
znaków graficznych tworzących dany dopisek lub przeróbkę24.
Przeprowadzone badania aktowe dostarczają również informacji dotyczących zarzutów podnoszonych przez uczestników postępowania, domagających
się unieważnienia testamentu notarialnego. Wśród owych zarzutów pojawia się
zarzut wcześniejszego ujawniania zmian w grafizmie testatora w tekstach pisanych w stosunku do obrazu podpisu danego spadkodawcy. Nie sposób się
z tym zgodzić, gdyż to właśnie podpis jako produkt niemalże w całości zautomatyzowany, odruchowy i mało kontrolowany w zdecydowanie większym
stopniu ulega naturalnym zmianom sprawności psychofizycznej autora25. Kolejnym, częstokroć padającym pod kierunkiem opinii pismoznawcy zarzutem
jest twierdzenie, iż zmiany w piśmie pojawiają się nie od początku choroby,
lecz w późnych, zaawansowanych stadiach. Można stwierdzić, że jest wręcz
odwrotnie – zmiany graficzne oraz językowe są jednym z pierwszych symptomów stanów chorobowych i występują częstokroć wcześniej, niż zostaną
ujawnione metodami diagnostyki medycznej, pozwalając tym samym na retrospektywne określenie dokładnej daty rozpoczęcia choroby26.
Jak więc wynika z przeprowadzonych badań, testament sporządzony
w formie aktu notarialnego w porównaniu z pozostałymi formami w praktyce
rzadko zostaje sfałszowany przez podrobienie podpisu spadkodawcy. Natomiast o wiele częściej fałszowanie tego rodzaju testamentu następuje bądź
przez udzielanie nieuprawnionej pomocy w momencie podpisywania go przez
spadkodawcę, bądź też przez przerabianie podpisanego uprzednio testamentu
23

24

25

26

Zob. T. Widła, Testament napisany ręką wspomaganą, w: Z. Kegel (red.), Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów, Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław 2008, s. 455–463.
Zob. W. Wójcik, Identyfikacja pisma, dokumentów i audiodokumentów, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1977.
Zob. A. Feluś, Podpisy: studium z pismoznawstwa kryminalistycznego, Uniwersytet Śląski,
Katowice 1987.
A. Buquet, Les écritures des personnalités pathologiques ou criminelles. Étude clinique,
Masson, Paris–Milan–Barcelone 1994, s. 29.
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notarialnego. Kwestią odrębną jest występowanie w grafizmach testamentów
zakłóceń mogących być wskaźnikiem zaburzeń psychofizjologicznych w rozumieniu art. 945 § 1 k.c. i skutkujących nieważnością dokumentu. Stąd też
ogromna rola notariuszy – osób, które są obecne przy podpisywaniu testamentu
notarialnego przez spadkodawców – od których wiedzy i uwagi zależy, czy jako pierwsi prawidłowo spostrzegą i ocenią, czy istnieją wątpliwości odnośnie
do tego, że strona danej czynności notarialnej nie posiada zdolności do czynności prawnych.

Streszczenie
Opracowanie przedstawia problematykę ważności testamentu notarialnego ze
szczególnym uwzględnieniem kwestionowania jego autentyczności oraz podnoszenia
kwestii braku zdolności do testowania po stronie spadkodawcy na podstawie art. 82
i 945 kodeksu cywilnego. Kolejno omówiono wymogi formalne ważności testamentu
notarialnego oraz przedmiot ekspertyzy pismoznawczej testamentu notarialnego na
podstawie otrzymanych wyników przeprowadzonych badań aktowych.
Słowa kluczowe: testament notarialny, opinia biegłego pismoznawcy
Summary
The article presents the issue of the validity of a notarial testament, with particular
regard to questioning its authenticity and raising the issue of lack of testability on the
part of the testator based on art. 82 and art. 945 of the Civil Code. In the further part of
the study, formal requirements for the validity of the notarial testament have been described and the subject matter of the handwriting expertise of the notarial testament on
the basis of the results of the conducted researches.
Keywords: notarial testament, opinion of handwriting expert
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MODUS OPERANDI SPRAWCÓW PRZESTĘPSTWA
ZNĘCANIA SIĘ
Z ART. 207 § I KODEKSU KARNEGO
Modus operandi of the perpetrators of abuse under article 207 § 1
of the Criminal Code

Wprowadzenie
„Powszechnie mówi się, że po 11 września 2001 r. świat już nie będzie taki sam. (…) Rodzina – miejsce wsparcia i czułości – przypomina czasem obraz
11 września: dom pada w gruzach, ludzie uciekają i giną, a ci, którzy przeżyli,
już nigdy nie będą tacy sami. To są rodziny, w których panuje przemoc fizyczna i psychiczna”1.
Przemoc domowa istnieje od dawna, ale musiało upłynąć wiele czasu, aby
zaczęto mówić o niej jako o zjawisku globalnym oraz czynniku kryminogennym. Nadal nieznane są rzeczywiste jej rozmiary pomimo tak wielkiego zaangażowania w tę problematykę społeczeństwa oraz różnych grup zawodowych.
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną kolejno: pojęcia przemocy oraz znęcania się, jak i jego formy; typy sprawców przemocy; techniki
stosowane przez sprawcę w celu wytłumaczenia swojego postępowania; czynniki kryminogenne oraz wyniki przeprowadzonych przez autorki badań aktowych.
Pojęcie przemocy. Znęcanie się oraz jego formy
Przemoc jest jednym z najstarszych pojęć, jakimi posługuje się prawo karne . Pojęcie to można definiować wielorako; w szerszym ujęciu to przede
2

1

2

M. Braun-Gałkowska, Piekło za sielankową fasadą. Przemoc w rodzinie, w: M. Machinek
(red.), Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych. Praca zbiorowa,
Hosianum, Olsztyn 2002, s. 86.
Zob. T. Hanausek, Przemoc jako forma działania przestępczego, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Prace Prawnicze) 1966, z. 133.
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wszystkim nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub
przyczyniające się do fizycznej i psychicznej szkody osoby, wykraczające poza
społeczne zasady wzajemnych relacji3. Ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
zarówno fizycznej, jak i psychicznej, związane jest przestępstwo uregulowane
w artykule 207 kodeksu karnego, tzw. znęcanie się. Artykuł ten stanowi, iż:
„§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy
albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny
lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub § 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności
od lat 2 do lat 12”4.
Warto pamiętać, iż podstawową zasadą, na której opiera się powyższy
przepis prawa, jest art. 30 Konstytucji RP, głoszący, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowiąca jego źródło wolności i praw jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych5.
Ponadto dnia 21 listopada 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DzU 2015.1390).
Przestępstwo znęcania się jest zdecydowanie najczęściej występującym
w praktyce przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece. Polega ono na zadawaniu osobie pokrzywdzonej cierpień fizycznych lub psychicznych przez działanie lub zaniechanie. Dla zaistnienia tego przestępstwa wystarczy, by sprawca
swoim zachowaniem wyczerpał jedną z powyżej wskazanych alternatyw6.
Przeważa pogląd, iż musi to być zachowanie, które nie tylko w odczuciu pokrzywdzonego, ale również przy uwzględnieniu kryteriów obiektywnych polega na zadawaniu bólu lub cierpień moralnych7.
Za znęcanie się można również uznać postępowanie wprawdzie ograniczone do jednego zdarzenia, zwartego czasowo i miejscowo, lecz odznaczającego się intensywnością w zadawaniu dolegliwości fizycznych lub psychicznych – zwłaszcza złożone z wielu aktów wykonawczych rozciągniętych w cza3

4
5
6

7

Zob. I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
1994.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU 2016.1137.j.t.).
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997.78.483).
J. Bryk, Przemoc w rodzinie w aspekcie znęcania się (art. 207 k.k.), „Przegląd Policyjny”
1998, nr 3–4, s. 75.
Wyrok Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 1996 r., „Prokuratura i Prawo” 1997, dodatek
„Orzecznictwo” z. 2/97, poz. 8.
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sie8. Podkreślić przy tym należy, że ustawa nie różnicuje stopnia zadawanych
dolegliwości w zależności od tego, czy chodzi o znęcanie się fizyczne, czy
psychiczne. Żadna z postaci znęcania się nie zawiera dodatkowego warunku
odnośnie co do intensywności, co powoduje, że są one równorzędnymi podstawami pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej9. Dla wypełnienia
znamion przedmiotowego przestępstwa nie ma znaczenia, czy ofiara przeciwstawiała się działaniom sprawcy; czy podejmowała próbę obrony, czy też pozostawała bierna, gdyż obrona podejmowana przez ofiarę znęcania się nie pozbawia zachowania sprawcy cech takiego działania10. Jest to naturalne, ponieważ pojęcie znęcania się zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osobą
pokrzywdzoną, której nie może się ona przeciwstawić lub może to zrobić
w niewielkim stopniu11.
Znęcanie się fizyczne jest intencjonalnym zachowaniem, którego konsekwencją jest ryzyko uszkodzenia ciała niezależnie, czy do tego dochodzi12. Do
uznania wystąpienia znęcania fizycznego wystarczy zachowanie się sprawcy,
które zmierza, chociażby pośrednio, do pogorszenia stanu zdrowia danej osoby
bez potrzeby bezpośredniego zadawania uderzeń czy też dotkliwego bólu13.
Może ono przybrać różnorakie formy zachowania się sprawcy wobec ofiary,
np.: kopanie, duszenie, bicie, ciągnięcie za włosy, przypalanie papierosem, bicie przedmiotami, opluwanie, krępowanie ciała, popychanie, przytrzymywanie,
uderzanie pięścią, rzucanie o ścianę lub podłogę, wystawianie na zimno, ograniczanie pożywienia. Oznakami przemocy fizycznej u ofiary są m.in.: siniaki,
podbite oczy, złamania lub pęknięcia kości, otwarte rany, połamane okulary,
wybroczyny krwawe na skórze, zwichnięcia, wewnętrzne krwotoki, stwierdzone laboratoryjnie przedawkowanie leków lub niewłaściwe dawkowanie przepisanych leków, ślady policzkowania, kopania lub złego traktowania.
Znęcanie się psychiczne (zwane też moralnym lub emocjonalnym) polega
na zadawaniu dotkliwych cierpień oddziałujących szkodliwie przede wszystkim na przeżycia psychiczne człowieka, na jego dobre samopoczucie. Dlatego
też znęcanie psychiczne jest określane mianem zadawania cierpień psychicz8
9

10

11

12

13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16 grudnia 2014 r., II Ka 221/14, Lex nr 1630572.
Zob.: V. Konarska-Wrzosek, M. Szewczyk, Komentarz do art. 207 k.k., w: J. Warylewski
(red.), Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, System Prawa Karnego, tom 10,
C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2016, wyd. 2, s. 970 i nast.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 marca 2002 r., II Aka 7/02, OSA 2003, Nr 1,
poz.2.
Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2003 r., IV KKN 312/99, „Prokuratura i Prawo” 2003,
nr 9, poz. 3.
W. Badura-Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa
i psychoterapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 14.
J. Bryk, op. cit., s. 75–76.
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nych14. Charakteryzuje się ono takimi zachowaniami sprawcy wobec ofiary,
jak: groźby, poniżanie, wyszydzanie, stałe krytyczne ocenianie, areszt domowy, stawianie zbyt dużych wymagań, izolacja, ograniczenie snu i pożywienia,
narzucanie własnych sądów, szykanowanie, straszenie, wypędzanie z mieszkania, załatwianie potrzeb fizjologicznych, sprowadzanie do domu alkoholików
lub prostytutek czy też przestępców, systematyczne milczenie, zabranianie korzystania z telewizji, wrogie nastawienie, demolowanie lub wynoszenie z domu
sprzętu. Znęcanie się psychiczne występuje relatywnie często i jest trudne do
udowodnienia. Niszczy ono poczucie własnej wartości i godności. Czasami jest
niezasadnie minimalizowane i traktowane jako forma negatywnej, werbalnej
interakcji, jednakże różni się od niej intensywnością i zakresem15. Oznakami
przemocy psychicznej u ofiary są m.in.: niepokój, smutek, brak kontaktu z otoczeniem, lęk, zastraszenie, złe odżywianie, odwodnienie organizmu, depresja,
obniżenie poczucia własnej wartości. Ta forma znęcania się przez sprawcę nad
ofiarą jest niejednokrotnie gorsza od znęcania się fizycznego.
Jednym z rodzajów przemocy, która generalnie klasyfikowana jest jako fizyczna i psychiczna, jest tzw. przemoc ekonomiczna (tzw. finansowa). W polskim ustawodawstwie nie funkcjonuje pojęcie „przemocy ekonomicznej”,
a wprowadzenie tej definicji podyktowane było ratyfikowaną przez Polskę
Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej, która weszła w życie 1 sierpnia 2015 r.16 Jest ona formą
przemocy psychicznej definiowaną jako zachowanie mające na celu kontrolę
zdolności jednego partnera wobec drugiego do nabywania, utrzymania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. Ten rodzaj przemocy obejmuje szeroki katalog nadużyć ekonomicznych mających na celu
utrzymanie dominacji i kontroli nad partnerem. Na podstawie art. 207 kodeksu
karnego do odpowiedzialności mogą być pociągnięte osoby, które dopuszczają
się przemocy ekonomicznej w formie znęcania się psychicznego nad drugą
osobą przez:
14
15
16

Ibidem, s.76.
W. Badura-Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, op. cit., s. 16.
Art. 3 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej, Stambuł, 11 maja 2011 r., DzU 2015.961: „Dla celów niniejszej
konwencji: a. »przemoc wobec kobiet« rozumie się jako naruszenie praw człowieka i formę
dyskryminacji kobiet i oznacza wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które powodują
lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub
cierpienia kobiet, w tym również groźby takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawianie
wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym, b. »przemoc domowa« oznacza
wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzające
się w rodzinie lub gospodarstwie domowym, lub między byłymi, lub obecnymi małżonkami,
lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą lub dzielili miejsce
zamieszkania, czy nie (…)”.
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− używanie pieniędzy lub innych wartości materialnych do zaspokojenia
potrzeby władzy i kontroli nad ofiarą,
− przerzucanie na ofiarę kosztów utrzymania domu,
− uzależnienie ofiary od swoich dochodów lub majątku,
− uniemożliwienie ofierze dostępu do konta bankowego, korzystania z jej
własnej karty płatniczej lub kredytowej,
− wydzielanie funduszy i kontrolę wydatków ofiary,
− utrudnianie podjęcia pracy bądź nauki przez ofiarę, czy też podejmowanie działań powodujących utratę tejże pracy,
− uzależnienie przekazania środków finansowych na utrzymanie rodziny
lub innych osób od spełnienia warunków sprawcy i zmuszanie szantażem do uległości i posłuszeństwa,
− kontrolowanie dostępu ofiary do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, edukacji,
− wyłączenie ofiary z podejmowania decyzji finansowych,
− brak uprawnień ofiary do posiadania rzeczami z zakresu prawa własności, korzystania z nich oraz rozporządzania nimi,
− niszczenie rzeczy osobistych ofiary lub stanowiących wspólną własność ofiary i sprawcy,
− pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku bądź
niepełnosprawności nie może zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb,
− zmuszanie do rezygnacji z kontroli nad wspólnym majątkiem lub dochodami,
− zbycie nieruchomości lub innej rzeczy ruchomej bez wiedzy drugiej
osoby,
− zmuszanie do pracy bez wynagrodzenia lub pracy nisko płatnej w biznesie rodzinnym,
− fikcyjne zatrudnianie w firmie współmałżonka,
− zaciąganie kredytów, pożyczek bez wiedzy ofiary,
− przywłaszczanie środków przeznaczonych na utrzymanie rodziny,
− zmuszanie do składania fałszywych zeznań podatkowych lub innych
dokumentów,
− uchylanie się sprawcy od podjęcia pracy17,
− zmuszanie do kupowania sprawcy używek lub zaspokajania jego innych zachcianek,
− dokładne rozliczanie ofiary z wydawanych pieniędzy,
17

J. Tracz-Dral, Przemoc ekonomiczna. Opracowania tematyczne, Kancelaria Senatu i Biuro
Dokumentacji, Warszawa 2015, s. 3–4.
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− zmuszanie do sprzedaży majątku osobistego ofiary, jej nagród lub pamiątek rodzinnych18,
− bezprawne pozbawianie ofiary praw do majątku,
− niepłacenie wspólnych opłat i rat19.
O problematyce znęcania się psychicznego sprawcy nad ofiarą mówi się
coraz częściej, a przemoc ekonomiczna staje się coraz bardziej zauważalna.
Nie pozostawia ona śladów na ciele, jest niedostrzegana przez otoczenie i powołane do tego organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości, ale przemoc
ekonomiczna jest tak samo niszcząca i upokarzająca jak fizyczna. Może pojawić się w związkach bez względu na sytuację materialną, wykształcenie i wiek.
Ofiary tej formy przemocy rzadziej szukają pomocy u specjalisty czy na policji, gdyż trudniej jest udowodnić winę sprawcy. Do skutków przemocy ekonomicznej, poza typowymi skutkami przemocy psychologicznej, należą: utwierdzenie ofiar w przekonaniu, że nie dadzą sobie rady finansowo bez udziału
sprawcy, brak umiejętności zarządzania finansami przez ofiary, brak niezależności ekonomicznej, utrata wiary we własne kompetencje zawodowe i naukowe, spłacanie przez ofiarę zaciągniętych kredytów i pożyczek20.
Należy jednakże podkreślić, iż w większości przypadków sprawca znęca
się nad ofiarą fizycznie i psychicznie jednocześnie.
Typy sprawców przemocy
Badania przeprowadzone przez A. Holtzworth-Munroe i G.L. Stuarta21
przedstawiają typologię sprawców – mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie. Każdy z owych typów różni się głębokością oraz rodzajem zaburzeń osobowości, a także postawą wobec przemocy. Pierwszy typ to sprawca stosujący
przemoc wyłącznie w rodzinie, niewykazujący symptomów poważniejszych
zaburzeń psychicznych. Posiada on niewielkie problemy emocjonalne oraz słabe umiejętności komunikacji społecznej. Wykazuje wysoki poziom zależności
od partnera, przy niskim poziomie impulsywności. Niejednokrotnie był świadkiem przemocy w rodzinie, z której pochodził. Drugi typ to sprawca również
stosujący przemoc wyłącznie w rodzinie, jednak częstokroć z zaburzeniami
18

Strona internetowa: www.cpk.org.pl/plik,168,przemoc-ekonomiczna-uwolnij-sie-pdf.pdf, str. 2,
stan na dzień: 11.02. 2017.
19
Strona internetowa: kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/przemoc-ekonomiczna-przezroczystyproblem/tvty3t1, stan na dzień: 11.02.2017.
20
Strona internetowa: www.cpk.org.pl/plik,168,przemoc-ekonomiczna-uwolnij-sie-pdf.pdf, str. 4,
stan na dzień: 11.02. 2017.
21
A. Holtzworth-Munroe, G.L. Stuart, Typologies of male batterers: Three subtypes and the differences among them, „Psychological Bulletin” 1994, nr 116, s. 476–497.
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osobowości typu borderline lub z objawami dysforycznymi. Odrzucony przez
rodziców, nierzadko był ofiarą przemocy w dzieciństwie. Cechuje się dużą zależnością od partnera. Sprawca ten posiada małe umiejętności komunikacyjne
oraz słabe umiejętności społeczne. Przejawia wrogość wobec kobiet, akceptuje
znęcanie się nad partnerką i zarazem nie ma wyrzutów sumienia z tego powodu. Niejednokrotnie uprzednio karany sądownie. Natomiast trzeci typ to
sprawca agresywny nie tylko w rodzinie, ale i wobec innych osób, cechujący
się bardzo wysokim stopniem impulsywności i agresywności. Często nadużywa alkoholu. Według niego agresja i znęcanie się to właściwa reakcja na zachowania postrzegane jako prowokacje. Charakteryzuje go deficyt w zakresie
umiejętności społecznych i komunikacji. Sprawca ten posiada przeszłość kryminalną.
Techniki stosowane przez sprawcę w celu wytłumaczenia swojego
postępowania
G.M. Sykes i D. Matza wprowadzili pojęcie technik neutralizacji, czyli
stosowanych przez przestępców takich interpretacji nagannych zachowań, które przedstawiają te zachowania jako dopuszczalne, a nawet konieczne. Wymienili pięć takich technik: kwestionowanie odpowiedzialności, kwestionowanie
szkody, kwestionowanie ofiary, potępianie potępiających i odwołanie się do
wyższych racji22.
Kwestionowanie odpowiedzialności
Sprawca twierdzi wówczas, że jego zachowanie spowodowane jest siłą
zewnętrzną; okolicznościami, które są niezależne od niego, i to one są główną
przyczyną takiego, a nie innego postępowania. To, co się stało, było przypadkowe – on tego nie chciał. Za taką siłę wewnętrzną sprawcy często uważają
m.in. brak pieniędzy, działanie alkoholu, czy też ciężkie życie: „(…) piłem codziennie, wcale nie wszczynam awantur, oni mnie prowokowali, źle robiłem,
groziłem, że ich zabiję, po prostu uderzyłem rodziców, będąc pijany, nie panowałem nad sobą (…)”.
Kwestionowanie szkody
Sprawca nie wypiera się swojego zachowania, nie zaprzecza swoim czynom, ale usiłuje przekonać innych i siebie, że takie postępowanie jest normalne
i że nic się nie stało. Wypowiedział wprawdzie pewne słowa, lecz nie miały
22

Zob. A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1993.
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one żadnego znaczenia: „(…) przyznaję się, że groziłem żonie i córce, że ich
porąbię siekierką na kawałki, że znajdą się na śmietniku, ale ja tylko tak mówiłem. Bardzo kocham żonę i córkę i nie mógłbym im tego zrobić (…)”.
Kwestionowanie ofiary
Sprawca również i w tym przypadku nie wypiera się swoich czynów.
Uważa jednak, że należało postąpić tak jak on – że ofiara na to zasłużyła. Jest
to forma kary, akt zemsty, a prawdziwą ofiarą jest właśnie on sam. Sprawca
bowiem stawia ofierze zarzuty, do których najczęściej należą: trwonienie pieniędzy, posiadanie kochanków, niedbanie o dom, niedawanie spokoju, wtrącanie się w nie swoje sprawy, prowokacyjne zachowanie: „(…) postępuję tak nie
raz ze względu na panujący brud w mieszkaniu, żona siedzi w domu, to chociażby mogła posprzątać, a po drugie ona mnie też wyzywa (…), ma pretensje,
że chodzę z kolegami na piwko, ja nie wygaduję, jak żona siedzi u sąsiadki
(…)”.
Potępianie potępiających
Sprawca odbiera potencjalnym osobom oceniającym jego czyny prawo do
osądu. Próbuje odwrócić uwagę innych od tego, co zrobił, np. zmusza interweniujących policjantów do użycia siły, a potem ich oskarża o przekroczenie swoich kompetencji, o zastosowanie wobec niego brutalności.
Odwołanie się do wyższych racji
Sprawca próbuje manipulować, odnosząc się do innych racji, do uczuć,
szczególnie gdy ktoś go zawodzi. Uznaje konieczność poświęcenia jakiegoś
dobra w imię innego. Często tłumaczy się w ten sposób, jeżeli chodzi o karcenie dzieci – uznaje to za metody wychowawcze: „(…) przyznaję się, że syna
uderzyłem szczotką, ale nigdy nie znęcałem się nad nim (…), jest on trudnym
dzieckiem, są z nim problemy wychowawcze (…)”23.
Czynniki kryminogenne
Oprócz czynników endogennych, takich jak zaburzenia psychiczne czy choroby umysłowe, na przestępstwo znęcania wpływ mają m.in. takie czynniki jak:
− nadużywanie alkoholu przez sprawcę24;
23

24

Dane pozyskane przez autorki z analizy akt sądowych Sądu Rejonowego w Sosnowcu
w latach 2002–2003.
Zob. K. Pernanen, Alcohol in Human Violence, The Guilford Press, New York 1991;
W. Badura-Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, op. cit., s. 114.
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− nadużywanie narkotyków (kokainy, amfetaminy, morfiny itp.)25;
− bezrobocie (utrata pracy);
− konieczność podjęcia dodatkowej pracy w celach zarobkowych (przeciążenie jednostki);
− niezgodność charakterów między partnerami;
− ogólne sprawy dotyczące prowadzenia domu;
− trudności wychowawcze, rodzicielskie (niechciane dziecko bądź też
nadmiar dzieci);
− bieda i związane z nią problemy finansowe;
− złe warunki mieszkaniowe;
− wyższy status społeczny żony (partner, czując się zagrożony, używa
przemocy, aby wzmocnić swój autorytet)26;
− patologia rodziny (sprawcy sami byli bici i naśladują to zachowanie)27;
− wpływ telewizji (wzrost liczby przestępstw, zwłaszcza wśród ludzi
młodych, jest ściśle powiązany ze wzrostem liczby scen i obrazów
przemocy w mediach – szczególnie telewizji)28. Skutki przemocy wobec widzów mogą przejawić się w syndromie ofiary (własny lęk powoduje agresję przeciw samemu sobie lub przeciw otoczeniu), syndromie
obserwatora (przyzwyczajenie do scen destrukcyjnych, prowadzące do
całkowitej znieczulicy społecznej) oraz syndromie pragnienia (podświadoma chęć obcowania z przemocą oraz stosowania jej w życiu)29.
Badania własne
Autorki niniejszego opracowania przeprowadziły badania aktowe 111 losowo wybranych spraw, toczących się przed Sądem Rejonowym w Sosnowcu
i przed Sądem Rejonowym w Opolu, dotyczących przestępstwa znęcania się
z art. 207 § 1 k.k. Analiza materiału badawczego objęła akta sądowe z lat
2002–2003 (71 spraw) Sądu Rejonowego w Sosnowcu i z lat 2008–2016
(40 spraw) Sądu Rejonowego w Opolu. Poniżej przedstawione zostaną wyniki
badań, które dotyczyły kolejno: osoby dokonującej zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania; okresu znęcania się do czasu zawiadomienia o przestępstwie; liczby założonych tzw. Niebieskich Kart podczas interwencji policji;
25

26
27
28

29

J. Vetulani, Neurobiologia agresji. Fenomen agresji w świetle biochemii i fizjologii mózgu,
w: M. Machinek (red.), op. cit., s. 46.
W. Badura-Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, op. cit., s. 18.
M. Braun-Gałkowska, op. cit., s. 90.
T. Zasępa, Syndrom Rambo. Czy media generują czy jedynie odzwierciedlają przemoc?, w:
M. Machinek (red.), op. cit., s. 98–99.
Ibidem, s. 101.
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danych osobopoznawczych sprawców przestępstwa znęcania się; rodzaju i wysokości kar wymierzanych sprawcom znęcania się oraz danych osobopoznawczych ofiar.
Tab. 1. Zawiadomienie o przestępstwie
Zgłaszający

Liczba

Procent

Żona

73

65,76

Była żona

4

3,61

Konkubina

8

7,21

Matka

10

9,00

Ojciec

3

2,70

Rodzice

1

0,90

Dziecko

2

1,81

Pasierb/pasierbica

1

0,90

Siostra

1

0,90

Szwagierka

1

0,90

Zięć

1

0,90

Babcia

1

0,90

Mąż

1

0,90

Pedagog

1

0,90

Przedstawiciel społeczny

2

1,81

Sąsiad

1

0,90

Razem spraw

111

100

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Najczęściej, ponieważ w 73 sprawach sądowych, osobą zawiadamiającą
o przestępstwie znęcania się była żona oskarżonego (65,76 %). Jedynie w czterech sprawach, co stanowi 3,60%, była nią osoba postronna (pedagog, przedstawiciel społeczny, sąsiad). Natomiast aż w 93,57% osobą zawiadamiającą była ofiara.
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Tab. 2. Okres znęcania się do czasu zawiadomienia o przestępstwie
Okres
do 1 roku
do 2 lat
do 3 lat
do 4 lat
do 5 lat
do 6 lat do 10 lat
do 10 lat do 15 lat
od 15 lat do 20 lat
powyżej 20 lat
Razem spraw

Liczba spraw
35
16
16
13
7
16
3
3
2
111

Procent
31,53
14,42
14,42
11,71
6,30
14,41
2,70
2,70
1,81
100

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Badania przeprowadzone na podstawie akt sądowych wskazują, że
w większości przypadków okres znęcania się sprawcy nad ofiarą, do czasu zawiadomienia o przestępstwie, wynosił do roku. Najkrótszy odnotowany okres
to jeden miesiąc, natomiast najdłuższy – nawet 23 lata i 4 miesiące.
Tab. 3. Liczba założonych tzw. Niebieskich Kart podczas interwencji policji
Założono tzw. Niebieską Kartę

55

49,54%

Nie założono tzw. Niebieskiej Karty

56

50,46%

Razem spraw

111

100%

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

W 49,54% badanych akt sądowych wskazanemu sprawcy założono tzw.
Niebieską Kartę, stanowiącą dowód przemocy w rodzinie.
Dane osobopoznawcze sprawców przestępstwa znęcania się:
Tab. 4. Płeć
Żeńska

4

3,67%

Męska

105

96,33%

Razem

109

100%

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.
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W zdecydowanym stopniu, bo aż w 96,33%, sprawcami przestępstwa
z art. 207 § 1 k.k. były osoby płci męskiej (na 109 sprawców 105). W 3,67%
były to osoby płci żeńskiej (na 109 sprawców – 4). W jednej sprawie sprawcami były dwie osoby – kobieta i mężczyzna.
Tab. 5. Wiek
Przedział wiekowy (lata)

Liczba

Procent

18–24

8

7,33

25–29

5

4,59

30–39

33

30,27

40–49

28

25,69

50–59

28

25,69

60–69

5

4,59

od 70 lat

2

1,84

Razem

109

100

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Ze statystyki sądowej wynika, że najliczniejszą grupę sprawców stanowiły
osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia (30,27%). Udział sprawców w przedziale
wiekowym powyżej 70 lat był najmniejszy (1,84%).
Tab. 6. Stan cywilny
Stan cywilny

Liczba

Procent

Mężatka

2

1,84

Żonaty

73

66,97

Kawaler

16

14,67

W separacji

4

3,67

Rozwodnik

12

11,01

Wdowa/wdowiec

2

1,84

Razem

109

100

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Najliczniejszą grupę sprawców, tj. 79 na 109, stanowiły osoby będące
w związku małżeńskim (w tym cztery osoby w separacji), najmniejszą grupę
zaś osoby owdowiałe (2).
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Tab. 7. Wykształcenie
Poziom wykształcenia

Liczba

Procent

Podstawowe

25

22,93

Gimnazjum

1

0,93

Zawodowe

69

63,30

Średnie

12

11,00

Wyższe

2

1,84

Razem

109

100

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Zdecydowana większość sprawców z analizy akt sądowych posiadała niskie wykształcenie. Najliczniejszą liczbę stanowili sprawcy z zawodowym wykształceniem, co stanowi 63,30%. Wśród 109 sprawców jedynie dwóch miało
wyższe wykształcenie (1,84%).
Tab. 8. Status zawodowy
Zawód

Liczba

Modelarz drewna

1

Tokarz

8

Operator maszyn

4

Elektromonter

3

Murarz

3

Stolarz

7

Ślusarz

13

Rolnik

1

Kierowca

8

Elektromechanik

6

Monter

4

Technik hodowca

1

Technik mechanik

2

Technik automatyk

3

Technik elektryk

2
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Zawód

Liczba

Elektryk

1

Hydraulik

1

Dekarz

1

Tapicer

1

Górnik

7

Hartownik

1

Ogrodnik

1

Mechanik samochodowy

5

Kucharz

1

Frezer

1

Szlifierz

1

Elektronik

1

Instalator

1

Ekonomista

1

Nauczyciel

1

Lakiernik samochodowy

1

Bez zawodu

14

Brak danych

3

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

W większości spraw sprawcą była osoba wykonująca zawód ślusarza (13
osób). Bez zawodu pozostawało 14 osób.
Tab. 9. Status zatrudnienia
Status

Liczba

Procent

Zatrudniony

34

31,19

Bezrobotny

56

51,38

Emeryt/rencista

19

17,43

Razem

109

100

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.
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Badania aktowe wykazały, iż 51,38% sprawców było bezrobotnych (56 na
109), natomiast stałe zatrudnienie posiadało 31,19% (34 na 109). Pozostali
sprawcy to emeryci bądź renciści – 17,43% (19 na 109).
Tab. 10. Liczba dzieci posiadanych przez sprawcę
1 dziecko

19

2 dzieci

54

3 dzieci

12

4 dzieci

5

5 dzieci

1

6 dzieci

2

Bezdzietny

16

Razem

109

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Najwięcej sprawców, gdyż 54, miało po dwoje dzieci (49,54%). Bezdzietnych było 16 sprawców (14,66%).
Tab. 11. Liczba osób na utrzymaniu sprawcy
1 osoba

26

2 osoby

25

3 osoby

14

4 osoby

4

7 osób

1

Nikt

39

Razem

109

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.
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Na 109 sprawców 39 nie miało nikogo na utrzymaniu, a 26 miało jedną
osobę na utrzymaniu. W jednej sprawie na utrzymaniu sprawcy było siedem
osób.
Tab. 12. Uprzednia karalność sprawcy
Niekarany

69

63,30%

Wcześniej karany

40

36,70%

Razem

109

100%

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Akta sądowe wykazały, iż większość sprawców, tj. 69 na 109 (63,30%),
nie była wcześniej karana. Natomiast 40 (36,70%) było karanych już wcześniej
prawomocnym wyrokiem sądowym.
Status pokrewieństwa sprawcy i ofiary
Analiza stosunku pokrewieństwa wykazała, że sprawcą przestępstwa znęcania się w większości była osoba najbliższa – mąż, ojciec. Wśród 109 sprawców znalazły się dwie żony i jedna matka.
Tab. 13. Liczba sprawców po spożyciu alkoholu bądź nietrzeźwych
Po spożyciu alkoholu/ nietrzeźwy

96

88,07%

Trzeźwy

13

11,93%

Razem

109

100%

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Statystyki sądowe ukazują, jak wysoki jest procent sprawców znęcania się
po spożyciu alkoholu bądź sprawców nietrzeźwych. W przeanalizowanych
sprawach sądowych aż 96 sprawców na 109 (czyli 88,07%) było nietrzeźwych
bądź po spożyciu alkoholu w czasie dokonania czynu zabronionego z art. 207 § 1
k.k. Jedynie w 11,93% przestępstwa dokonywano „na trzeźwo” – bez udziału
alkoholu.
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Tab. 14. Sprawca a kwestia winy w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie sądowe

Liczba
sprawców

tak

tak

36

nie

nie

38

częściowo

częściowo

9

tak

nie

1

nie

tak

14

częściowo

tak

7

częściowo

nie

3

tak

częściowo

1

Razem sprawców

109

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Dane liczbowe wskazują, że 36 sprawców w przebiegu całego postępowania karnego w całości przyznało się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa znęcania się, w tym 19 dobrowolnie poddało się karze (wniosek w myśl
art. 335 k.p.k.). Nie przyznało się 38 sprawców, a 9 przyznało się częściowo do
zarzucanego im czynu. Z kolei u 26 sprawców problem odpowiedzialności co
do zarzucanego im czynu był w postępowaniu sądowym inny niż w postępowaniu przygotowawczym.
Tab. 15. Forma znęcania się sprawcy
Forma

Liczba

Procent

Fizyczne

0

0

Psychiczne

12

11,01

Fizyczne
i psychiczne

97

88,99

Razem sprawców

109

100

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Badania aktowe wykazały, iż większość sprawców znęcała się nad ofiarą
zarazem psychicznie, jak i fizycznie (97 sprawców na 109). Z kolei 12 znęcało
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się tylko psychicznie nad ofiarą. Natomiast żadna z badanych osób nie stosowała wobec ofiary samej przemocy fizycznej.
Sprawcy najczęściej stosowali wobec ofiary groźby pozbawienia życia,
bicie po głowie, nogach, całym ciele oraz szarpanie za włosy, kopanie, duszenie, wykręcanie rąk, uderzanie o ścianę, popychanie, co kończyło się niekiedy
u ofiary naruszeniem czynności ciała lub rozstrojem zdrowia z art. 157 § 1 k.k.
lub 157 § 2 k.k. W niektórych z badanych spraw sprawcy dopuszczali się przestępstwa znęcania się przy użyciu różnych przedmiotów, np. siekiery, noża,
pałki drewnianej, wideł, młotka, pogrzebacza do węgla, krzesła, kabla, paralizatora. Sprawca w trzech przypadkach straszył ofiarę, że przeciwko niej użyje
trzymanej w ręku broni lub gazu. Sprawcy wobec ofiar stosowali także wyzwiska i słowa powszechnie używane za obelżywe.
Tab. 16. Problem winy
Uznany za winnego

109

97,32%

Uniewinniony

3

2,68%

Razem

112

100%

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Badaniom aktowym podlegało 111 spraw, w których prawomocnym wyrokiem sądowym zostało osądzonych 112 sprawców. W jednej sprawie dwóch
sprawców znęcało się nad jedną ofiarą. W 97,32% spraw wina została oskarżonym udowodniona (109 na 112 sprawców). Natomiast wobec trzech oskarżonych
(2,68%) wydano prawomocne wyroki uniewinniające, brak było bowiem dostatecznych dowodów, aby uznać ich za winnych przestępstw z art. 207 § 1 k.k.
Tab. 17. Liczba sprawców a liczba ofiar
Sprawcy

109

Ofiary

188

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Badania akt sądowych wykazały dużą rozpiętość między liczbą sprawców
a liczbą ofiar. W niektórych sprawach jeden sprawca znęcał się jednocześnie
nad dwoma, trzema ofiarami, a nawet w dwóch sprawach sprawca stosował
przemoc wobec pięciu osób.
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Tab. 18. Rodzaj i wysokość kar wymierzanych sprawcom znęcania się
Uniewinnienie

3

Grzywna

3

Ograniczenie wolności

17

Pozbawienie wolności z zawieszeniem

68

Pozbawienie wolności bez zawieszenia

3

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

15

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

3

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Badania aktowe wykazały, iż sprawcom przestępstwa znęcania się najczęściej wymierzano karę pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na
okres próby lat 3 (wobec 68 sprawców). W dalszej kolejności orzekano karę
ograniczenia wolności (17 sprawców), a co do 15 sprawców warunkowo umorzono postępowanie karne z uwagi na pojednanie się sprawcy z ofiarą.
Tab. 19. Dodatkowe elementy orzeczenia sądu oprócz wymierzonej kary
Dozór kuratora

51

Zobowiązanie do powstrzymania się od nadużywania alkoholu

52

Leczenie odwykowe

9

Leczenie neurologiczne

1

Leczenie w poradni zdrowia psychicznego

1

Zobowiązanie do powstrzymania się od awantur domowych

1

Zakaz zbliżania się do ofiary

1

Przeproszenie ofiary

2

Nawiązka

1

Zasądzenie kosztów oraz opłat

18

Zasądzenie kosztów

7

Zasądzenie opłat

3

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.
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Akta sądowe wykazały, iż w wymierzonych prawomocnych wyrokach sądy zobowiązały 52 sprawców do powstrzymania się od nadużycia alkoholu, 9 –
do leczenia odwykowego, a jednego do leczenia neurologicznego oraz jednego
– do leczenia w poradni zdrowia psychicznego. Nadto jednego sprawcę zobowiązano do powstrzymania się od awantur domowych, dwóch – do przeproszenia ofiary, a wobec jednego sprawcy wymierzono środek karny w postaci
zakazu zbliżania się do ofiary. Poza tym 51 sprawców w okresie próby oddano
pod dozór kuratora.
Dane osobopoznawcze ofiary
Tab. 20. Płeć

Żeńska

148

78,72%

Męska

40

21,28%

Razem

188

100%

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż najczęściej, bo w 78,72% (148
ofiar na 188), ofiarą przestępstwa były osoby płci żeńskiej. Ofiar płci męskiej
było zaledwie 21,28% (40 na 188).
Tab. 21. Podział ofiar ze względu na wiek i płeć
Kobiety

127

67,55%

Mężczyźni

25

13,30%

Dziecko do lat 13

12

6,38%

Nieletni w wieku 13–18 lat

24

12,77%

Razem

188

100%

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Badania aktowe wykazały, iż ofiarami sprawców najczęściej były kobiety
(67,55%). Mężczyźni stanowili 13,30% wszystkich ofiar. Najmniejszą grupą
ofiar były dzieci do lat 13 – 6,38% oraz nieletni – 12,77%.
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Tab. 22. Wiek ofiar
Do lat 17

33

18–24 lat

35

25–29 lat

15

30–39 lat

22

40–49 lat

39

50–59 lat

29

60 lat i więcej

15

Razem

188

Źródło: Akta sądowe Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Opolu.

Statystyka badanych spraw wykazała, że najliczniejszą grupę ofiar stanowiły osoby w przedziale wiekowym 40–49 lat (39 ofiar). W dalszej kolejności
były to osoby w przedziale wiekowym 18–24 lat (35 ofiar), osoby do lat 17
(33 ofiary), osoby w przedziale wiekowym 50–59 lat (29 ofiar) oraz 30–39 lat
(22 ofiary). Najmniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25–29 lat
(15 ofiar) i powyżej 60 lat (15 ofiar). Najmłodsza ofiara miała 4 lata, a najstarsza 86 lat.
Modus operandi sprawcy przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
z art. 207 § 1 kodeksu karnego
Autorki niniejszego opracowania kolejno przedstawiają przykładowe modus operandi sprawców przestępstwa znęcania z art. 207 § 1 k.k., zaczerpnięte
z przeprowadzonych badań aktowych.
1. W sprawie Sądu Rejonowego w O. o sygn. akt II K 1197/09 ofiara
przemocy – żona zeznała: „Małżeństwem jesteśmy od 25 lat. Od samego początku małżeństwa mąż stał się agresywny, wyzywał mnie wulgarnie. Gdy
dzieci były małe, uciekałam do rodziców i przebywałam tam po kilka dni, bo
bałam się wrócić do domu. Mąż był funkcjonariuszem policji, obecnie na emeryturze. W domu miałam maszynę przemysłową, do której mąż przykuwał
mnie kajdankami, i wychodził z domu do pracy. Mój syn miał wtedy trzy lata
i był pod moją opieką. Musiałam siłą wyciągać rękę z kajdanek, aby zająć się
dzieckiem, w wyniku czego miałam zdarty naskórek. Innym razem mąż przyszedł pijany, schowałam się z dzieckiem do łazienki i zamknęłam. Wtedy
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w pewnym momencie wpuścił gaz łzawiący do łazienki przez otwór w dolnej
części drzwi. Syn strasznie płakał i wybiegłam z nim z łazienki i uciekłam do
sąsiadów. Bił mnie po plecach, mówiąc: »k… prostuj się!«, synów też bił po
plecach i nogach, jako forma kary. Dzieciom kazał klęczeć z podniesionymi do
góry rękami, a do rąk dawał im wypełnioną swoją torbę służbową i kazał im
trzymać do góry. Próbowałam go powstrzymać, odpychał mnie, wykręcał ręce
i wyzywał. Kiedyś popchnął mnie na drzwi kuchenne, gdzie była szyba, którą
rozbiłam plecami. Kawałki szkła zraniły mi plecy i zniszczyły ubranie… Nie
zawiadamiałam o tym, co jest w domu, bo męża zwolniliby z pracy. Bałam się
wrócić do domu, przebywałam poza domem trzy dni. Po powrocie z najmłodszym synem mąż złapał mnie wpół, podniósł do góry i zaczął rzucać mną po
ścianach w przedpokoju. W końcu rzucił mnie na miskę plastikową, która pękła, i zaczął mnie okładać pięściami i kopać. Mój syn złapał go za ręce i prosił:
»tato, nie zabijaj mojej mamy« – wtedy przestał… Znęcał się także nad synami, targał ich za włosy, szarpał nimi. Stosował wobec nas techniki obezwładniające, ściskał kręgi szyjne tak, że brakowało powietrza. Przykładał paralizator do pleców, był on włączony. Kiedyś skakał po krzesłach, wyjął broń z sejfu
i powiedział, że nas zabije. Wtedy nie wytrzymałam i zadzwoniłam po policję”.
2. W sprawie Sądu Rejonowego w O. o sygn. akt II K 1246/10 ofiara
przemocy – żona zeznała: „Mąż po ślubie stwierdził, że jestem jego własnością
i może ze mną robić, co chce. Mąż bił mnie mniej więcej co dwa tygodnie.
Błagał, przepraszał, ale to nic nie dawało. Kiedyś wróciłam z pracy o 2.00 do
domu, wzięłam prysznic i położyłam się spać. Mąż chciał się ze mną kochać, ja
nie miałam ochoty, bo byłam zmęczona. Mężowi nie spodobało się to i za to
dostałam. Potem wylał na mnie wiadro zimnej wody. Wszystko było zalane
w pokoju. Poszłam się przebrać do łazienki, on zaczął mnie wyzywać i uderzył
mnie mokrą szmatą w oko i miałam zasinienie. Wtedy nie wytrzymałam i poszłam na policję”.
3. W sprawie Sądu Rejonowego w S. ofiara przemocy – żona zeznała:
„Mąż od pewnego momentu każdego mężczyznę utożsamia z moim kochankiem. Podczas kąpieli zanurzył moją głowę w wannie. Młodszą córkę chciał
oblać wrzątkiem, spoliczkował ją i kopnął w nerki i mówił, że 18 lat temu powinna być wyskrobana, bo jest »wyskrobakiem«. Mąż bierze pieniądze, chowa
w różne miejsca, zapominając, gdzie schował. Wymachuje kluczem francuskim, przykłada nóż do brzucha, trzaska drzwiami, wchodzi przez okno, wyzywa telefon, gdy tylko dzwoni. Wyrwał nawet klamkę w kuchni, bo mu przeszkadzała, bo córka mu się schowała, bo zabrakło mu wina”.
4. W sprawie Sądu Rejonowego w S. ofiara przemocy – mąż zeznał: „Jesteśmy małżeństwem od 24 lat. Kłopoty zaczęły się od roku, żona zaczęła zni-
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kać z domu, wychodzić wieczorami. Nie spałem po nocach, bo czekałem na
nią. Zwróciłem jej uwagę, ona powiedziała, że jest dorosła i wie, o której ma
wracać. Dochodziło do awantur. Żona obwiniała mnie, że zarabiam za mało
pieniędzy i powinienem iść na drugi etat. Ja powiedziałem, że niech ona idzie
sama, to odpowiedziała, że: »jak chce mieć panią, to niech robi na nią, bo nie
po to wychodziła za mąż, żeby pracować«”.
5. W sprawie Sądu Rejonowego w S. ofiara przemocy – dziecko zeznało:
„Ojciec nadużywa alkoholu, pije poza domem, wyzywa nas, grozi nam pozbawieniem życia, często ma w ręce nóż. Brak jedzenia w domu, mnie nie wolno
wychodzić do koleżanki, żeby uczyć się. Wypomina wszystko: pieniądze, plasterek szynki. Wyrzuca rzeczy z szafy”.
6. W sprawie Sądu Rejonowego w S. ofiara przemocy – dziecko zeznało:
„Tata od lat wszczynał w domu awantury. Wielokrotnie z mamą chowałyśmy
się na dworze. Pamiętam, że moja mama miała złamany nos. Po nocach chodziłyśmy do sąsiadów, gdy nas wyrzucał. Wracałyśmy, gdy wychodził do pracy. Bałam się go. Kiedyś złapał mnie za szyję, a następnie uniósł do góry. Czułam, że się duszę”.
7. W sprawie Sądu Rejonowego w S. ofiara przemocy – rodzice zeznają:
„Syn pił od czasu przeprowadzki. Wyzywał męża pod wpływem alkoholu,
sprzedał wszystkie swoje rzeczy. Pieniądze przepił, od tego czasu zamieszkał
z nami. Żądał pieniędzy na alkohol, powiedział, że jak nie dostanie, to nas pozabija lub pobije. Wielokrotnie używał przy tym siły fizycznej. Kiedyś połamał mu
żebra, używał do tego taboretu. Gdy ja stawałam w jego obronie, bił mnie pięściami po twarzy i głowie. Syn zażądał ode mnie renty na picie, powiedział, że
jak nie dostanie, to mnie zabije. Wyzywa mnie słowami wulgarnymi, kopie
mnie, aż wypadnę na korytarz, i zamyka przede mną drzwi. Uciekam wtedy do
sąsiadki. Kiedyś kupiłam mu piwo, żeby uniknąć awantury. Wtedy wylał piwo
i powiedział, że do jutra nie będę żyła i pójdę ze starym. Innym razem złapał
mnie za ręce, przytrzymał, a następnie nacinał mi zewnętrzną stronę obu dłoni.
Potem przewrócił mnie na podłogę i kopał po całym ciele. Uderzył mnie w nos,
z którego puściła się krew. Następnie mnie postawił w progu drzwi, przytrzymał
i przytrzasnął drzwiami. Sąsiedzi stanęli w obronie, ale on się na nich rzucił”30.
Podsumowanie
„O przemocy domowej mówi się, że jest zjawiskiem starym jak świat, występującym we wszystkich cywilizacjach i kulturach. Mówi się też, że stanowi
30

Dane zaczerpnięte z badań własnych autorek z akt sądowych Sądu Rejonowego w Sosnowcu
w latach 2002–2003 i Sądu Rejonowego w Opolu w latach 2008–2016.
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ona tradycyjnie uformowaną, naturalną reakcję jednostek silniejszych na sytuacje konfliktowe w najbliższym otoczeniu społecznym: reakcję tak naturalną,
że traktowaną jako zupełnie normalna”31. Problem przemocy względem jednostki, w tym znęcania się w ujęciu art. 207 kodeksu karnego, stał się coraz
bardziej widoczny. Powstało wiele organizacji pozarządowych, instytucji zajmujących się tą problematyką, m.in. UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, czy Amnesty
International – światowy ruch działający na rzecz poszanowania i ochrony powszechnie uznanych praw człowieka. Jasno postawionym wspólnym celem
państw, w tym Polski, stało się zapewnienie ochrony pokrzywdzonym przestępstwem znęcania się oraz skuteczne ściganie sprawców tych przestępstw
i wymierzanie im kary przez organy wymiaru sprawiedliwości. Jednakże, jak
podają statystyki i jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorki niniejszego opracowania, skala przestępstwa skodyfikowanego w art. 207 kodeksu
karnego jest nadal wysoka, a sposób działania sprawców pozostaje niezmienny
i dotyka ofiary bez względu na płeć, wiek czy też wykształcenie.

Streszczenie
Autorki niniejszego opracowania przedstawiają problematykę przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem znęcania się, skodyfikowanego w art. 207 § 1 kodeksu karnego. Kolejno omówiono zagadnienie znęcania się fizycznego oraz psychicznego, z uwzględnieniem przemocy ekonomicznej. Dokonano przeglądu typów sprawców przemocy oraz
technik stosowanych przez nich w celu wytłumaczenia swojego postępowania. Wskazano również na czynniki kryminogenne. W dalszej części opracowania opisano otrzymane wyniki przeprowadzonych badań aktowych, w ramach których przedstawiono
m.in. dane osobopoznawcze sprawców i ofiar przestępstwa znęcania się oraz przykłady
modus operandi sprawców.
Słowa kluczowe: znęcanie się, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna, modus operandi sprawców przestępstwa znęcania się
Summary
In the article the authors present the issue of violence with particular regard to the
abuse of codified in article 207 § 1 of the Criminal Code. The topic of physical and
psychological abuse, including economic abuse, is discussed in detail. The types of
perpetrators of violence and techniques used by the perpetrator to explain their
behavior were listed. Criminogenic factors were also indicated. In the further part of
the study, the results of the conducted researches have been described as follows:
31

E. Bieńkowska, Przemoc w rodzinie, „Jurysta” 1996, nr 4, s. 3.
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general information about perpetrators and victims of abuse and examples of modus
operandi of the perpetrators of abuse.
Keywords: abuse, physical violence, psychological violence, economic violence, modus operandi of the perpetrators of abuse
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CRIMINALISTICS AND CRIMINOLOGY –
EQUALITIES, FUNCTIONS,
DIFFERENCES, METHODOLOGIES
Kryminalistyka i kryminologia – podobieństwa, funkcje,
różnice, metodologie

Introduction
Along with the increase of the availability of open source information, especially through information networks which have been frequently and intensively controlled, the development and production of new or known dangerous,
controlled and prohibited substances and compounds has also extended. This
mostly concern the Internet sector, which allows access to tremendous amounts
of information on explosives, narcotics, psychotropic and addictive substances
and their precursors. The consequences of this global trend is also reflected in
Slovakia. Some analyses show, it is also true in the context of terrorism. The
aim of the state and its institutions is to timely respond to this situation and to
resolve it, or at least to minimize its effects. Legal tools alone do not allow to
reach such goal, and it is necessary to involve tools based on practical sciences
which may help predict, detect, and prevent criminal activity. Based on the results of research activities undertaken at the end of the last century and taking
into account current state of public security in the Slovak Republic, the need to
establish a specialized university studies in the fields of criminalistics and
criminology is apparent. In order to achieve this, it is necessary to define the interrelation of these sciences, and thus help build the new study program:
Criminalistics and Criminology in the security services.
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Basis for connectivity and disconectivity
Although criminology has the longest tradition of scientific research in the
field of criminal justice, its history has had little to say about the place of scientific methods in criminal investigations. Studies devoted to the use of scientific
method in criminal investigations have not originated in the discipline of
criminology. The history of criminology has not analysed neither the details of
the scientific basis of investigative techniques nor whether they have actually
worked. Such research has always come from the “sister” discipline, the criminalistics, which can be defined as the science dealing with the recognition, collection, identification, and interpretation of physical evidence, and the application of the natural sciences to law-science matters. There is a mutual relationship between criminology and criminalistics in regards to the questions such as
“why is crime committed” and “how was the crime committed?”. The answer
for the first of the aforementioned questions is given on the grounds of criminological research. However, the answer to the second question is given by the
research done in the field of criminalistics. Criminal investigation is a procedure very closely related to criminalistics; its purpose is the apprehension, trial,
prosecution, and sentencing of criminals. The goal of this paper is to demonstrate that the knowledge applied in criminal investigations come from the discipline of criminalistics rather than criminology. In order to quickly apprehend
the offender and to protect public safety, it is necessary to use the tools designed within criminalistics. In practice the answer to the question “how was
the crime committed?” becomes more important than identifying the reasons
why an offender might commit a particular criminal act. Criminological explanation of an offender’s behaviour does not assist investigators in the recognition, collection, identification, and interpretation of physical evidence. It only
supports the general and particular understanding of crime as a social phenomenon.
Methodology
The purpose of this paper is to present a revision of different methods and
techniques that are applied in the process of police activities in Slovakia. In
Slovakia, the key sources of theoretical knowledge about how the police should
apply scientific solutions in criminal investigations are the academics conducting their research and teaching at the Academy of Police Forces in Bratislava.
In order to better understand methods and techniques used within the Slovak law enforcement system, one must be familiar with the criminology/criminalistics dichotomy. In Slovakia criminalistics officially belongs to
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the broad discipline of legal science, and in that way it differentiates itself from
its real nature as a practical, non-legal forensic science. Criminal investigation
theories are described by the criminalistic tactics sub-discipline, therefore the
science of criminalistics is the main topic of this paper. The research method
used is a combination of literature review of scientific articles, journals, books,
and textbooks that were published between the years of 1993 and 2014, as well
as investigative reports from real crime cases investigated by the law enforcement departments in Bratislava territory (especially the Bratislava II district),
and observational research in natural settings. The literature review has been
conducted in the library of the Academy of Police Forces in Bratislava. As
a result of not being able to conduct Internet searches on the topic or to retrieve
articles from the Internet, all the information was retrieved manually from library books and afterwards photocopied and summarized. Observation was
performed at the Department of Compressed Investigation in the second district
of Bratislava. Direct observation was employed for the purposes of this paper,
and involved a continuous observation of two police officers at their work
while manually recording their performance1. Observational variables were descriptive, requiring no inference (i.e., all activity was merely observed and
written down).
Basis for analysis
Criminal investigations based on scientific methods started a new era of
criminal justice at the beginning of the 19th century. For criminal investigation,
personal identification would no longer be based on empirical standards of recognition (e.g. testimonials), but on a precise correspondence between the
physical peculiarities of an individual, his natural identity, his civic identity, or
personal data.
By popular stories, Sherlock Holmes was the pioneer of scientific crime
detection methods. Later on, Agatha Christie’s Hercule Poirot added brainpower by using “the little grey cells”. He was a conventional, clue-based detective who greatly depended on logic and psychology of the suspect’s behaviour.
Columbo’s interrogation technique, on the other hand, was to conduct a seemingly innocent interview, politely conclude it, and exit the scene only to stop in
the doorway or return moments later and ask “Just one more thing...”. The “one
1

S. Fabian, Criminalistics Tactics: Methods and Techniques of Criminal Investigation in Slovakia, British Columbia Institute of Technology, Centre for Forensics & Security Technology Studies, Crime & Intelligence Analysis 2009.
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more thing” was always a jarring question regarding an inconsistency in either
the crime scene or the suspect's alibi.
The era of the classical sleuth was replaced by the tough, hard-boiled cop
with his tendency to use violence to get the job done and bring the offender to
justice. The 1990s were characterized by the shift from action-cop hero to forensic science such as those portrayed in the television series “CSI”. This type
of detectives often employed observation, forensic science, and profiling to
solve cases. With the emphasis on intelligence rather than muscularity and reliance on weapons, new kinds of detective-heroes have emerged. While these archetypes of criminal investigators are fictional, the movie industry has successfully mirrored the real life investigation methods and techniques employed by
the law enforcement officers. Regardless of the specific type of the investigative methods used by a detective (fictional or real), the issue is of use of criminalistics (or forensic science, as it is defined in North America and the UK).
Although the term “criminalistics” is often used interchangeably with the
term “forensic science”, in fact, as the American Academy of Forensic Sciences acknowledges, it is a distinct discipline that operates along with other disciplines under the umbrella of forensic science. The American Board of Criminalistics adopted Osterburg’s2 definition of criminalistics as “profession and
scientific discipline directed to the recognition, identification, individualization,
and evaluation of physical evidence by application of the natural sciences in
law-sciences matters.” Merriam-Webster’s online dictionary identifies criminalistics as an “application of scientific techniques in collecting and analyzing
physical evidence in criminal cases”3. Krajnik4 adds to this definition by stating
that “European” criminalistics also investigates memory evidence as a part of
our material environment.
Criminal investigation represents a knowledge-intensive and time-critical
environment. Investigation, either simple or complex, is best accomplished in
a systematic and methodical way where investigative objectives should be determined. The fundamental objective in criminal investigation is to seek the
truth. During the course of truth-seeking, investigators gather evidence to prove
the “facts in issue” along with the identity of the offender(s) involved. A significant factor in understanding crime is to understand society. One of the extensive challenges faced by contemporary societies is the increase of criminal
2

3
4

J.W. Osterburg, Police science: What problem must criminalistics solve, „The Journal of
Criminal Law, Criminology and Police Science” 1968, no 59(3), p. 427.
http://www.merriam-webster.com/dictionary/criminalistics, access: 21.11.2017.
V. Krajnik et al., Kriminalistika, Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava 2005.
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offences and the ways in which the criminal justice system is dealing with it. In
North American and European countries, the criminal investigation model is
closely connected with forensic science. This discipline involves judgment, acquisition, identification and evaluation of material traces using scientific techniques in order to answer questions of legal importance.
Forensic science benefits from many disciplines including psychology,
psychiatry, anthropology, odontology, osteology, pathology, botany, toxicology, biology, biochemistry, molecular biology, radiology, polygraph, firearm
and tool mark examination, digital imaging enhancement, forensic data recovery, and accounting5. Typically, a criminal investigation begins at the crime
scene. As the criminal investigation is a dynamic process, it requires the cooperation of patrol officers and detectives who work together toward the mutual
goals of solving the case while seeking the truth6.
The crime scene is a very active and quickly changing environment where
the evidence of the crime is (or was) located. The role of the first officers to arrive on the crime scene (usually patrol officers) is crucial because, as the success of the criminal investigation depends on their actions. The fundamental
task of the first officers is to prevent the destruction of potential evidence by
protecting and preserving the crime scene exactly as it was7. The crime scene
does not only provide proof that a crime has been committed, but it is also
a place where physical evidence which may help to connect the perpetrator(s)
to the crime may be found8. Physical evidence has the potential to play a critical role in the overall investigation and resolution of a suspected criminal act;
therefore, activities performed at the beginning of an investigation at a crime
scene can have a significant impact on this process. Investigators use “the burning bridges theory” to explain the importance of securing the crime scene:
“Every time anything is done at a crime scene, it represents another “bridge”
burned. Whatever has been changed can never be restored to its original condition”9.
Fisher10 indicates seven main objectives of a crime scene investigation: “to
reconstruct the incident, ascertain the sequence of events, determine the mode
of operation, uncover a motive, discover what property was stolen, find out all
5

6

7

8
9
10

B. Van Allen, Criminal Investigation: In Search of the Truth, Pearson Education Canada, Toronto 2007.
V.J. Geberth, Practical Homicide Investigation: Tactics, Procedures, and Forensic Techniques, 4th ed., CRC Press, Boca Raton 2006.
B.A.J. Fisher, Techniques of Crime Scene Investigation, 7th ed., CRC Press, Boca Raton
2004.
V.J. Geberth, op. cit.
B. Van Allen, op. cit.
B.A.J. Fisher, op. cit.
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that the criminal may have done and recover physical evidence of the crime”.
No two crime scenes are alike. After arriving at the crime scene, detectives assess the scene. Depending upon the apparent type of criminal act, they decide
what forensic specialists are needed to be called in to process the crime scene11.
The use of forensic science is one of the fundamental techniques in criminal
investigation. A typical investigative technique that helps link the offender to
the crime is the analysis of physical evidence, such as fingerprints or DNA.
Another technique used in the criminal investigation is behavioural analysis,
which “tries to identify the offender through the interpretation of psychological
clues that are evident from the offender’s behaviour both during and after the
offence”12. It consists of psychological profiling, threat assessment, geographic
profiling and violent crime linkage analysis system. Methods and techniques of
criminal investigation or criminalistic tactics and techniques help the investigators answer the question “how was the crime committed?”. Successful answer
to this question often leads to the offender and, in consequence, to his/her apprehension, which is the main objective of law enforcement officers.
When trying to answer the question “why was the crime committed?”
criminologists face a multitude of complex issues. Although they have numerous theories handy, it is difficult for any single theory to provide the exact answer due to uniqueness of each offender. When it comes to motivation, the nature/nurture dichotomy comes in to play. Human behaviour is shaped by the
environment in which a person lives in combination with genes inherited from
his/her ancestors. Until recently, no researcher could provide proof as to which
factor affects human behaviour more; therefore a correct and complete answer
to “why was the crime committed” is virtually impossible. However, knowing
the right answer turns out to be irrelevant when quick apprehension of the offender becomes the key concern of public safety. In consequence, the practical
knowledge useful in criminal investigations comes from the discipline of
criminalistics rather than from criminology.
Object and purpose of criminology
Sacco & Kennedy13 define criminology as an interdisciplinary science that
“attempts to understand (a) the factors that prompt or fail to inhibit criminal
motivation, (b) circumstances leading up to the act, and (c) the consequences of
11
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C.H. Wecht, Crime Scene Investigation: Crack the Case with Real-life Experts, The Reader’s
Digest Association, Pleasantville, New York 2004.
B. Van Allen, op. cit.
V.F. Sacco, L.W. Kennedy, The Criminal Event: An Introduction to Criminology in Canada,
3rd ed., Nelson Thomson Learning, Toronto 2002.
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the act for the victim(s), for others in the community, and for society at large.
Criminologists are also asked to suggest how we should respond to crime. Finally, criminologists monitor how changes in the laws and their interpretation
affect how people behave in society and, in turn, how agents of social control
respond to this behaviour”.
The term “criminology” is derived from Latin word, “crimen” (crime) and
the Greek word “logos” (science). In Europe, criminology was introduced by
French anthropologist Topirand in 1879. Italian lawyer Raffael Garofalo used
the term “criminology” for the title of his book Criminologia in 188514. The
creation of the scientific field of criminology was necessary to understand the
process of crime and the problems connected with crime. The need for the scientific examination of crime became clear at the end of 19th and the beginning of
20th century when crime developed into a significant problem in central European society.
The object of criminological research can be specified from a broad or
narrow point of view. A broad perspective identifies criminology as the science
of the criminal act. A criminal act itself is not an isolated event; therefore,
criminologists called for a wider understanding of this social phenomenon.
There was also the need to expand the role of criminology to recognize issues
of non-criminal, yet antisocial behaviours as well as crime prevention and victimology. According to Subert and Niksova, criminology is an independent
science focusing on (a) the essence of crime as being a consequence of collective,
dangerous social act, (b) the condition, structure, dynamics and tendencies of
crime, (c) the circumstances and reasons for committing crime, (d) the personality of the offender, (e) the importance of the victim of crime and (f) targetoriented activities to prevent crime.
Criminology as an empirical science is oriented on general research
known as theoretical criminology and applied criminology, where the knowledge from academic criminology is applied into the practice15. Kaiser identifies
criminology as a methodological unit of empirical facts about crime, offenders,
negative social visibility and the regulation of this kind of behaviour. Madliak
defines criminology as a science about an offender’s personality and the crime
itself. According to him, criminology examines the structure, dynamics, conditions, sources and prognosis of the crime. According to Zapletal, criminology is
14
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a science about crime, offenders, and their victims as well as about crime regulation and control. Although these definitions differ from one another, they do
have a common denominator: they all recognize crimes and their consequences
as real events that can be examined empirically, and thus precisely described
and explained16.
Criminology involves research into the negative social features defined in
criminal law such as crime itself, offenders, victims, conditions and causes of
crime, sanctions and punishments, as well as prognosis of crime progress. The
definition and object of criminology consist of several concepts that should be
thoroughly described and analyzed. A crime is understood as a complex of penal (criminal) acts committed within a particular time scope. However, this
definition was adopted from law practitioners. Different groups of criminologists define crime as a complex of socially harmful acts, but this definition is
vague. A penal (criminal) act is an act of human behaviour that is specified in
criminal law. Negative social features are non-criminal, antisocial incidents
that are not penalized by criminal code but deviate from social laws and norms
accepted by contemporary society17.
The key object of criminology is crime as a collective event. In pursuit of
the exploration of origins of a particular social/antisocial feature or event we
must observe and describe it first. This is the core mission of criminological
etiology. On the other hand, criminological phenomenology deals with crime
statistics. Its main task is to provide the big picture of the extent and type of
criminal activity in a specific area and within a particular time range, along
with the information about the type of offenders, including their age, gender,
employment, recidivism rate, and material losses caused by committing crime
(Ondicova, 2003). An offender’s personality is another subject of criminology.
Personality is understood as an organic entity consisting of biological and psychological attributes that interacts with the environment characterized by social
features and social relationships. The consequences of an offender’s behaviour
are closely connected to his/her victim. Although victimology is a separate scientific discipline in foreign countries, in Slovakia it belongs to the field of
criminology18.
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M. Ondicová, op. cit., pp. 6–29.
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Modern criminology pays close attention to crime control, which is understood as the public effort to keep crime rates within acceptable boundaries or
under reasonable constraint. Crime control is carried out by two means: repressive and preventive. Repressive crime control is achieved by the penal system
stated in the criminal code. Preventive crime control consists of several strategies that are aimed at crime prevention. Social prevention is directed at social
factors that are important in the process of socializing among humans. Situational prevention is focused on criminogenic situations, particularly on prohibiting opportunities to commit crime. Activities of victimological prevention
intend to avoid possibilities of becoming a victim. The recipients of primary
prevention are members of the society in general, including every citizen of
a defined geographical or demographic category (such as “youth”). Recipients
of secondary prevention are special risk groups of offenders or victims who are
found in criminogenic situations. Activities of tertiary prevention are directed
towards the offenders and victims of recidivism19.
Bearing in mind its scientific foundation, criminology aims to fulfil three
purposes. First, its analytical function serves to understand the condition, structure, dynamics and tendencies of crime, as well as the circumstances surrounding and reasons for committing the action, along with target-oriented activities
to prevent crime. The methodological function assists to provide its own research results to other law enforcement subjects aimed at crime prevention. Finally, the prognostic function helps predict possible trends, forms and methods
in crime development on a scientific basis20.
History and development of criminalistics
In order to understand the development and features of criminalistics in
Slovakia, it is useful to identify a few general characteristics. First of all, it has
emerged from the discipline of criminal law through a growing acknowledgement of the social dimension of crime. In addition, its development has been
influenced by the evolution of political and social systems. Sometimes its very
existence was denied, and sometimes it was hijacked for ideological aims. Finally, it is receptive in terms of adapting theories and methods mainly from
Austro-Hungarian monarchy and Bohemia, territory of which Slovakia used to
belong to.
19
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The history of criminalistics is, in fact, a history of investigative methods.
The first method used in criminalistics was most likely interrogation, whereas
the first techniques used for identification were anthropometric method (detailed measure-based description of a person) and daktyloscopy (finger-print
analysis). The first significant movement in criminalistics was the establishment of an organization called “Sûreté” (security) by Eugene Francois Vidocq
(1775–1857) in France. Sûreté was a prototype of a law enforcement agency
which applied investigative methods that were highly sophisticated for its time,
and some of them have even survived until the present day. In 1879, French police officer Louis Alphonse Bertillon introduced anthropometry as an identification method based on measurements of human body parts. The introduction
of the anthropometric method for the purpose of personal identification was
a significant event in criminal investigation history which laid foundations for
modern criminalistics. The founder of finger-print analysis is considered to be
Czech scientist Jan Evangelista Purkyne. However, practical application of
finger-print analysis was introduced by an Englishman Henry Faulds in 1880.
This particular technique was expanded by Charles Darwin’s cousin, Francis
Galton, in his book Finger Prints, which was published in London and New
York in 1892. The book provided grounds for the formation of personal
identification databases and system in England in 1894. The system was
a combination of anthropometry and finger-print analysis in which a person’s
body part measurements were officially registered in an appropriate database21.
The work of Austrian criminal law professor and investigative judge Hans
Gross and his first criminalistics textbook, Handbuch fur Untersuchungsrichter
als System der Kriminalistik (1893), laid the foundations for teaching and
understanding the nature of criminalistics in the Austro-Hungarian monarchy.
Gross is believed to be the father of modern scientific criminalistics22. During
his era, criminalistics was considered to be a supporting discipline of criminal
law, known as “die straftrechtlichen Hilfswissenschaften”23. Criminalistics
along with its sister disciplines such as criminal (forensic) anthropology,
criminal psychology, and criminal sociology, assisted criminal law in its fight
against crime. According to Gross, criminalistics consisted of two subjects:
phenomenology of the offender and investigative science. The main role of
criminalistics was to study the criminal act. The structure of criminology and
criminalistics according to Gross was as follows:
21

22
23

J. Straus et al., Uvod do kriminalistiky, Vydavatelstvi a nakladatelstvi Ales Cenek, a. s.,
Plzeň 2004.
V. Krajnik et al., op. cit.
J. Metenko, J. Kubikova, Pokroky v kriminalistike, Akadémia Policajného Zboru v Bratislave,
Bratislava 2005.

Criminalistics and criminology...

165

Figure 1.Source: J. Straus, System Kriminalistiky, „Policajná Téoria a Prax” 2005, no 3, R. XIII,
pp. 5.

In Prague, the first finger-print analysis was introduced by Frantisek
Protiwensky in 1891, and scientifically described in his book The science of
daktyloscopy and person description in 1903. In 1901 the photographic laboratory became a part of the police department where photographs of the offenders
were collected. In 1926, the Criminological Institute was established as a department at the faculty of law of the Charles University in Prague. The first
central investigative police department was created in 1928. Between 1930 and
1950 several authors contributed to the growth of Czechoslovakian criminalistics. Frantisek Kocian, Jozef Vavrovsky, Vladimir Solnar, Josef Sejnoha, Josef
Lebeda, Vitezslav Celansky Rudolf Kostak, Otta Fanta, and Ladislav Moravec
were highly recognized for their contribution to the field.
The end of WW II caused a period of reorganization for the Czechoslovakian law enforcement system. Thus, on April 17th of 1945, Agency of National
Security was created along with the Criminal Service of Czechoslovakia. The
role of criminalistics was contingent upon the new political situation of the
country. The first domestic academic textbook of criminalistics, View to Criminalistics, was published by the founder of the Institute of Criminalistics, Bohuslav Nemec in 195724. The division of this book meant a slight shift from
Gross’ teaching to a new conception focusing on three fundamental elements of
criminalistics: criminalistic tactics, criminalistic techniques, and supporting
sciences25. Nemec was a significant figure in Czechoslovak criminalistics during the years between 1950 and 1960. Apart from textbooks, he published
a number of criminalistics books and encyclopaedias. Czechoslovak criminalis24
25
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tics was further formed by the school of Soviet criminalistics largely via the
work of A. Vinberg and R.S. Belkin, who together introduced a method of examination of mental (memory) evidence into criminal investigation. Belkin divided criminalistics into four essential subcategories: the general theory of
criminalistics, criminalistic techniques, criminalistic tactics and the application
of criminalistic methods26. The Soviet model was essentially developed by Jan
Pjescak, who created the theoretical base for Czechoslovakian after-war criminalistics. According to Pjescak, the attention of criminalistics theory should be
aimed at two key disciplines, criminalistic methodology in general and then
specifically on the basis of individual crimes27. Pjescak’s first significant work,
Introduction to Criminalistics, was published in 1965. He issued the general
theoretical principles of criminalistics in Socialistic Criminalistics published in
1979. Between 1982 and 1986, Pjescak published numerous criminalistics
textbooks, some of them in cooperation with other Soviet authors. His work
dramatically transformed Czechoslovak criminalistics and made Pjescak one of
the most significant figures in the history of the Czechoslovak criminal justice
system. Besides his publishing activities, Pjescak established and managed
a number of criminalistics faculties and was a founder of the first forensic laboratory in Slovakia, which is now a part of the Academy of Police Forces in Bratislava. Until the split of Czechoslovakia on December 31, 1992, criminalistics
was not an independent science; instead, it was a subcategory of criminal law
taught and learned by lawyers at the Faculty of Law as a supporting discipline
for the criminal law. After the creation of the new, democratic country, there
was an enormous need to appropriately recognize the importance of criminalistics by defining its role, objects, and problems, in order to separate this discipline from legal science. There was also the additional need to distinguish between the objects of criminalistics, police science, and criminal law. Criminal
acts as defined by Gross were no longer the subject of criminalistics; instead,
its focus shifted to the examination of criminal evidence. With the alteration of
the subject of criminalistics, there was a need to exclude some of the previous
criminalistic methods such as searching for people28 and holding people in custody29 from this field of science.
Contemporary criminalistics was greatly influenced by the creation and
development of police sciences as well as other scientific disciplines. The ob26
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jectives of police sciences are consistent with those of the police services in
general (policing), and their central role is to interconnect between secret/public and police/safety activities. Although the focus of both criminalistics and police sciences is mutually linked, it is necessary to distinguish between them on the basis of the methods within them. Criminalistics investigates
trace evidence using solely criminalistic methods, (eg. methods of criminalistic
examination/exploration). On the other hand, when criminalistics uses methods
of other sciences, the application of these methods is performed in a way that is
customized to the specificity of criminalistic research objects, rules, and needs.
However, this is not accomplished by pure mechanical application of these
methods; rather, transformation and actively adapting to the needs of criminalistic science is also a necessary factor. In contrast, police sciences employ
methods of search/inquiry and proving/providing evidence30.
The object and categories of criminalistics
The structure of criminalistics in Europe is not uniform. Western European
countries took the British-American model which describes “criminalistics” as
close to equal with “forensic science”. According to this model, forensic science uses criminalistic techniques, employed for technical solution of judicial
problems. Additionally, this model contains crime scene investigation techniques. Some of these techniques are used in central European models within
the field of criminalistic tactics. For a number of central European law practitioners, criminalistics falls within the broad category of legal sciences31. Owing
to the legal aspect of the criminalistics, forensic science and the science of
criminalistics cannot be linked to each other. Not being identified in the Criminal Code, some of the forensic science techniques, such as electro-technical examination, examination of digital evidence, or metallographic examination, do
not belong to legal methods, and therefore forensic science is viewed as a
different discipline than criminalistics. The legal aspect plays a critical role in
the differentiation between the two models32. Criminalistics is an independent
science that “examines the manifestation of the event in form of physical and
30
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memory characteristics”33. In criminalistics, this manifestation is called trace
evidence. Trace evidence is the object of the science of criminalistics. Criminalistics differentiates two types of trace evidence: physical (material) and
mental (memory). Naturally, criminal investigation based on material evidence
provides a higher level of precision and certainty34 (It is necessary to note that
in criminalistics, we differentiate between evidence and trace evidence. Evidence is a term for proving something, and is basically regarded as a proof,
whereas trace evidence is meant as an imprint used for identification). Contemporary criminalistics is broken down to two main groups, criminalistic
techniques and criminalistic tactics. Criminalistic techniques focus on an examination of material (physical) trace evidence, while criminalistic tactics examine mainly memory trace evidence. Regardless of the different categories of
evidence, criminalistics is focused on finding, seizing and examining the evidence35. Criminalistics distinguishes between three categories of achieving this
goal: (a) modus operandi – method of committing a crime, (b) criminalistics
trace evidence and (c) criminalistics identification.
Modus operandi/method of committing a crime
Considerable emphasis in criminal investigation is placed on a detailed description of the method of committing the crime, which is known as modus operandi (or MO). Three major components of MO play a role in criminal investigation, and they are listed as follows: The components pertaining to an action
characterize the physical and psychological activity of the offender while
committing a crime. Material components consist of tools and items necessary
for committing the crime. Finally, multifaceted components are a complex
group of activities and information required for committing the crime.
Human behaviour is determined by numerous factors. Similarly, the behaviour of the offender depends on the interaction between these factors.
Criminalistics divides these factors on objective and subjective determinants.
Objective determinants do not depend on offender’s choice. In general, they are
social/cultural conditions, victim(s)/target(s), the relationship between the offender and the victim/target, the crime scene, the time, the accessibility of tools
(weapon, etc.), and the existence of co-offender(s). Subjective determinants depend on and are connected to the offender(s) specifically. They are the physical
33
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(somatic) characteristics of the offender (ie. his/her strength, body build), psychological and motor characteristics of the offender (his/her level of intelligence, ease of mobility, hobbies, and sexual behaviour), age, gender, criminal
experience and educational level (qualification, skills)36. Knowledge of the
method of committing a crime offers additional important information. It enables investigators to create criminalistic versions, and provides data for criminal profiling37.
Criminalistic trace evidence
In criminal investigation, trace evidence gives investigators a picture of
the criminal act along with the indications about behaviour of the perpetrator
and his/her victim(s) at the scene. The knowledge of the trace evidence mechanism and its creation lays the foundation for criminal investigation methods
and techniques. The essence of trace evidence is the mutual association of two
objects that provide information about criminal act. When two objects have an
effect on one another, they create changes. These changes illustrate and reproduce characteristics of affected objects. Each change in a physical environment
or a human mind that is influenced by a criminal act is considered to be trace
evidence. As a result of this, criminalistics distinguishes between material
(physical) trace evidence and memory trace evidence. Three major changes
must come into effect in order to produce trace evidence: change that is generated by the criminal act, change that exists until the time of its seizing, and
change that can be assessed by criminalistics methods and techniques38. Trace
evidence is widely recognized as one of the subjects of scientific examination39.
Material (physical) trace evidence is divided into five categories: Trace
evidence that gives information about (a) the structure of outer surface of the
objects, such as finger-prints or ballistics evidence, (b) the structure of the inner
surface of the objects, such as biological, chemical or pyrotechnical evidence,
(c) the functional and dynamic features of the objects, such as voice, posture
while walking, or hand-writing, (d) characteristics of the objects that created
36
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the trace evidence, such as finger-prints created by blood, foot-prints that provide insight into walking patterns, and (e) features of the objects created by
change, such as peripheral trace evidence, (moving an object from one place to
another), slits or bruises40. Although memory trace evidence has physical features (like changes in brain cells) methods of their examination are quite complex. Memory trace evidence is formed by the five human senses (sight, hearing, touch, smell and taste), but it is very difficult to examine the exact way in
which it is created. Additionally, it is influenced by the personality of the person who created it (the person’s short and long term memory as well as his/her
emotional state, etc.) and is not accessible immediately. Once the person dies
or if he/she is not willing to share his/her memory, the trace evidence is lost.
All memory trace evidence is formed as a reflection of the human mind, which
is influenced by the organic or inorganic environment. The basic impulse that
creates the memory trace evidence is a perception that is generated by the pressure of the environment on the human senses41.
The examination of memory trace evidence is achievable merely by methods which allow a person to interpret his/her own experience through recollection of a specific event. This can be done using legal methods of psychological
manipulation. As a result of this, memory trace evidence is examined using
a combination of methods of criminalistic tactics, such as criminalistic versions, interrogation, confrontation, verification of the statement on the scene,
recognition, and in some cases, criminalistic experiment and criminalistic reconstruction42.
Criminalistic identification
Once trace evidence is formed during a criminal act, the investigators
strive to find out who created the evidence and what object were used. Criminalistic identification includes examining objects (living and non-living) which
may have contributed to the formation of trace evidence. During the process of
criminalistic identification, the object is not only identified, but also individualized. Individualization of the object is the process by which investigators examine general and specific features of the object. Criminalistics identification is
divided according to four categories. In relation to the subject (person who performed the identification), criminalistics distinguishes identification made by
an expert witness or recognition by the witness (lay person). Identification
40
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made by scientific methods of examination consists of finger-print examination,
ballistics, biological identification etc. In relation to the identified objects
criminalistics differentiates between identification of people and identification
of non-living objects. Identification of people is usually made on the base of
anatomic and anthropological features of the human body, functional characteristics of motor signs, (human gesticulation, hand-writing), the human voice,
biological traces, and track traces (foot-print, lip-print, teeth). Identification of
non-living objects is conducted more often by ballistics, track traces, tool
marks and microscopes. The last category distinguishes identification on the
basis of results; for instance, whether the object was identified or not. Individual identification is achieved by confirmation (witnesses, DNA, etc). In the
case of the process of incomplete identification, the identification is finished,
but the object was not identified. Here, examiners conduct partial identification
by grouping the object into a bigger category (type of vehicle). Identification
according to identifying features is made on the basis of specific characteristics
of the object, such as functional, dynamic, structural, etc. As a result of its capability to be scientifically examined, criminalistics identification belongs to
both criminalistics sub-categories: criminalistic tactics and criminalistic techniques. Therefore, identification enables the examination of material and memory trace evidence43.
Methods of criminalistics
Criminalistic methods developed during the historical progress of criminalistics through its own scientific growth and through the adaptation and adjustment of methods developed in other sciences. However, criminalistic examination can be done by criminalistic methods only. These methods must
meet four strict criteria. The methods must (a) not contravene lawful norms, (b)
be scientifically based, (c) be verified by criminalistic practice and (d) be accepted by criminalistic practice. Satisfaction of the lawful (legal) norm is a central criterion for the application of criminalistic methods. Its importance lies in
the outcome of the criminal investigation. If the evidence was gathered using
an illegal method (for instance, the use of physical or psychological force during the interrogation), evidence usually becomes inadmissible in court. Scientific base criterion is determined by the current situation of the progress in the
scientific world. When new knowledge is scientifically recognized, the method
can be changed or altered and the old method is eventually discarded. Verifica43
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tion criterion is fulfilled when the scientific basis of the method is confirmed in
an existing practical situation. Recognition criterion is linked to the verification
principle, however, the time that elapses from the verification of a particular
method to the complete application of this method into the practice is essentially longer44. Porada et al.45 identify three groups of criminalisticc methods.
The first group consists of “methods of universal perception”. These methods
are generally employed by all examiners, such as observation, description,
comparison, measurement and experiment. The second group involves “methods taken from other sciences”. These methods of examination were created
by other sciences, such as physics, chemistry, and biology, and criminalistics
includes them in its method of examination. The last group is composed of
“specific methods of criminalistics science” and these are applied exclusively
in the field of criminalistics, such as knowledge gathered from criminal investigation, law enforcement or judicial practice46.
Criminalistic methods are divided into two major groups. The first, methods of criminalistics techniques, examines material (substantive) trace evidence (finger-print analysis, DNA, etc.), while the second, methods of criminalistics tactics, usually studies memory trace evidence (crime scene examination, interrogation, search, etc.)47.
Methods of criminalistic techniques
The rapid development of scientific disciplines and the colossal growth of
modern technologies has improved the methods and techniques of criminal investigation, along with the process of the identification of material trace evidence. Therefore, criminalistic techniques focus on the identification of people,
items, and occasionally animals. With respect to the scientific procedure used
for the examination of trace evidence, criminalistics techniques are divided into
more categories.
The first, methods that use procedures based on optical principles, takes
advantage of the miniature structure of trace evidence and the possibility of examining it without causing any further damage. Magnifying glasses and microscopes are tools widely used by forensic specialists. The application of microscopes (binocular, comparing, biological, metallographic, and electronic scan44
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ning) is exclusively achievable at forensic laboratories. Magnifying glasses can
be used both at the crime scene and forensic laboratory. The second category,
methods of criminalistics techniques that use procedures based on electromagnetic light, employs X-rays, ultra-violet, infrared and nucleus light for further identification of material trace evidence. Lastly, methods that use chemical
and physical procedures, are used in analyses of drugs, blood, toxins, fuels,
emissions, plastics, etc. andare commonly applied48. The application of knowledge incorporated from various scientific disciplines into forensic science is the
key factor that helps link the offender to the crime by means of material trace
evidence. Forensic specialists employ numerous techniques appropriate to the
characteristics of the crime. Frequently used techniques are finger-print analysis, (daktyloscopy), DNA analysis, forensic pathology, forensic biology, forensic anthropology, ballistics, forensic audio-expertise, firearm and tool mark examination, digital imaging enhancement, forensic data recovery, and accounting.
Methods of criminalistic tactics
The significance of criminalistic tactics as a method of collection, examination, exploration and application of evidence lies in its contribution to the
process of criminal investigation. In the 1950s, Bohuslav Nemec defined
criminalistic tactics as (a) a science about crime and criminal acts, (b) study
about methods of offenders’ activities, (c) generalization of criminalistic
knowledge and its practical application, (d) active summary and statistics, (e)
effective functioning of law enforcement, and (f) investigative process”49. Later
on in the 60s, the objects of criminalistic tactics shifted to investigative methods and techniques of criminal investigation. Additionally, characteristics of
the offender, methods of committing crimes, and their classification were
added. During the 70s, academics agreed that criminalistic tactics should focus
on the issues of examination and application of methods related to the investigation and prevention of dangerous activities. Criminalistic tactics assist in
finding the facts in issue, and therefore they have to satisfy numerous requirements. A specific tactic must be legally approved, scientifically verifiable, appropriate, and accessible; finally, their application is required to be ethical.
At present, methods of criminalistics tactics focus on the examination of
memory trace evidence. Each method examines evidence from a specific point
of view. However, this type of evidence does not exist in a vacuum; memory is
48
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frequently interconnected with material evidence and the material environment.
Existing methods of criminalistic tactics include (a) crime scene investigation,
(b) criminalistic search, (c) criminalistic versions, (d) interrogation/interview,
(e) confrontation, (f) verification of the statement on the scene, (g) recognition,
(h) criminalistic experiment, and (i) criminalistic reconstruction. In some
cases, criminalistic documentation, planning and management of criminalistics
examination are added to the methods of criminalistic tactics50.
Crime scene investigation
The key role of the crime scene investigation (or CSI) is the comparison
between an object’s material condition and trace evidence obtained from this
object, as well as their mutual relationship. The core of the CSI lies in direct
observation of the scene and the object while searching for material changes in
the object, which can become evidence. However, this process is not just mere
observation. It is also empirical examination, continuous evaluation and documentation of a crime scene’s physical condition and objects connected to it.
Observation can be made by the senses or using electronic/technical equipment.
The goal of the CSI is to (a) find evidence, (b) discover relationships and
associations, and (c) detect other circumstances, such as conditions, motives
and hypotheses for the creation of criminalistics versions51. The significance of
the CSI as one of criminalistic methods is remarkable. It enables investigators
to understand the characteristics of the event that took place at the crime scene
including plausible causes and conditions that gave rise to the criminal event,
or to understand the offender who committed crime. Success of a criminal investigation often depends on the quality of the CSI, which is one criminalistic
tactic that cannot be replaced by any other method. The level of its quality essentially influences the quality of the gathered evidence. Insufficient knowledge and skills or an irresponsible approach of law enforcement officers may
lead to a lesser punishment or even acquittal of a true offender. CSI provides
initial information about evidence and the event itself which took place at the
crime scene. A shoe print might be an example, as it may lead to knowledge
one’s height. Facts derived from preliminary information about evidence depend considerably on experience and knowledge. The crime scene investigation
is considered to be a team effort made by the police officers, investigators, and
50
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forensic specialists52. The first officers at the crime scene are the members of
the “permanent access group”. Additional participants of the CSI are witnesses,
any victims or even the accused. It is crucial to use good judgement in deciding
whether the attendance of such people is necessary or not because it might put
the investigation at risk. A phone call made to 112 initiates four major tasks:
(a) completion of initial, emergency activities, (b) preparation for crime scene
examination, (c) completion of crime scene examination along with proper
documentation of its results and (d) evaluation of accomplished results and
their application53.
Criminalistic documentation
The aim of criminalistic documentation is to secure trace evidence (verbally and acoustically) and to take control of the course and outcome of the
criminal investigation. In criminalistic examination, (investigation), trace evidence and comparing material have the nature of documented marks and seized
objects54. Documented marks are delivered in written form, (transcript), phonogram (audio recording), photographic form (photographs, hologram video,
film, and digital recording), and topographic form (sketch, plan, and drawing).
Standard criminalistic documentation comes in the form of a transcript. In other
words, it describes a situation that was observed by its author. A transcript
must consist of objectively true statement of facts – the subjective feelings of
the author are not allowed. In addition to an oral description of the observed
situation, investigators can choose the form of an audio (phonographic) recording. Furthermore, this form of documentation is frequently used at the interrogation/interview, where the statements made by the accused, witnesses or
the victim are recorded. However, photographic form provides the most precise
documentation. Written, phonographic and photographic forms are supplemented by topographic form, usually consisting of sketches, plans, and drawings. Seized objects are submitted in their natural form, and the exact location
where they were found is documented along with all of the circumstances and
conditions surrounding their discovery. Not only trace evidence but also any
manipulation to it must be documented in order to protect the chain of evidence. Each and every piece of evidence, its manipulation and the circum52
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stances around it is important for a criminal investigation, therefore thorough
documentation is crucial55.
Conclusion
The any given activity in the investigative process should be performed in
accordance with the scientifically described criminalistic methods. Methods of
criminalistic tactics often have the same names as a methods of investigation,
which is logical since the science of criminalistics has given grounds for the
theory of the investigative process. Regardless of whether a separate discipline
of police science is recognized or if it is considered a historical part of criminalistics (criminalistics methodics), all tactical and technical methods used and
described in police science originate from criminalistics. For the purposes of
criminological research, on the other hand, statistical analyses and other research methods specific for social sciences are more appropriate.
Given the potential scope of the study, we would like to address the issues
associated with further analysis of the system of criminalistic methods in future
studies. We hope we will be able to participate in the next continuation of the
research “Centre of Excellence security research” (code ITMS: 26240120034
supported by the Research & Development Operational Programme funded by
the ERDF) for which is this study partial output.

Summary
Although criminology is the discipline with the longest tradition in crime research, its history has had little to say about the place of scientific methods of crime
evaluation, phenomenology and etiology. Criminalistics is oriented on evaluation and
search of traces associated with a criminal act. Studies that have analyzed the history of
scientific practices of criminal investigation have not come from the history of criminology. The history of criminology has analyzed neither the details of the scientific basis of the techniques nor whether they have actually worked. Such research has always
come from the “sister” discipline: criminalistics, which can be defined as the science
behind the recognition, collection, identification, and interpretation of traces and physical evidence, and the application of the natural sciences to legal science matters. This
study is the partial result of the project implementation: “Centre of Excellence security
55

J. Metenko, Metódy a postupy práce na mieste činu – slovenská časť projektu: Projekt výskumnej úlohy. Rieš. výsk. úl. Jozef Meteňko, 1. vyd., Akadémia PZ, Bratislava 2008, Výsk
139.

Criminalistics and criminology...

177

research” (code ITMS: 26240120034 supported by the Research & Development Operational Programme funded by the ERDF).
Keywords: criminology, criminalistics and forensic research, crime phenomenology
and etiology, prevention, trace, techniques and tactics, identification, documentation,
work on the crime scene
Streszczenie
Mimo że kryminologia jest dyscypliną o najdłuższej tradycji w dziedzinie badań
przestępczości, jej historia miała niewiele do powiedzenia na temat naukowych metod
oceny miejsca zbrodni, jej fenomenologii i etiologii. Kryminalistyka z kolei jest zorientowana na ocenę i wyszukiwanie wszelkich śladów popełnionego przestępstwa, które
zostaną wykorzystane w prowadzonym dochodzeniu karnym. Analizowane badania
z zakresu historii praktyk naukowych dochodzenia karnego nie pochodzą z historii
kryminologii. Nie obejmuje ona bowiem ani szczegółów naukowych podstaw technik,
ani sposobów faktycznego ich opracowania. Domeną tych badań jest zaś kryminalistyka, „siostra” omawianej dyscypliny, którą można zdefiniować jako naukę zajmującą się
doborem, gromadzeniem, identyfikacją i interpretacją śladów lub dowodów fizycznych
oraz zastosowaniem osiągnięć nauk przyrodniczych do spraw nauki prawa. Niniejsze
studium prezentuje częściowe wyniki realizacji projektu: „Centrum doskonałości badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa” (kod ITMS: 26240120034, wspieranego przez
Program Operacyjny Research & Development finansowany ze środków EFRR).
Słowa kluczowe: kryminologia, kryminalistyka, nauki sądowe, fenomenologia i etiologia przestępczości, zapobieganie, ślad, techniki i taktyki, identyfikacja, dokumentacja, praca na miejscu zbrodni

Olivia Rybak-Karkosz
Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego

WERYFIKACJA
AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW
PRZEZ NOTARIUSZA
Verification of document authenticity by a notary

Wprowadzenie
Szczególne znaczenie dokumentu w obrocie prawnym sprawia, że bardzo
często dochodzi do jego fałszowania. Najczęstsze formy fałszu to podrobienia
(większość dokumentów nie ma odpowiednich zabezpieczeń1) i poświadczenia
nieprawdy. Fałszowane dokumenty są najczęściej środkiem, a nie celem samym w sobie do popełnienia innych, znacznie poważniejszych przestępstw2.
Fałszerstwa ułatwia coraz szybszy rozwój techniki, a wraz z nim pojawianie się
odpowiednich urządzeń oraz łatwość dostępu do nich, przez co powstają „dzieła” wysokiej jakości, u osoby niebędącej ekspertem niebudzące zastrzeżeń co
do ich autentyczności3. Zdarza się, że przerobione bądź podrobione dokumenty
wykorzystywane są do dokonania czynności prawnej przed notariuszem. Nasuwa się więc pytanie, do jakiego stopnia notariusz niedysponujący odpowiednim sprzętem i wykształceniem w tym kierunku jest w stanie stwierdzić, że
przedłożony mu dokument nosi znamiona fałszu.
Dokument – definicje kodeksowe
Na wstępie należy podkreślić, że w żadnej z gałęzi prawa odpowiednich
dla rozpatrywanego problemu, tj. ani w prawie cywilnym, ani prawie administracyjnym, ani w Prawie o notariacie nie ma definicji „dokumentu”. Doktryna
1

2

3

C. Jursza, Fałszerstwa dokumentów w obrazie współczesnej przestępczości kryminalnej
w Polsce, w: H. Kołecki (red.), Technokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów
publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, s. 52.
M. Goc, O potrzebie uregulowań prawno-organizacyjnch problematyki dokumentów publicznych, „Człowiek i Dokumenty” 2009, nr 13, s. 8.
H. Kołecki, Dokument publiczny we współczesnym obrocie ekonomiczno-prawnym, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2007, t. XI, s. 54.
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i orzecznictwo cywilistyczne za dokument uważa „przedmiot sporządzony
z trwałych materiałów, na którym w dowolnym języku jest uzewnętrzniona
w sposób nadający się do uwielokrotnienia myśl człowieka”4. Treść dokumentu
musi uzewnętrzniać myśl, oświadczenia lub spostrzeżenia ludzkie, dlatego za
dokument nie może być uznane podłoże z podpisem złożonym in blanco5.
Z kolei podłożem dokumentu może być każdy, dostatecznie trwały materiał, na
którym można złożyć podpis6. A kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: DzU 1964, Nr 43, poz. 296) dokonuje podziału dokumentów na urzędowe
i prywatne7.
W kodeksie postępowania administracyjnego wymieniony został dokument urzędowy8, wskazano wiążące się z nim reguły dowodowe, nie podano
jednak charakterystycznych jego cech, umożliwiających stwierdzenie, kiedy
taki dokument uznać można za urzędowy, a kiedy nie9.
Ze względu na możliwość realizacji interesów osób zwracających się do
notariusza i mając na uwadze jego rolę w obrocie prawnym, doktryna jest raczej zgodna, że pojęcie to powinno być rozumiane dosyć szeroko. Może więc
ono obejmować nie tylko dokumenty w ujęciu przedstawionym powyżej, ale
także inne, takie jak plany, rysunki czy projekty10.
Czynności notariusza
Ustawodawca enumeratywnie wyliczył ustawowe zadania notariusza, poprzez które realizowane są funkcje publiczne państwa. Z art. 49 Prawa o nota4

5
6

7

8

9
10

M. Leśniak, Wartość dowodowa opinii pismoznawczej, B.S. Training, Pińczów 2012, s. 158,
za: K. Knoppek, Dokument w procesie cywilnym, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1993, s. 35.
Ibidem, s. 159.
Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego. Prawo ogólne – część ogólna, tom II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 129.
Art 244 § 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią
dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje pozarządowe w zakresie zleconych im przez ustawę
spraw z dziedziny administracji publicznej (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jednolity: DzU 1964, Nr 43, poz. 296).
Art. 76 k.p.a. § 1. „Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane
do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich
urzędowo stwierdzone. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych
sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art.1 zakres regulacji kodeksu, pkt 1 i 48”.
K. Weitz, Postępowanie cywilne, LexisNexis Polska, Warszawa 2009, s. 434.
J. Biernat, Poświadczenie przez notariusza zgodności z oryginałem odpisu, wyciągu lub kopii
dokumentu sporządzonego w języku obcym, „Rejent” 2002, nr 10, s. 29.
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riacie wynika obowiązek zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu tych zadań11, która przejawia się m.in. możliwie najbardziej wnikliwą analizą dokumentów, z jakimi notariusz się styka. Tym bardziej że niektóre jego
czynności (np. stwierdzenie nabycia spadku) są poniekąd tożsame z czynnościami sądu. Notariusz uznawany jest niekiedy za organ pomocniczy wobec
organów wymiaru sprawiedliwości12. Jednak sąd w razie powzięcia w toku
prowadzonego postępowania wątpliwości, iż przedłożone mu dokumenty zawierają znamiona podrobionych bądź przerobionych, może powołać biegłego
do ich zbadania. Dotyczy to szczególnie badania prawdziwości pisma. Notariusz bezpośrednio takiej możliwości nie ma, a przecież „w zakresie swoich
uprawnień [...] działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony
przysługującej funkcjonariuszom publicznym”13. Przy tym czuwa nad bezpieczeństwem obrotu, a klauzule, którymi opatruje dokumenty, mają charakter
dokumentu urzędowego14.
Notariusz a dokumenty tożsamości
Przed przystąpieniem do czynności notariusz potwierdza tożsamość stawających na podstawie dokumentów. Najczęściej przedkładany jest dowód osobisty. Dokumenty potwierdzające tożsamość, pomimo stosowania coraz lepszych
zabezpieczeń, są jednymi z najczęściej przerabianych. Ich fałszowanie stało się
trudniejsze, odkąd pojawiły się dowody „nowej generacji”, ale nie niemożliwe15. Bez widocznych oznak fałszerstwa notariusz rzadko jest w stanie ocenić,
czy przedkładany mu dowód osobisty bądź prawo jazdy są autentyczne, dlatego przyjmując je czy też dokonując ich poświadczenia, powinien przede
wszystkim sprawdzić, czy nie są złamane, uszkodzone czy zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych na nim danych.
Przykładem prymitywnego przerobienia dowodu osobistego jest naklejenie na jego przednią stronę cienkiej folii z danymi takimi jak na dowodzie, ale
ze zmienionym zdjęciem. Powoduje to pogrubienie dokumentu i nierzadko
rozwarstwienie podłoża na rogach16. Takie przerobienie jest stosunkowo łatwe
11

12

13

14

15
16

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – tekst jednolity: DzU 1991, Nr 22, poz.
91 ze zm.
A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz. Cz. II, t. 1 (art. 79–91), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 298.
Art. 2 § 1 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – tekst jednolity: DzU 1991,
Nr 22, poz. 91 ze zm.
A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz. Część ustrojowa, Klucz-Druk, Kluczbork–
Lublin 2009, s. 112.
T. Widła, O zaufaniu do dokumentów cz. II, „Człowiek i Dokumenty” 2009, nr 13, s. 14.
U. Konarowska, Problematyka fałszywych dokumentów w polskim kodeksie karnym, „Człowiek i Dokumenty” 2013, nr 31, s. 31–32.
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do rozpoznania. Jednak istnieją też dowody wykonane w całości przez fałszerzy. Stwierdzenie oczywistego podrobienia na podstawie kiepskiej jakości, wynikającej z zastosowania innych technik druku, farb czy materiałów, jest możliwe, jeżeli dysponuje się oryginalnym dowodem jako materiałem porównawczym17. Lepiej wykonane podróbki mogą być dla osoby niebędącej ekspertem
bardzo trudne do wykrycia.
Notariusz jako osoba weryfikująca tożsamość powinien znać podstawowe
rodzaje zabezpieczeń dokumentów18. W dowodzie osobistym są to na przykład
przezroczyste, wypukłe ornamenty wstęgowe znajdujące się w górnej części
awersu dowodu oraz drugie, przebiegające przez zdjęcie19. Innym jest prostokątne pole złożone z przezroczystych punktów znajdujące się pod zdjęciem20.
W paszportach są to na przykład zabezpieczenia wyczuwane opuszkami palców, takie jak rozeta na stronie z pouczeniami, godło czy kontur Europy na
stronie pierwszej, wypełniony przy użyciu farby zmiennej optycznie21.
Jest też wiele zabezpieczeń tzw. drugiego poziomu weryfikacji22 widocznych w promieniowaniu UV, powstaje więc pytanie, czy notariusz powinien
dysponować urządzeniem z takim światłem. Na rynku dostępne są nieduże, poręczne i niedrogie maszyny tego typu; posługuje się nimi wiele sklepów, supermarketów, a przede wszystkim banki. Dlaczego więc nie wyposażać w nie
kancelarii notarialnych?
Z praktyki notarialnej znane są przypadki posługiwania się przez uczestników dokumentem tożsamości bądź to sfałszowanym, bądź kradzionym. Przykładem może być sprawa zakończona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie23. Podczas sporządzania aktu notarialnego notariusz nie sprawdziła we
właściwy sposób tożsamości osób stawających do aktu. Jednym z uczestników
czynności był mężczyzna podający się za swojego brata, posługujący się jego
autentycznym dowodem osobistym. Wystarczyło proste porównanie wizerunku
stawającego z fotografią uwidocznioną na dokumencie, aby stwierdzić liczne
różnice w wyglądzie tych osób.
17
18
19

20
21

22
23

Ibidem, s. 33.
Ibidem, s. 31.
T. Luśnia, Rzecz o weryfikacji dowodów osobistych, „Człowiek i Dokumenty” 2014, nr 35,
s. 48.
Ibidem.
T. Kling, Polskie paszporty – rozpoznawanie autentyczności, „Człowiek i Dokumenty” 2015,
nr 38, s. 48.
U. Konarowska, op. cit., s. 32.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z 18.09.2014 r., sygn. akt I ACa
321/14.
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Notariusz a dokumenty
Niektóre z dokumentów, takie jak świadectwa szkół wyższych, dyplomy
czy świadectwa potwierdzające kwalifikacje, mimo że należą do grupy dokumentów wymagających wysokiego stopnia zabezpieczeń, nie mają ich, co czyni ich fałszerstwo stosunkowo łatwym do dokonania, a trudnym do stwierdzenia24.
Zgodnie z dokonanym przez H. Kołeckiego25 podziałem dokumentu na
następujące „warstwy”: treściową, językową, topograficzną, graficzną i techniczną (podłoże dokumentu, narzędzie pisarskie, ślady zszywek itp.), notariusz
może przeanalizować każdą z nich na przedłożonym mu dokumencie, oczywiście w takim stopniu, w jakim pozwala mu na to jego doświadczenie i staranność zawodowa oraz ewentualna wiedza nabyta podczas szkoleń. Jednak
przyjmując dokument do dokonania czynności, notariusz zazwyczaj ogranicza
się do stwierdzenia, czy jest on oryginałem, a nie kopią bądź telekopią. Sprawdza też, czy jest podpisany oraz czy są przybite oryginalne pieczątki. W szczególnych przypadkach może zwrócić uwagę na rodzaj i gatunek, ewentualnie
barwę papieru, na którym sporządzono dokument (jeżeli jest to na przykład dyplom ukończenia szkoły wyższej). Biorąc pod uwagę kryminalistyczne sposoby badania dokumentów za pomocą specjalistycznych urządzeń takich jak wideokomparator czy mikroskop stereoskopowy, które również są dostępne
w przystępnych cenach, a ich obsługa jest stosunkowo prosta, warto się zastanowić, czy notariusz nie powinien dysponować też takim sprzętem. Na razie
może on co najwyżej „obejrzeć” dokument i ewentualnie dostrzec różnice
w kroju czcionki (jednak dla niewprawnego oka podobne kroje są trudne do
odróżnienia) albo w środku kryjącym lub narzędziu pisarskim (szukając dopisanych fragmentów). Wspomniany sprzęt ułatwiłby jego pracę, umożliwiając
zauważenie wątpliwych fragmentów niewidocznych „gołym okiem”.
Ponadto w dokumencie urzędowym – w przypadku zapoznania się z jego
treścią –uwagę notariusza może zwrócić również niewłaściwe jego wypełnienie, obecność błędów językowych, ortograficznych czy interpunkcyjnych,
szczególnie jeżeli są to rażące błędy, co może świadczyć o sporządzeniu go
przez osobę niekompetentną.
Jeżeli dokonujący czynności przedkłada dokument będący kopią bądź odpisem oryginału znajdującego się w aktach sprawy, notariusz może udać się do
instytucji przechowującej dane akta w celu porównania obu dokumentów26,
24
25
26

U. Konarowska, op. cit., s. 30.
H. Kołecki, op. cit., s. 82.
A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz. Cz II, t. 2 (art. 92–112), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 575.
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ponieważ jak stwierdził SN w postanowieniu z 1994 roku, „przyjęcie wyłącznie kserokopii dokumentu bez wymaganego poświadczenia przez notariusza
jest naruszeniem staranności zawodowej”27.
Gdy okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki,
uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu28. W akcie notarialnym,
opisując przedłożony dokument (np. otwierany testament), zapisuje „na powyższym dokumencie nie ma skreśleń, nadpisów bądź innych poprawek”. Takie oznaczenia, zgodnie z poglądami doktryny, niejako „chronią” go przed
ewentualnym oskarżeniem o „dopuszczenie się fałszu intelektualnego przez
poświadczenie zgodności dokumentu sfałszowanego przez przerobienie”29.
Gdyby notariusz nie zawarł w klauzuli tych uwag, naraziłby się na odpowiedzialność karną przewidzianą przez art. 231 k.k. – działania na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego przez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie
obowiązków przez funkcjonariusza publicznego30. Jednak staranność zawodowa przy analizie nie oznacza bezwzględnego wymogu orzekania autentyczności przedstawionego dokumentu31.
Stwierdzanie zgodności dokumentu
Aby uniknąć odpowiedzialności za potwierdzenie nieautentyczności dokumentu, w klauzuli na odpisie bądź wyciągu umieszczane jest wyrażenie: „za
zgodność z okazanym dokumentem”, a nie za zgodność z oryginałem. Notariusz stwierdza, że odpis/wyciąg/kopia sporządzone w kancelarii są takie same
(zgodne) z dokumentem okazanym, zarówno pod względem wyglądu, jak i treści merytorycznej. Nie oznacza to więc, że ten dokument został uznany za autentyczny, a tym bardziej klauzula nie może stanowić „potwierdzenia” czy
„certyfikatu” autentyczności, ponieważ jak stwierdzono powyżej, notariusz nie
ma możliwości tak daleko idącej jednoznacznej weryfikacji. Gdyby klauzula
stwierdzała „zgodność z oryginałem”, a notariusz zapoznał się z dokumentem
tylko przez okazanie, czyn ten również wyczerpywałby znamiona czynu opisanego w art. 231 k.k.32
27

28

29
30
31
32

Postanowienie Sądu Najwyższego z 29.03.1994 r., III CZP 37/94, OSNCP 1994, nr 11, poz.
206.
Art. 98 zd. 2 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – tekst jednolity: DzU 1991,
Nr 22, poz. 91 ze zm.
T. Widła, op. cit., s. 18.
Ibidem.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.12.1998 r., I ACa 697/98.
T. Widła, op. cit., s. 18.
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Należyta staranność notariusza
Jak wspomniano powyżej, notariusz nie ma obowiązku stwierdzenia
w każdym przypadku autentyczności dokumentu „ponad wszelką wątpliwość”
i nie można wymagać od niego specjalistycznej wiedzy z dziedziny badania
dokumentów33, ale czasem wystarczy należyta staranność, aby odkryć fałszerstwo. Na przykład w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu notariusz początkowo odmówił sporządzenia aktu notarialnego,
którego przedmiotem miało być zbycie mieszkania przez małżonków, z powodu nieobecności żony stawającego i wobec tego braku jej zgody na zbycie.
Klient tłumaczył wówczas, że małżonka przebywa za granicą. Dzień później
przedstawił jej notarialną zgodę na sprzedaż mieszkania, sporządzoną w Polsce, tyle że w innej kancelarii notarialnej. Notariusz wobec tego sporządził akt
notarialny. Zaniechał obowiązku weryfikacji przedłożonego mu aktu notarialnego pochodzącego z innej kancelarii, mimo że okoliczności jego powstania
powinny wzbudzić czujność. Zakwestionowany akt okazał się przerobiony –
przywołano w nim istniejącą panią notariusz, jednak z pominięciem drugiego
członu jej nazwiska. Kancelaria widniała w wykazie zarejestrowanych kancelarii, w który wyposażony jest każdy notariusz. Można więc było z łatwością
sprawdzić, czy rzeczywiście sporządzono tam taki akt. Oprócz tego wypis
z podrobionego aktu notarialnego miał ten sam numer repertorium co oryginał.
W praktyce nigdy nie nadaje się tego samego numeru wypisowi i oryginałowi
aktu notarialnego. Był to widoczny i łatwy do wykrycia fałsz dokumentu.
Oczywiście nie w każdym przypadku notariusz musi weryfikować pracę swoich kolegów, jednak w tej sprawie „szybkość”, z jaką sporządzono zakwestionowany akt, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, to znaczy rzekome przebywanie małżonki stawającego za granicą, jak najbardziej to usprawiedliwiała.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, żaden przepis nie nakłada
na notariusza obowiązku badania autentyczności dokumentów, np. umowy, jeśli nie budzi ona wątpliwości34. Notariusz nie zawsze ponosi odpowiedzialność
za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie sfałszowanego dokumentu
z tego względu, że nie zawsze wynika to z niedochowania należytej staranności35. Stosownym przykładem jest wspomniana już sprawa z Warszawy36.
Oprócz nienależytego sprawdzenia tożsamości stawających notariusz nie zwróciła uwagi na sfałszowane pełnomocnictwo, które nosiło widoczne cechy pod33
34
35
36

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 5.04.2002 r., sygn. akt I ACa 1317/01.
Wyrok Sądu Najwyższego z 20.1.2004 r., sygn. akt II CK 357/02.
Ibidem.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z 18.09.2014 r., sygn. akt I ACa
321/14.
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robienia dokumentu, tj. skan pieczęci oraz brak charakterystycznego dla aktów
notarialnych odcisku pieczęci.
W innym przypadku pieczęć notarialna zamieszczona na dokumencie miała inną wielkość czcionki, a słowo „notariusz” nie było należycie symetryczne.
Wzory pieczęci z orłem są bowiem jednakowe dla wszystkich notariuszy.
W dodatku na dokumencie przytoczono niewłaściwe przepisy regulujące opłaty
skarbowe i notarialne37. Wszystko to powinno wzbudzić czujność notariusza.
Jako funkcjonariusz publiczny notariusz cieszy się zaufaniem społeczeństwa, które oczekuje, że potrafi on, na podstawie swojego doświadczenia zawodowego, rozpoznać oczywiste sfałszowanie dokumentu38. Mimo to wydaje
się, że bez odpowiedniego szkolenia w zakresie rozpoznawania autentyczności
dokumentów jest to zadanie znacznie utrudnione. Możliwe byłoby ustawowe
nałożenie obowiązku przechodzenia takiego szkolenia przez notariuszy, wymagałoby to jednak zmiany ustawodawstwa, co wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ sytuacje posługiwania się przerobionym tudzież podrobionym
dokumentem przed notariuszem nie są nagminne. Co prawda, zdarzają się
znacznie częściej niż w przeszłości, ale nie wydaje się, aby były one aż tak częste, a takie szkolenia wymagają nakładów i finansowych, i czasowych. Jak najbardziej zasadna wydaje się jednak sugestia, aby aplikanci notarialni w trakcie
aplikacji przechodzili odpowiednie przeszkolenie w zakresie kryminalistycznych badań dokumentów39.
Każdy notariusz w celu usprawnienia swojej pracy może już teraz przejść
takie szkolenie, jednak bez „odgórnej” weryfikacji ich programu trudno stwierdzić, jak rzetelnie są one przeprowadzane. Poza tym przedstawione powyżej
przykłady wskazują raczej na „amatorskie” fałszerstwa, jakich dopuścili się
uczestnicy czynności przed notariuszem. Często wystarczy należyta staranność
notariusza przy weryfikacji dokumentu, aby zapobiec posłużeniu się przez
uczestnika czynności nieprawdziwym dokumentem. A praktyka orzecznicza
wskazuje, że sprawy niedochowania należytej staranności nie zdarzają się często i należą raczej do wyjątków. Notariusze mają świadomość ciążącej nad nimi odpowiedzialności i co do zasady podchodzą bardzo rzetelnie do dokonywanych czynności, między innymi przez dokładne zaznajomienie się z przedkładanymi im dokumentami. Tym bardziej że w skrajnych przypadkach notariusz naraża się na odpowiedzialność karną za przestępstwo fałszu intelektualnego (poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne),
37
38
39

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.12.1998 r., I ACa 697/98.
T. Widła, op. cit., s. 16.
M. Leśniak, op. cit., s. 197.
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opisane w art. 271 kodeksu karnego40. Może się to zdarzyć na przykład, jeżeli
notariusz świadomie posłuży się sfałszowanym dokumentem do dokonania
czynności, a ta świadomość zostanie mu udowodniona41. Nie dochodzi przez to
do przerobienia bądź podrobienia dokumentu (wówczas byłoby to fałszerstwo
materialne opisane w art. 270 k.k.) – substancja dokumentu jest autentyczna42.
To świadomość notariusza decyduje o tym, czy jego czyn zakwalifikowany będzie albo jako poświadczenie nieprawdy w dokumencie, do którego wystawienia jako funkcjonariusz publiczny jest uprawniony, albo jako działanie na
szkodę interesu publicznego lub prywatnego przez przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. W drugim przypadku
chodzi o dochowanie należytej staranności notariusza przy wykonywaniu
ustawowych zadań. Jeżeli więc nieświadomie, ale przy niezachowaniu dostępnych mu środków ostrożności posłużył się sfałszowanym dokumentem, ciąży
na nim odpowiedzialność przewidziana w art. 231 k.k. Jeżeli natomiast dokonał takiej czynności, będąc świadomy fałszerstwa, zastosowanie będzie tutaj
miał art. 271 k.k. Przedmiotem tych czynów jest dokument w definicji zawartej
w art 115 § 14 k.k., jednak w nieco zawężonej formie, czyli wystawiony przez
osobę do tego powołaną (tutaj: funkcjonariusza publicznego), gdy jednocześnie
nadano mu formę aktu notarialnego lub innego dokumentu notarialnego43.
Uwagi końcowe
Notariusz jako funkcjonariusz publiczny jest gwarantem bezpieczeństwa
tego obrotu, cieszy się więc dużym zaufaniem społeczeństwa. Dlatego zachowanie należytej staranności jest tak ważne dla przedstawicieli tego zawodu. Jeżeli natomiast dokument nie zawiera oczywistych śladów fałszerstwa, to nawet
działając starannie, notariusz nie jest w stanie stwierdzić jego autentyczności
bez fachowej ekspertyzy. Dlatego zasadny jest postulat przeprowadzania szkoleń z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów dla aplikantów notarialnych – w czasie odbywania aplikacji, a dla notariuszy organizowania dodatko40

41

42

43

Art. 271 § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny, tekst jednolity: DzU 1997, Nr 88, poz. 553).
A. Oleszko, Staranność zawodowa notariusza jako przesłanka odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej, „Rejent” 1999, nr 11, s. 124.
M. Kulik, Odpowiedzialność karna osoby pełniącej funkcję publiczną ze szczególnym
uwzględnieniem odpowiedzialności notariusza, w: A. Oleszko (red.), Odpowiedzialność karna notariusza, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010,
s. 225.
M. Czyżak, Odpowiedzialność notariusza za przestępstwo fałszu intelektualnego, „Nowy
Przegląd Notarialny” 2004, nr 2, s. 14.
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wych szkoleń przez Radę Notarialną. Pomocne w wykryciu ewentualnego fałszerstwa mogą być specjalistyczne sprzęty, takie jak mikroskop stereoskopowy
czy urządzenia ze światłem UV znane z banków czy sklepów.

Streszczenie
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia notariusz jest
w stanie zweryfikować autentyczność przedłożonego mu dokumentu. Zgodnie z art. 49
Prawa o notariacie powinien on zachowywać szczególną staranność przy wykonywaniu
zadań. Notariusz jako osoba weryfikująca tożsamość powinien znać podstawowe rodzaje zabezpieczeń dokumentów. Dlatego zasadny jest postulat przeprowadzania szkoleń z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów dla aplikantów notarialnych –
w czasie odbywania aplikacji, a dla notariuszy organizowania dodatkowych szkoleń
przez Radę Notarialną. Pomocne w wykryciu ewentualnego fałszerstwa mogą być specjalistyczne sprzęty, takie jak mikroskop stereoskopowy czy urządzenia ze światłem
UV znane z banków czy sklepów.
Słowa kluczowe: fałszerstwa dokumentów, stwierdzanie zgodności dokumentów, należyta staranność notariusza, prawo o notariacie
Summary
This article’s aim is to present public notary’s ability to verify authenticity of
documents that are presented to him. Due diligence is most important trait of this profession. Public notary should be familiar with security features of documents of identification. In this article it is proposed to conduct a seminars and trainings in such matter
for notaries-to-be. It is also proposed to retrofit notary’s office with equipment with
UV light or with microscope.
Keywords: public notary, forgery of document, authentication, due diligence of public
notary
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NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ
W RAMACH INTERPOLU –
ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE
Supervision on Interpol police operations – legal and practical aspects

Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (ang. International
Criminal Police Organization, dalej Interpol) to najstarsza i największa organizacja współpracy policyjnej1. Dzięki unikatowej strukturze organizacyjnej zasięg geograficzny działania Interpolu w 2017 r. obejmował obszar 192 państw
członkowskich i terytoriów zależnych2. W konsekwencji Interpol ma bezprecedensowe możliwości udzielania państwom członkowskim wsparcia w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych.
Z taktyczno-kryminalistycznego punktu widzenia przez działalność operacyjną Interpolu należy rozumieć system uzgodnionych przez państwa członkowskie metod i form współpracy policyjnej realizowanych przez upoważnionych urzędników Sekretariatu Generalnego Interpolu oraz funkcjonariuszy
właściwych krajowych służb policyjnych, które służą identyfikowaniu i lokalizowaniu zagrożeń transgranicznych.
Działania operacyjne podejmowane w ramach Interpolu są typowe dla
wywiadu kryminalnego. Odnośnie do wywiadu kryminalnego można wyróżnić
trzy zakresy działań Interpolu:
1) administrowanie bazami danych policyjnych (m.in.: skradzionych pojazdów, utraconych dzieł sztuki, osób podejrzanych);
2) wspomaganie wymiany informacji kryminalnych;
3) analizowanie informacji kryminalnych.
Działania operacyjne Interpolu wspomagają czynności policji krajowych
ukierunkowane na identyfikowanie i lokalizowanie osób lub rzeczy, które to
1

2

Utworzona w 1923 r. Ma na celu rozwijanie współpracy służb policji kryminalnej oraz
wspieranie krajowych służb policyjnych w zwalczaniu przestępczości międzynarodowej.
W 2017 r. do grona członków Interpolu przyjęto Palestynę.
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czynności realizowane są w warstwie operacyjnej spraw o charakterze międzynarodowym (w tym dochodzeń).
Podjęcie działań operacyjnych w ramach Interpolu warunkowane jest zaistnieniem dwóch przesłanek. Po pierwsze, gdy mamy do czynienia z działaniem kryminalnym. Po drugie, gdy międzynarodowy charakter działania przestępczego wymaga nawiązania kontaktu z policją innego państwa.
Konkretne metody i instrumenty działań Interpolu są wynikiem wielu
czynników, w tym politycznych (tzn. oczekiwań wobec Interpolu ze strony
społeczności międzynarodowej oraz wpływu konkretnych państw członkowskich), posiadanego przez organizację potencjału (personel, środki finansowe,
kompetencje) oraz dotychczasowego doświadczenia.
Interpol nie dysponuje żadnymi siłami wykonawczymi, co jest wynikiem
braku uprawnień do wykonywania jakichkolwiek czynności procesowych.
Podstawowe formy działań operacyjnych Interpolu
W wymiarze taktyczno-kryminalistycznym jako podstawowe formy działań Interpolu należy wskazać gromadzenie i przetwarzanie informacji w bazach
danych oraz poszukiwania osób (przestępców, zaginionych).
Informacje kryminalne gromadzone przez Interpol są pogrupowane
w określone zbiory tematyczne, np. dane osobowe i pseudonimy osób podejrzanych o dokonanie przestępstw, poszukiwanych w celu aresztowania i ekstradycji, zaginionych, informacje o przestępstwach sklasyfikowanych według
ich kategorii, miejsca i sposobu popełnienia, informacje o konfiskatach narkotyków, ujawnionych fałszywych banknotach i elektronicznych środkach płatniczych, broni i materiałach, karty daktyloskopijne, profile DNA, informacje
o utraconych pojazdach mechanicznych, dziełach sztuki oraz sfałszowanych
dokumentach tożsamości.
Zasoby obejmują kartoteki, bazy danych oraz rejestry, które tworzą tzw.
System Informacji Kryminalnych Interpolu (ang. Interpol Criminal Information
System – dalej jako ICIS)3.
Z operacyjnego punktu widzenia funkcją ICIS jest zapewnienie policjantom państw członkowskich dostępu do informacji pozwalających na identyfikację przestępców.
Interpol dąży do zapewnienia wszystkim państwom członkowskim natychmiastowego dostępu do informacji zgromadzonych w ICIS. Dostęp do nich
3

Dokument COM/FS/2007-09/GI-04 s. 1. W niektórych dokumentach Interpolu określany
również jako Interpol Information System.
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posiadają wszystkie krajowe biura Interpolu za pośrednictwem I-24/74. Sprawdzenia w bazach danych Interpolu pozwalają na ustalenie relacji i powiązań
obiektów (osób, rzeczy, miejsc) poddawanych zapytaniu.
Wśród instrumentów Interpolu wspomagających poszukiwania podejrzanych w celu zatrzymania i aresztowania wyróżnić można:
− notę czerwoną, tzw. międzynarodowy list gończy (red notice)5;
− nieformalne zawiadomienie o poszukiwaniach, tzw. dyfuzję (difussion).
Nota czerwona to sposób przekazywania przez Sekretariat Generalny Interpolu informacji, że dana osoba poszukiwana jest przez wymiar sprawiedliwości jednego z państw członkowskich czy międzynarodowy sąd lub trybunał
karny w celu aresztowania i ekstradycji. Wyróżnić można dwa typy not czerwonych:
− wydawane na podstawie decyzji krajowego organu wymiaru sprawiedliwości (prokurator/sąd);
− wydawane na podstawie decyzji międzynarodowego trybunału karego.
Nota czerwona oraz dyfuzja upoważniają funkcjonariuszy policji dowolnego kraju członkowskiego Interpolu do zatrzymania osoby wskazanej
w zawiadomieniu, co na dalszym etapie postępowania może skutkować ekstradycją aresztowanego.
Interpol stworzył również specjalny mechanizm współpracy w zakresie
poszukiwania zbiegów z zakładów izolacji społecznej (więzień, aresztów).
W tym celu w Sekretariacie Generalnym Interpolu powołano specjalny wydział
pod nazwą Fugitive Investigative Service. Do jego zadań należą m.in.: opracowywanie i publikowanie not poszukiwawczych, koordynacja poszukiwań,
upowszechnianie najlepszych praktyk i wiedzy specjalistycznej z zakresu poszukiwań.
System nadzoru
Celem działań nadzorczych jest zapewnienie, aby czynności operacyjne
w ramach Interpolu były prowadzone w sposób praworządny i skuteczny.
4

5

Interpol Annual Report 2005, Lyon 2006, s. 9, www.interpol.int/en/News-andmedia/.../Annual-reports/2005/, dostęp 14.08.2014.
Określanie noty czerwonej jako międzynarodowego listu gończego jest błędne, gdyż zawiera
ona nie nakaz, ale jedynie prośbę o aresztowanie i ekstradycję podejrzanego. Jednakże takie
określenie występuje w literaturze przedmiotu oraz w niektórych dokumentach wewnętrznych Interpolu.
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Omawiana problematyka jest zagadnieniem nadzwyczaj skomplikowanym
z powodu specyfiki prowadzonych przez Interpol działań oraz umiejscowienia
organizacji w systemie instytucjonalnym społeczności międzynarodowej.
Nadzór nad działalnością operacyjną Interpolu wykonywany jest na
dwóch poziomach:
− ponadkrajowym,
− krajowym.
W aspekcie podmiotowym do instytucji posiadających kompetencje nadzorcze nad działalnością operacyjną Interpolu należą m.in.:
− sądy i trybunały międzynarodowe,
− sądy krajowe,
− krajowe organy prokuratorskie,
− Zgromadzenie Ogólne Interpolu,
− Komitet Wykonawczy Interpolu,
− Komisja Kontroli Kartotek Interpolu,
− krajowe biura Interpolu.

Poziom ponadkrajowy

Poziom krajowy

SĄDY I TRYBUNAŁY MIĘDZYNARODOWE
ZDGROMADZENIE OGÓLNE INTERPOLU

SĄDY

KOMITET WYKONAWCZY INTERPOLU

PROKURATURA

SEKRETARIAT GENERALNY INTERPOLU

KRAJOWE BIURA INTERPOLU

KOMISJA KONTROLI KARTOTEK INTERPOLU

Ryc. 1. Podział instytucji mających kompetencje nadzorcze według poziomu nadzoru
Źródło: opracowanie własne.

Decyzjami krajowych organów wymiaru sprawiedliwości, na podstawie
których może być opublikowana nota czerwona, są list gończy lub nakaz doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia wymierzonej kary.
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Ryc. 2. Właściwość instytucji nadzorczych według formy działań operacyjnych Interpolu
Źródło: opracowanie własne.

Podstawą wydania noty czerwonej może być decyzja następujących trybunałów międzynarodowych:
− Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC)6;
6

Międzynarodowy Trybunał Karny (International Criminal Court – ICC) to niezależny międzynarodowy organ sądowy o charakterze stałym. Jurysdykcja ICC spełnia funkcję komplementarną w odniesieniu do jurysdykcji karnej państw. Siedziba ICC znajduje się w Hadze
(Holandia). W skład Trybunału wchodzi 18 sędziów. Podstawą prawną działania jest Statut
Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie 17 lipca 1998 r. Stronami
Statutu MTK są 123 państwa (nie są nimi m.in.: Stany Zjednoczone, Izrael, Rosja, Chiny).
Trybunał jest instytucją stałą i jest władny wykonywać jurysdykcję wobec osób, które dopuściły się najpoważniejszych zbrodni wagi międzynarodowej. Przestępstwami objętymi jurysdykcją Trybunału są: zbrodnia ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, zbrodnia agresji. ICC może przekazać wniosek o aresztowanie i dostarczenie osoby jakiemukolwiek państwu, na którego terytorium ta osoba może się znajdować, i domagać się
współpracy tego państwa w aresztowaniu i dostarczeniu takiej osoby. Państwa wykonują
wnioski ICC o aresztowanie i dostarczenie osób na podstawie procedur przewidzianych
w ich prawie krajowym. W celu zatrzymania i aresztowania osoby objętej wnioskiem ICC
państwo w razie potrzeby może wykorzystywać instrumenty Interpolu wspomagające poszukiwania. W dniu 22 grudnia 2004 r. podpisano porozumienie o współpracy między Urzędem
Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego a Międzynarodową Organizacją Policji
Kryminalnej Interpol (ang. Cooperation Agreement between the Office of the Prosecutor of
the International Criminal Court and the International Criminal Police Organization). Porozumienie określa ramy współpracy obu instytucji na płaszczyznach zapobiegania przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości. Na mocy porozumienia Urząd Prokuratora ICC ma
dostęp do systemu telekomunikacyjnego Interpolu I–24/7 oraz baz danych administrowanych
przez SG Interpolu. Porozumienie umożliwia stronom wymianę informacji kryminalnych
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− Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy7;
− Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii8;
− Sądu Specjalnego dla Sierra Leone9;
− Trybunału Specjalnego dla Libanu10.
Noty czerwone zawarte są w Bazie Danych Nominalnych Sekretariatu
Generalnego i dostępne policjom krajowym za pośrednictwem systemu 1–24/7.
Obowiązuje generalna zasada, że każde państwo członkowskie może zwrócić
się do Sekretariatu Generalnego Interpolu z prośbą o opublikowanie noty czerwonej, która po weryfikacji zgodności ze Statutem Interpolu jest dystrybuowana do wszystkich krajów członkowskich. Ogłoszenie noty czerwonej stanowi
wzmocnienie poszukiwań krajowych prowadzonych w celu zatrzymania i ekstradycji.
Zgromadzenie Ogólne Interpolu (ang. General Assembly, dalej: GA) jest
organem plenarnym reprezentującym wszystkie państwa członkowskie. GA
decyduje o najważniejszych kwestiach organizacji, w tym m.in.: polityce
w stosunkach zewnętrznych, finansach, metodach pracy, kierunkach działań,
ponadto przeprowadza wybory członków Komitetu Wykonawczego. W skład
GA wchodzą delegaci wskazani przez każde z państw członkowskich11. Zgodnie z art. 8 Statutu Interpolu główne funkcje Zgromadzenia Ogólnego obejmują:
− wykonywanie obowiązków określonych w statucie,
− określanie zasad oraz środków odpowiednich do osiągania celów organizacji,

7

8

9

10

11

oraz kooperację w sprawach poszukiwania podejrzanych. W Polsce przepisy o współpracy
z Międzynarodowym Trybunałem Karnym znajdują się w rozdziale 66a k.p.k.
Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (International Criminal Tribunal for Rwanda)
to międzynarodowy trybunał powołany pod auspicjami ONZ do zbadania i rozliczenia
zbrodni popełnionych w Rwandzie podczas ludobójstwa w 1994 r.
Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (International Criminal Tribunal for
the former Yugoslavia) to międzynarodowy trybunał utworzony w 1993 r. na mocy rezolucji
827 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 25 maja 1993 r. Trybunał sądzi zbrodnie wojenne popełnione na terytorium byłej Jugosławii od dnia 1 stycznia 1991 r.
Sąd Specjalny dla Sierra Leone (Special Court for Sierra Leone) to trybunał karny utworzony
na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2000 r. oraz porozumienia między sekretarzem generalnym ONZ a rządem Sierra Leone z roku 2002. Zajmuje się sądzeniem najcięższych zbrodni popełnionych na terytorium tego państwa od roku 1996. Zasiadają w nim sędziowie mianowani zarówno przez rząd Sierra Leone, jak i przez sekretarza generalnego
ONZ.
Trybunał Specjalny dla Libanu (Special Tribunal for Lebanon) to międzynarodowy trybunał
karny, powołany na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1757 z dnia 30 maja 2007 r.
do zbadania i osądzenia sprawy zabójstwa byłego libańskiego premiera Rafika Hariri, wraz
z ponad 20 innymi osobami w zamachu bombowym w Bejrucie przeprowadzonym 14 lutego
2005 r.
Art. 6 Statutu Interpolu.
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− zatwierdzanie ogólnego programu działań na nadchodzący rok przygotowanego przez Sekretarza Generalnego,
− ustalanie niezbędnych unormowań prawnych,
− dokonywanie wyboru osób do pełnienia funkcji statutowych,
− podejmowanie rezolucji i wydawanie rekomendacji w stosunku do
państw członkowskich w zakresie kompetencyjnym organizacji,
− określanie polityki finansowej organizacji,
− badanie oraz przyjmowanie porozumień o współpracy z innymi organizacjami.
GA spotyka się na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych. Zwykłe
posiedzenia GA organizowane są raz w roku w jednym z państw członkowskich w formie sesji plenarnej. Na wniosek Komitetu Wykonawczego lub
większości członków może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie GA12.
Organizacja sesji GA wymaga zawarcia porozumienia między Interpolem
a państwem członkowskim, na którego terytorium planowane jest przedsięwzięcie. Wzór tego rodzaju porozumienia przyjęto w 1996 r. na sesji GA w Turynie13. Jednocześnie praktyczne wskazówki dotyczące technicznych kwestii
organizacji sesji GA ujęto w akcie normatywnym o charakterze wewnętrznym,
który specyfikuje obowiązki obu stron: państwa gospodarza oraz Interpolu14.
Zgodnie z art. 14 statutu Interpolu, GA podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z wyjątkiem tych decyzji, dla których statut wymaga większość
dwóch trzecich15 lub jednomyślności16. Uchwały GA przyjmują formę rezolucji
lub zaleceń.
W posiedzeniach GA biorą udział przedstawiciele władz Interpolu, w tym
Prezydent i Sekretarz Generalny. W trakcie sesji GA każde państwo członkowskie powinno być reprezentowane przez jednego lub kilku delegatów. Z przyczyn praktycznych w skład delegacji państw członkowskich powinni wchodzić
wyżsi przedstawiciele służb policyjnych, reprezentanci krajowi zaangażowani
we współpracę w ramach Interpolu oraz specjaliści z dziedzin dyskutowanych
podczas danej sesji. Delegacja musi mieć przewodniczącego, którego wyznacza kompetentny organ rządowy danego państwa17. Tylko jeden członek delegacji państwa członkowskiego ma prawo głosowania podczas GA18.
12
13

14
15
16
17
18

Art. 10 Statutu Interpolu.
Special agreement on the ICPO – Interpol’s privileges and immunities during Executive
Committee meetings and General Assembly sessions, AGN/65/RAP. No 20, Appendix 2.
Ibidem, Appendix 1, Organization of Interpol General Assembly sessions: specification.
Na przykład większość kwalifikowana wymagana jest przy wyborze Prezydenta Interpolu.
GA zatwierdza jednomyślnie zawarcie umowy w sprawie siedziby Interpolu.
Art. 7 Statutu Interpolu.
Art. 13 Statutu Interpolu.
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Obrady GA skupiają się na najważniejszych sprawach dla Interpolu,
w tym strategii działań służących wzmocnieniu zdolności organizacji do
wspomagania działań policyjnych prowadzonych na poziomie krajowym oraz
zwiększeniu wykorzystania przez państwa członkowskie narzędzi oferowanych
przez Interpol. GA legitymowane jest do wprowadzania zmian do Statutu Interpolu oraz przyjmowania regulaminu swojego działania. Pod koniec każdej
sesji GA wskazuje miejsce organizacji posiedzenia w kolejnym roku. W przypadku wystosowania odpowiedniego zaproszenia przez państwo członkowskie
GA może wyznaczyć także miejsce organizacji posiedzenia za dwa lata19.
W zakresie stosunków zewnętrznych GA podejmuje decyzje o przyjęciu
w poczet członków Interpolu nowych państw oraz przyjmuje zasady regulujące
stosunki organizacji z partnerami zewnętrznymi. Zawarcie przez Interpol porozumienia o współpracy wymaga wyrażenia przez GA zgody w odniesieniu do
jego treści.
Organ ten określa politykę finansową oraz bierze udział w sporządzeniu
budżetu organizacji. Przyjęcie planu finansowego wymaga jednomyślnej
uchwały.
GA określa kierunki działania organizacji zgodnie z jej statutowymi celami, decyduje o utworzeniu baz danych i zainicjowaniu projektów operacyjnych, zatwierdza programy pracy na przyszły rok kalendarzowy, wydaje rekomendacje dla krajów członkowskich oraz przyjmuje ogólne sprawozdanie
z działalności Interpolu w poprzednim roku.
Pełni także funkcje organu zwierzchniego nad Sekretarzem Generalnym
i Komitetem Wykonawczym. Powołuje i odwołuje Sekretarza Generalnego
i jego zastępców oraz nadzoruje prawidłowe wykonywanie przez nich obowiązków. W trakcie obrad GA przeprowadzane są wybory do Komitetu Wykonawczego Interpolu.
Organ ten może również tworzyć specjalne komitety ad hoc do realizacji
szczególnych zadań, a także zwoływać konferencje regionalne między dwoma
sesjami Zgromadzenia Ogólnego20.
Sprawozdania oraz wszelkie inne pisma i dokumenty przedkładane GA
sporządzane są we wszystkich językach urzędowych Interpolu.
Pomiędzy posiedzeniami GA odbywają się konferencje regionalne, a ich
celem jest omówienie polityki oraz aspektów strategicznych działalności organizacji, istotnych dla funkcjonowania organów ścigania krajów członkowskich
danego regionu. Obecnie są one organizowane regularnie na pięciu kontynentach: w Afryce, Azji, Europie, Ameryce Południowej oraz Ameryce Północnej.
19
20

Art. 12 Statutu Interpolu.
Art. 6–14 Statutu Interpolu.
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Początkowo spotkania odbywały się co dwa lata – obecnie odbywają się co
rok. Europejski Wiceprezydent Interpolu pełni funkcje przewodniczącego Europejskiej Konferencji Regionalnej. Podczas Europejskiej Konferencji Regionalnej omawiana jest strategia wzmacniania współpracy państw członkowskich
Interpolu kontynentu europejskiego oraz aktualny stan przestępczości na podstawie raportów opracowywanych przez Europejski Komitet Interpolu, Poddyrektoriat ds. Europy Sekretariatu Generalnego Interpolu, właściwe grupy robocze oraz poszczególne delegacje.
Komitet Wykonawczy (ang. Executive Committee, dalej: EC) jest organem kolegialnym o charakterze kontrolno-wykonawczym. W jego skład wchodzi 13 członków, w tym Prezydent Interpolu, trzech wiceprezydentów oraz
dziewięciu delegatów. Członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne
z uwzględnieniem klucza geograficznego – każdy musi pochodzić z innego
państwa członkowskiego21. Wiceprezydenci i delegaci wybierani są na okres
trzech lat. Obowiązuje zakaz kolejnej reelekcji na stanowisko wiceprezydenta
lub delegata do EC22.
W trakcie wykonywania obowiązków wszyscy członkowie EC działają jako przedstawiciele Interpolu, a nie jako reprezentanci państwa członkowskiego23.
Z formalnego punktu widzenia EC ma obowiązek obradować co najmniej
raz w roku24. Faktycznie posiedzenia EC odbywają się trzy razy w roku.
Do podstawowych funkcji Komitetu Wykonawczego należy:
− kontrola wykonywania decyzji podjętych przez Zgromadzenie Ogólne;
− przygotowanie porządku obrad na sesje GA;
− przedkładanie GA programu pracy oraz projektów, które EC uzna za
funkcjonalne;
− kontrolowanie działalności Sekretarza Generalnego;
− wypełnianie pełnomocnictw udzielonych przez GA25.
Członkowie EC piastują swoje funkcje do zakończenia sesji Zgromadzenia Ogólnego odbywającej się w roku upływu ich kadencji26.
Pracami Komitetu Wykonawczego kieruje Prezydent (ang. President).
Wybierany jest on przez GA większością dwóch trzecich głosów spośród delegatów zgłoszonych przez państwa członkowskie. W przypadku nieuzyskania
kwalifikowanej większości głosów podczas dwóch głosowań wybór następuje
21
22
23
24
25
26

Art. 15 Statutu Interpolu.
Odpowiednio: art. 17 i art. 19 Statutu Interpolu.
Art. 21 Statutu Interpolu.
Art. 20 Statutu Interpolu.
Art. 22 Statutu Interpolu.
Art. 24 Statutu Interpolu.
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zwykłą większością głosów27. Zgodnie z art. 17 Statutu Interpolu, Prezydent
wybierany jest na okres czterech lat.
Do zadań Prezydenta należy:
− przewodniczenie sesjom Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Wykonawczego oraz kierowanie obradami;
− czuwanie nad zgodnością działalności organizacji z decyzjami Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Wykonawczego;
− utrzymywanie stałego i bezpośredniego kontaktu z Sekretarzem Generalnym Interpolu28.
Podkreślić należy, że Prezydent kieruje całą organizacją, z czym wiąże się
przewodniczenie obradom Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Wykonawczego, nadzór nad działalnością Interpolu pod kątem zgodności z decyzjami
Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Wykonawczego oraz utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z Sekretarzem Generalnym Interpolu29.
Komitet Wykonawczy może w kwestiach szczególnych (specjalistycznych) powoływać ekspertów, tzw. doradców. Ich rola ma wyłącznie charakter
konsultacyjny. Z tego powodu doradcy nie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji. Doradcy powoływani są na okres trzech lat, po uprzedniej informacji przedstawionej Zgromadzeniu Ogólnemu. W każdym czasie mogą oni
zostać odwołani na podstawie decyzji Zgromadzenia Ogólnego30. W praktyce
doradcy opiniują materiały na posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu
Wykonawczego w zakresie finansów Interpolu (budżetu, wydatków), kadr czy
bezpieczeństwa (danych, obiektów).
Komisja Kontroli Kartotek (ang. The Commission for the Control of Interpol’s Files, CCIF, dalej: KKK) jest organem niezależnym, który czuwa nad
tym, aby przetwarzanie przez organizację informacji o charakterze osobowym
było zgodne z ustanowionymi przez nią unormowaniami dotyczącymi tej materii. Celem działania KKK jest zapewnienie przestrzegania przez Interpol międzynarodowych standardów w ochronie danych. CCIF ma niezależny status
oraz uprawnienia do podejmowania działań zaradczych. Zapewnia Interpolowi
doradztwo w odniesieniu do każdego projektu, operacji, unormowań lub innych spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności
rozpatruje wnioski dotyczące informacji zawartych w kartotekach organizacji.
Sekretariat Generalny w Lyonie (dalej SG) to centrala Interpolu, która realizuje zadania o charakterze operacyjnym, administracyjnym i technicznym.
27
28
29
30

Art. 16 Statutu Interpolu.
Art. 18 Statutu Interpolu.
Art. 15–24 Statutu Interpolu.
Art. 34–37 Statutu Interpolu.
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Do głównych zadań SG należy przede wszystkim koordynacja działań krajowych biur Interpolu zlokalizowanych w strukturach poszczególnych policji
lub w innych organach ścigania państw członkowskich oraz gromadzenie
i udostępnianie danych kryminalnych. Sekretariat stanowi również punkt kontaktowy dla krajowych biur Interpolu, działających w poszczególnych państwach członkowskich. Koordynuje on działania Interpolu, a także zapewnia
biurom krajowym pomoc oraz dopływ informacji w czynnościach o charakterze transgranicznym. Odpowiada też za bieżące funkcjonowanie Interpolu i pozostaje w gotowości 24 godziny na dobę. Jego pracownicy znają każdy z oficjalnych języków organizacji: arabski, angielski, francuski i hiszpański.
Podstawowe funkcje SG zostały określone w art. 26 statutu:
− wykonywanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego oraz Komitetu Wykonawczego;
− pełnienie funkcji międzynarodowego centrum do walki z przestępczością pospolitą;
− pełnienie funkcji centrum technicznego i informacyjnego;
− zapewnienie efektywnego działania Interpolu;
− utrzymywanie kontaktów z władzami krajowymi i podmiotami międzynarodowymi w zakresie poszukiwania osób podejrzanych;
− przygotowywanie niezbędnych publikacji;
− zapewnianie zaplecza administracyjnego w trakcie posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego, Komitetu Wykonawczego czy innego organu Interpolu;
− przygotowywanie projektów rocznego programu pracy do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne oraz Komitet Wykonawczy;
− utrzymywanie bezpośredniego i stałego kontaktu z Prezydentem organizacji.
Realizacja przedstawionych funkcji znajduje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej centrali, którą tworzą stałe ogniwa Interpolu. W przyjętym
modelu organizacyjnym SG działalność Interpolu realizowana jest przez departamenty wykonujące zadania koordynacyjne, obsługi prawnej, prezydialne,
planistyczne, finansowo-administracyjne oraz wynikające z zarządzania zasobami informacyjnymi i wymianą informacji. Oczywiście struktura organizacyjna SG zmienia się wraz z rozwojem Interpolu oraz w związku z nowymi zagrożeniami kryminalnymi. W sposób naturalny zmianie ulegają liczba, nazwy
i zakresy zadaniowe ogniw organizacyjnych. Niezależnie od tego w strukturze
SG Interpolu zarysowały się trzy zasadnicze piony: prezydialny, operacyjny
oraz wspomagający.
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W pionie prezydialnym znajdują się gabinet szefa Interpolu, ogniwo
prawne oraz doradca. Pion prezydialny odpowiada za wspieranie Sekretarza
Generalnego w sprawach organizacyjnych, w tym polityki kadrowej oraz koordynacji współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. ONZ czy Europolem). Ponadto wspiera przygotowania posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego oraz prace
Komitetu Wykonawczego. W pionie operacyjnym znajdują się ogniwa odpowiedzialne za koordynację pracy regionalnych i krajowych biur Interpolu,
zwalczanie przestępczości oraz wsparcie operacji policyjnych. Pion wspomagający obejmuje ogniwa finansowe, informatyczne, planistyczne oraz ochrony fizycznej. Ogniwo informatyczne odpowiada za zarządzanie zasobami informacyjnymi i realizuje zadania związane m.in. z: utrzymaniem ochrony przechowywanych danych i bezpieczeństwa komunikacyjnego, prowadzeniem szkoleń
z zakresu technologii informatycznych oraz zarządzaniem wszystkimi bazami
danych Interpolu. Główne funkcje ogniwa finansowego obejmują monitorowanie działalności i wydatków Interpolu oraz koordynację i wdrażanie strategii
finansowej. Ogniwo planistyczne opracowuje propozycje strategicznych kierunków działalności Interpolu, w tym dotyczące rozwoju współpracy zewnętrznej.
W celu zapewnienia efektywnej współpracy Sekretariat Generalny Interpolu w Lyonie powiązany jest z krajowymi biurami Interpolu w państwach
członkowskich (ang. National Central Bureaus). Powstanie globalnej sieci krajowych biur Interpolu stanowiło rozwinięcie organizacyjne krajowych punktów
kontaktowych tworzonych już w latach 30. XX w.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Interpolu państwa członkowskie ustanawiają lub wyznaczają w strukturach krajowych organów ścigania strukturę
organizacyjną pośredniczącą w danym kraju pomiędzy wszystkimi organami
ścigania tego kraju a SG Interpolu oraz krajowymi biurami Interpolu innych
państw. Obowiązuje zasada, że każde państwo członkowskie ma obowiązek
wyznaczenia jednego biura krajowego. Przy czym krajowe biuro Interpolu jest
wyłącznym ogniwem organizacyjnym pośredniczącym w kontaktach między
SG i krajowymi biurami w innych państwach a właściwymi władzami krajowymi. W ten sposób SG Interpolu współpracuje tylko z jednym krajowym biurem z każdego państwa członkowskiego31.
Zadania krajowych biur Interpolu (dalej: KBI) z reguły realizują jednostki
organizacyjne umiejscowione na szczeblu centralnym administracji państwo31

Art. 32 Statutu Interpolu: „W przypadku tych państw, dla których przepisy Artykułu 32 nie
mają zastosowania lub nie pozwoliłyby na skuteczną, scentralizowaną współpracę,
Sekretariat Generalny określi w porozumieniu z tymi państwami inne dogodne formy
współpracy”.
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wej, które mają potencjał operacyjny pozwalający odpowiedzieć na każdy
wniosek SG Interpolu lub innego KBI oraz podjąć, w razie potrzeby, akcję policyjną na dużą skalę z udziałem innych krajowych instytucji porządku prawnego. Stanowią one punkt gromadzenia i przetwarzania informacji zapewniający szybki i bezpośredni kontakt z danym państwem. Krajowe biuro Interpolu
odpowiada w szczególności za aktualność i bezpieczeństwo danych przekazywanych do SG Interpolu. Domniemywa się, że informacje otrzymane za pośrednictwem KBI zostały sprawdzone i skoordynowane w wymiarze krajowym. Krajowe biura powinny być czynne całą dobę i posiadać bezpośredni
kontakt z innymi krajowymi organami ścigania.
W praktyce KBI są punktem wyjścia–wejścia zapytań dotyczących kwestii
zwalczania przestępczości kryminalnej (np. identyfikacji osób podejrzanych).
Za pośrednictwem KBI policje krajowe otrzymują informacje kryminalne
z administrowanych przez SG baz danych oraz informacje przekazane przez
policje innych państw za pośrednictwem właściwych KBI.
Biorąc powyższe pod uwagę KBI, współdziałają w trzech wymiarach:
− ze służbami ochrony prawa własnego państwa (wymiar rządowy),
− z komórkami organizacyjnymi w innych państwach, które pełnią funkcje KBI innych państw (wymiar międzyrządowy),
− z SG Interpolu (wymiar międzynarodowy).
W ten sposób KBI pełnią funkcję platform wymiany informacji kryminalnych łączących poziom rządowy z poziomem międzynarodowej współpracy
policyjnej.
Do funkcji statutowych KBI należy:
− zapewnienie kontaktu z różnymi właściwymi organami państwa,
− utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z KBI w innych państwach
członkowskich,
− utrzymywanie stałej łączności z SG Interpolu32.
W odniesieniu do wskazanych funkcji statutowych podstawowe zadania
KBI obejmują:
1) przekazywanie do SG Interpolu oraz innych krajowych biur odpowiedzi na ich wnioski o udzielenie informacji (ustalenia będące podstawą
odpowiedzi dokonywane są przez właściwe krajowe organy ścigania),
2) przekazywanie z własnej inicjatywy do SG Interpolu oraz innych krajowych biur informacji kryminalnych,
32

Ibidem, art. 30–31.
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3) przekazywanie do SG Interpolu wniosków o przeprowadzenie określonych działań będących następstwem zlecenia krajowego organu ścigania (np. opublikowanie noty poszukiwawczej),
4) dostarczanie informacji do baz danych Interpolu,
5) aktualizowanie informacji przekazanych przez państwo członkowskie
do baz danych Interpolu,
6) przekazywanie właściwym władzom krajowym materiałów otrzymanych z krajowych biur Interpolu innych państw oraz SG Interpolu,
7) występowanie do SG Interpolu z wnioskami o doradztwo, informacje
i analizy,
8) zapewnienie przestrzegania prawa przy wymianie informacji przez
ocenę zgodności z ustawodawstwem krajowym wniosków przekazywanych w ramach współpracy na platformie Interpolu.
Należy zaznaczyć, że w wymianie informacji w ramach Interpolu oprócz
KBI mogą uczestniczyć również ustanowione przez państwa członkowskie
punkty kontaktowe (ang. Focal Points), w odniesieniu do których możliwa jest
bezpośrednia wymiana informacji na linii Focal Point–Focal Point. Obecnie
obligatoryjne pośrednictwo KBI w wymianie informacji wymagane jest tylko
w odniesieniu do jednej kategorii spraw kryminalnych, mianowicie poszukiwania sprawców czynów zabronionych. Formalnym potwierdzeniem tego procesu jest obecna treść art. 26 (e) statutu wskazująca, że SG utrzymuje kontakty
z właściwymi organami krajowymi i międzynarodowymi, niemniej kwestie
związane z poszukiwaniem sprawców czynów zabronionych powinny być realizowane za pośrednictwem krajowych biur Interpolu.
Krajowe biura Interpolu są specyficznymi elementami jego struktury. Organizacja i wewnętrzne procedury działania KBI regulowane są przepisami
prawa obowiązującego na terenie danego państwa33. Koszty działania krajowych biur Interpolu (w tym koszty utrzymywania kontaktu KBI z SG Interpolu) ponoszą państwa członkowskie.
W KBI pełnią służbę wyłącznie funkcjonariusze krajowych organów
ochrony porządku publicznego. Personel KBI nie podlega instrukcjom i poleceniom SG, obowiązują go wyłącznie instrukcje i polecenia kierownictwa poli33

Praca KBI odbywa się jedynie na podstawie standardów zatwierdzanych przez
Zgromadzenie Ogólne Interpolu. Na podstawie rezolucji AGN/63/RES/14 uchwalonej
podczas 63. ZO Interpolu w 1994 r. KBI powinny przestrzegać osiemnastu podstawowych
wymagań określających metody i zakres działania tego typu jednostek. Najistotniejsze
spośród tych standardów to m.in. konieczność zapewnienia przez KBI 24-godzinnej służby
dyżurnych przez cały rok, gwarantującej stałą łączność i swobodną wymianę informacji we
wszystkich językach oficjalnych Interpolu, jak również zapewnienie udzielania odpowiedzi
w określonych terminach.

Nadzór nad działalnością operacyjną w ramach Interpolu...

203

cji krajowej. Umiejscowienie KBI w ramach konkretnej struktury administracyjnej jest decyzją wewnętrzną każdego państwa. Stosunki między KBI a właściwymi władzami krajowymi reguluje prawo krajowe. Państwa członkowskie
umożliwiają KBI wykonanie zadań statutowych, w szczególności zapewniają
dostęp do odpowiednich krajowych baz danych.
Pomimo wskazanej specyfiki KBI tworzą zasadniczą strukturę operacyjną
organizacji. To właśnie sieć KBI umożliwia służbom policyjnym zwiększenie
geograficznego zasięgu działania, głównie dzięki zapewnieniu możliwości dokonywania ustaleń policyjnych w różnych lokalizacjach globu.
Ze względu na współistnienie różnych form międzynarodowej współpracy
policyjnej państwa członkowskie często wyznaczają jedną strukturę organizacyjną, która jest właściwa dla wszystkich kontaktów międzynarodowych.
W przypadku państw członkowskich UE przyjętym standardem jest unifikowanie w ramach jednej struktury organizacyjnej KBI krajowej jednostki Europolu
oraz biura Sirene. W Polsce zadania KBI wykonuje właściwa w zakresie
współpracy międzynarodowej jednostka organizacyjna Komendy Głównej Policji.
Podsumowanie
Zasadniczą słabością omawianego systemu jest wielość ośrodków nadzoru
nad działalnością operacyjną Interpolu. Skuteczność nadzoru nad działalnością
operacyjną Interpolu, który funkcjonuje w wymiarze ponadnarodowym, uzależniona jest również od posiadania odpowiedniego statusu prawnego. Interpol
w opinii niektórych ekspertów w dziedzinie prawa międzynarodowego nie
dysponuje optymalnymi rozwiązaniami prawnymi oraz odpowiednim przełożeniem na prawo narodowe poszczególnych państw członkowskich34.
Należy zaznaczyć, że Statut Interpolu z 1956 r. nie podlegał procedurze
podpisania przez państwa członkowskie oraz nie zawiera postanowień dotyczących konieczności jego ratyfikacji35. Zgodnie z jego art. 45 państwa mogły złożyć za pośrednictwem właściwych organów rządowych w ciągu sześciu mie34

35

Zob. Ch. Hoppe, Międzynarodowa współpraca policyjna w Europie, „Gazeta Policyjna”
2004, nr 14; J.D. Occhipinti, The Politics of EU Police Cooperation. Toward a European
FBI?, Lynne Rienner Publishers, London 2003; J. Benyon, L. Turnbull, A. Willis, R. Woodward, A. Beck, Police Co-operation in Europe: An Investigation, University of Leicester,
Leicester 1993; O. Garrison, The Secret World of Interpol, Ralston Pilot, Glasgow 1976;
T. Meldal-Johnsen, V. Young, The Interpol Connection: An Enquiry into the International
Criminal Police Organisation, Dial Press, New York 1979; M. Anderson, Policing the
World: Interpol and the Politics of International Police Co-operation, Clarendon Press, Oxford 1989.
Statut został podpisany przez przypadkowych delegatów policyjnych, nie będąc w żaden
sposób zatwierdzony przez właściwe organy państw członkowskich.
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sięcy od dnia jego wejścia w życie deklaracji, że nie mogą przyjąć tego aktu.
Ustanowienia Statutu Interpolu nie poprzedziły jakiekolwiek uzgodnienia dyplomatyczne36. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że przyjęcie fundamentalnego dla Interpolu aktu prawnego nastąpiło poza właściwymi procedurami zawierania umów międzynarodowych, zatem charakter prawny Statutu
Interpolu, a tym samym jego moc wiążąca z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicznego, jest zagadnieniem dyskusyjnym.
Szukając odpowiedzi na pytanie o charakter prawny Statutu Interpolu, należy mieć przede wszystkim na uwadze, że w chwili obecnej na jego podstawie
działa uznawana przez społeczność międzynarodową struktura organizacyjna
będąca platformą współpracy państw w wymiarze globalnym. Powyższa konstatacja wynika z długoletniej praktyki działania Interpolu i jego państw członkowskich, które niezmiennie przedstawiają wolę w zakresie uznawania Statutu
Interpolu za wiążący. Dotychczas żadne ze 190 współpracujących państw oficjalnie nie odmówiło mu mocy wiążącej. Uznawanie przez państwa Statutu Interpolu jako wiążącego instrumentu prawa międzynarodowego pośrednio wynika z procedury uzyskiwania członkostwa w organizacji. Przez złożenie wniosku o przyjęcie w poczet Interpolu oraz brak zgłoszenia sprzeciwu wobec
związania się Statutem państwa wyrażały w praktyce na nie zgodę. W niektórych państwach rezolucja Zgromadzenia Ogólnego o przyjęciu państwa w poczet członków Interpolu podlega ratyfikacji zgodnie z wewnętrzną procedurą
zatwierdzania umów międzynarodowych.
Kwestią zasadnicza dla Interpolu jest pełne usankcjonowanie Statutu przez
społeczność międzynarodową. W tym celu Zgromadzenie Ogólne Interpolu
w podczas sesji w Hanoi (31 października – 3 listopada 2011 r.) przyjęło rezolucję wzywającą do jednoznacznego uregulowania formalnoprawnej przynależności państw do Interpolu37. Omawiana rezolucja dała impuls do rozpoczęcia procesu ratyfikacji Statutu w poszczególnych państwach członkowskich.
Należy zakładać, że Statut nie będzie podlegał formalnym negocjacjom z uwagi na fakt, iż obowiązuje on od 1956 r. i jest powszechnie uznawany. Po ratyfikacji go przez wszystkie państwa nie będzie przeszkód do uznania tego dokumentu za wielostronną umowę międzynarodową. Generalnie dzięki formalnemu usankcjonowaniu Statut będzie wywierać skutek bezpośredni dla państw
członkowskich i zyska pierwszeństwo przed prawem krajowym. Przed wszystkim ułatwi to państwom członkowskim wypełnianie ich zobowiązań wobec Interpolu. Ponadto związanie państw członkowskich Statutem umożliwi uznanie
36

37

M. Fooner, Interpol: Issues In World Crime and International Criminal Justice, Plenum
Press, New York 1989, s. 45.
Rezolucja ZO nr AG-2011-RES-15.
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całego dorobku prawnego Interpolu za prawnie wiążący, a tym samym pozwoli
na uporządkowanie ram organizacyjnych transgranicznej wymiany informacji
kryminalnych i poszukiwań międzynarodowych38.

Streszczenie
Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowania problematyki nadzoru nad
działalnością operacyjną Interpolu. Nie ulega wątpliwości, że skuteczność nadzoru uzależniona jest od posiadania odpowiedniego statusu prawnego. W rzeczywistości podstawa prawna działania Interpolu z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicznego nie może być uznana za optymalną. Ponadto prawo wtórne Interpolu nie ma
bezpośredniego przełożenia na prawo narodowe poszczególnych państw członkowskich. Ze względu na obszerność problematyki w artykule pominięto wzajemne interakcje poszczególnych form działań operacyjnych w zakresie organizacji wymiany informacji kryminalnych i dostępu do baz danych.
Słowa kluczowe: organizacja międzynarodowa, Interpol, poszukiwania międzynarodowe, wywiad kryminalny, przestępczość transgraniczna
Summary
The article is an attempt to systematize the problem of supervision on police operations undertaken within Interpol. There is no doubt that the effectiveness of the supervision is strictly related to its legal status in the framework of international public law.
Interpol, in the opinion of some experts in the field of international law, does not have
the optimal legal solutions and the appropriate ratio for the national law of the Member
States. The weakest point of Interpol is outdated and ineffective legal basis for action.
In the article interactions of individual forms of operational activities in the course of
the exchange of criminal information and access to databases have been omitted due to
the extent of the issues.
Keywords: international organisation, Interpol, police searching, criminal intelligence,
transborder crime
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W Polsce ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji
Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r., weszła
w życie 22 stycznia 2015 r. (DzU 2015, poz. 17). Statut Interpolu został ogłoszony
w polskim dzienniku promulgacyjnym w dniu 2 listopada 2015 r. (DzU 2015, poz. 1758).

Ilona Surożyńska-Godzina

KRYMINALISTYCZNE FENOTYPOWANIE DNA –
MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA
ORAZ STAN PRAWNY
Forensic DNA phenotyping – possibilities, limitations and legal status

Kiedy w 1906 roku William Bateson po raz pierwszy użył określenia „genetyka”, minęło ponad 50 lat od przeprowadzenia przez Grzegorza Mendla badań związanych z krzyżowaniem roślin, które położyły podwaliny rozwoju genetyki1. Sformułowane przez Mendla dwa podstawowe prawa dziedziczenia
cech grochu zwyczajnego (Pisum sativum) dały impuls do rozwoju dalszych
badań nad dziedziczeniem, nie tylko w świecie roślin, ale także zwierząt2.
W 1869 roku szwajcarski naukowiec Friedrich Miescher badał leukocyty
uzyskiwane ze świeżej ropy osadzonej na bandażach. Dzięki badaniom wyodrębnił i oczyścił substancję z jąder komórkowych, którą nazwał nukleiną.
W 1899 roku Richard Altmann rozdzielił nukleinę na białko i nieznany dotąd
związek chemiczny, który nazwał kwasem nukleinowym. W 1928 roku brytyjski lekarz Frederick Griffith przeprowadził eksperyment, w ramach którego
wykazał, że materiał genetyczny może przemieścić się z zabitej komórki do
komórki żywej, nie tracąc przy tym swoich właściwości. W 1931 roku, równolegle do badań Griffitha nad transformacją bakterii, Hammerling wykonał doświadczenie na jednokomórkowym glonie, które wykazało, że za przekazywanie cech dziedzicznych odpowiada jądro komórkowe, a nie cytoplazma czy inne organelle komórkowe. Kontynuacji prac zapoczątkowanych przez Griffitha
podjął się Oswald Theodore Avery. W 1943 roku Avery ogłosił wyniki swoich
wieloletnich badań, udowadniając, iż to wcale nie białko, ale DNA jest odpowiedzialny za przenoszenie informacji genetycznej. W 1952 r. Rosalind Frank1

2

P. Bateson, William Bateson: a biologist ahead of his time, „Journal of Genetics” 2002, t. 81,
s. 49–55.
M.M. Gabryelska, M. Szymański, J. Barciszewski, DNA – cząsteczka, która zmieniła naukę.
Krótka historia odkryć, „Nauka” 2009, nr 2, s. 111–115.
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lin wykorzystała nowoczesną metodę ustalania struktury DNA, polegającą na
analizie zdjęć, wykonanych za pomocą promieni Roentgena3.
Przełomowym odkryciem w zakresie genetyki było opracowanie w 1953
roku modelu podwójnej, prawoskrętnej helisy DNA przez Jamesa Watsona
i Francisa Cricka. Ustalili oni, że cząsteczkę DNA tworzą dwa długie łańcuchy,
z których każdy zbudowany jest z połączonych ze sobą komplementarnych nukleotydów. Odkrycie to stało się punktem zwrotnym w zrozumieniu kodu genetycznego, mechanizmów dziedziczenia, struktury DNA i zostało uhonorowane w 1962 roku Nagrodą Nobla4. O tym, jak wielki był to krok dla rozwoju
badań genetycznych, może świadczyć liczba publikacji naukowych dotyczących DNA, które powstały po tym odkryciu. W latach 1900–1929 opublikowano 3 artykuły, których temat odnosił się do DNA, w latach 1930–1949 było to
85 publikacji, w latach 1950–1959 zaś – ponad 1600. W latach 2000–2009
liczba publikacji wynosiła ponad 406 tysięcy artykułów. Genetyka przez długi
czas była nauką hermetyczną, jednakże rozwój nowych metod analizy i poznanie struktury DNA doprowadziły do wzrostu jej znaczenia. Obecnie badania
genetyczne stanowią integralną część wielu dziedzin naukowych. Wykorzystywane są w medycynie, farmakologii, rolnictwie, archeologii, a także w prawie5.
Obecny stan wiedzy wskazuje, że kwas deoksyrybonukleinowy (z ang.
deoxyribonucleic acid – DNA) to długa, podobna do nici polimeryczna makrocząsteczka, będąca nośnikiem informacji genetycznej w organizmach prokariotycznych oraz eukariotycznych. Na jej budowę składają się jednostki monomeryczne – deoksyrybonukleotydy. Deoksyrybonukleotydy to podstawowy budulec DNA złożony z zasady azotowej (cytozyny, guaniny, adeniny, tyminy), cukru oraz grupy fosforanowej. Zasady zawarte w DNA stanowią nośnik informacji genetycznej, natomiast reszty cukrowe i fosforanowe pełnią funkcję
strukturalną. Informacja genetyczna zawarta jest w zapisanej chemicznie (alfabetem zasad azotowych) kolejności deoksyrybonukleotydów w łańcuchach
DNA6. Tę chemicznie zapisaną sekwencję można porównać do książki napisanej czteroliterowym alfabetem.
Jednakże informacja genetyczna zawarta w DNA nie jest zapisana w sposób ciągły. Informacja o sekwencji deoksyrybonukleotydów kodująca białka
jest poprzerywana odcinkami niekodującymi. Sekwencje kodujące to eksony,
3
4

5
6

Ibidem, s. 111–134.
M.M. Gabryelska, J. Barciszewski, Świat podwójnej helisy – nie uszło naszej uwadze,
„Postępy Biochemii” 2013, nr 59, s. 246.
M.M. Gabryelska, M. Szymański, J. Barciszewski, op. cit., s. 129.
I. Żak, Kwasy nukleinowe, w: I. Żak (red.), Chemia medyczna, Śląska Akademia Medyczna,
Katowice 2011, s. 325.
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natomiast sekwencje niekodujące to introny7. Na DNA jądrowy składają się
w 3% rejony kodujące, a w 97% rejony niekodujące. Całość informacji genetycznej zawartej w rejonach kodujących i niekodujących stanowi ludzki genom. W 3% rejonów kodujących zawarte są informacje o wszystkich cechach
indywidualnych człowieka, takich jak kolor oczu, wzrost, kolor włosów, karnacja, owal twarzy, długość stopy, predyspozycje do chorób. DNA niekodujący
wykazuje dużą zmienność i jego rola nie jest do końca poznana. Niemniej sekwencje niekodujące, ze względu na swoją zmienność (polimorfizm), znalazły
zastosowanie w kryminalistyce8. Największym polimorfizmem niekodujących
sekwencji DNA cechują się krótkie tandemowe powtórzenia STR (z ang. Short
Tandem Repeat, inaczej sekwencje mikrosatelitarne). STR stanowią wielokrotnie powtarzający się identyczny motyw, który składa się z 1–6 nukleotydów.
STR powtarzają się w określonym miejscu genomu – locus9. Liczba powtórzeń
takiego zespołu nukleotydów wynosi od 10 do 50. Jej badaniu służy technika
PCR. Podczas analizy sprawdza się, ile tandemowych powtórzeń określonych
zestawów nukleotydów występuje w danym miejscu na genomie10. Obecnie do
badań zgodnie z rekomendacjami Interpolu wykorzystuje się powtórzenia mikrosatelitarne STR występujące w siedmiu różnych miejscach na genomie (loci)11. Wypracowanie jednolitych standardów umożliwiło wymianę informacji
między laboratoriami, nie tylko krajowymi, ale także międzynarodowymi12.
Zastosowanie badań genetycznych w wykrywaniu sprawców przestępstw,
zarówno w Polsce, jak i na świecie, w porównaniu z innymi badaniami identyfikacyjnymi ma dość krótką historię. W 1984 roku Alec Jeffreys odkrył możliwość identyfikacji danej osoby na podstawie analizy próbki DNA pobranej
z miejsca zbrodni. Wykazał bowiem, że możliwe jest dokonanie identyfikacji
osobniczej dzięki analizie wysoce zmiennych regionów minisatelitarnego
7

8

9

10

11

12

A. Woźniak, C. Mila-Kierzenkowska, Genom człowieka, w: G. Drewa, T. Ferenc (red.),
Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013,
s. 121–129.
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych,
Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, s. 529–533.
J.M. Butler, Genetics and genomics of core STR loci used in human identity testing, „Journal
of Forensic Sciences” 2006, t. 51, s. 253–265.
A. Radko, M. Miszczak, Zastosowanie markerów mikrosatelitarnych DNA w identyfikacji
osobniczej oraz kontroli rodowodów psów, „Wiadomości Zootechniczne” 2015, t. 4, s. 121–
126.
P. Gill, L. Fereday, N. Morling, P.M. Schneider, The evolution of DNA databases – recommendations for new European STR loci, „Forensic Science International” 2006, t. 156,
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P.M. Schneider, Scientific standards for studies in forensic genetics, „Forensic Science International” 2007, t. 165, s. 238–243.
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DNA. Swoje przełomowe odkrycie nazwał „DNA fingerprinting”13. W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy skazano przestępcę na podstawie badań genetycznych DNA w 1986 roku, natomiast w Polsce pierwsza ekspertyza kryminalistyczna z zakresu badań genetycznych została sporządzona w 1989 roku14. Od
tego czasu nie tylko nastąpił rozwój technik laboratoryjnych stosowanych przy
badaniach DNA, ale także wzrosła akceptacja środowiska prawniczego dla stosowania badań DNA jako dowodu. Współcześnie badania DNA są najskuteczniejszym narzędziem identyfikacji sprawców przestępstw na podstawie porównania zebranego materiału genetycznego. Wspomagają także ustalenie pokrewieństwa w sprawach o ustalenie ojcostwa, identyfikację zwłok N.N., identyfikację osób ukrywających swoją tożsamość. Pozwoliły również na oczyszczenie
ze stawianych zarzutów osób niesłusznie skazanych15. Najczęściej stosowanym
zestawem do badania loci STR na potrzeby wymiaru sprawiedliwości jest zestaw AmpFlSTR SGM® Plus™. Umożliwia on oznaczenie podczas jednej reakcji PCR dziesięciu loci: D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338, D8S1179,
D21S11, D18S51, D19S433, TH01, FGA i locus amelogeniny16.
Aktualnie stosowana technika identyfikacji DNA – analiza sekwencji powtórzonych tandemowo STR – każdorazowo wymaga wzorca, materiału porównawczego. Materiałem porównawczym w stosunku do zabezpieczonego
dowodu będącego materiałem genetycznym może być pobranie wymazu z jamy ustnej od podejrzanego lub grupy podejrzanych; w przypadku zwłok N.N.
bądź osób zaginionych materiał porównawczy można uzyskać ze szczoteczki
do zębów czy włosów. Współcześnie możliwe jest wykonanie analizy porównawczej nawet w sytuacji braku najbliższej rodziny, a materiał może pochodzić
od dalszych krewnych17. Zawsze jednak są sprawy, w których próbka DNA
pobrana z miejsca zbrodni nie będzie pasowała pod względem profilu DNA do
żadnego podejrzanego ani do żadnego profilu obecnego w bazie DNA. Kluczową rolę w takiej sytuacji może odegrać kryminalistyczne fenotypowanie
DNA (z ang. forensic DNA phenotyping – FDP)18.
13
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A. Gałęska-Śliwka, Ocena kompetencji laboratoriów genetyki sądowej, „Prokuratura
i Prawo” 2013, nr 6, s. 109.
P. Kowalczyk, Badania DNA w orzecznictwie sądowym w sprawach karnych, „Prokuratura
i Prawo” 2011, nr 3, s. 12–13.
R. Michalczak, R. Michalczak, Druga strona badań DNA, „Palestra” 2013, nr 11/12, s. 195.
R. Michalczak, B. Kałużewski, J. Berent, Genetyczny polimorfizm 10 loci STR (AmpFlSTR
SGM® Plus™ System) w populacji Romów z obszaru Polski, „Roczniki Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie” 2007, t. 53, s. 137.
T. Kupiec, W. Branicki, Badanie genetyczne domniemanych szczątków generała Władysława
Sikorskiego, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2009, t. 59, s. 9–10.
M. Kayser, M.P. Schneider, DNA-based prediction of human externally visible characteristics in forensics: motivations, scientific challenges and ethical considerations, „Forensic Science International: Genetics” 2009, t. 3, s. 154–161.
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Kryminalistyczne fenotypowanie DNA polega na odtworzeniu wyglądu
człowieka na podstawie próbki DNA. Jest to interesująca i nowa metoda ustalenia wyglądu osoby, która nie wymaga posiadania DNA porównawczego19.
Pozwala ona na odtworzenie wyglądu człowieka na podstawie badania genetycznego kodujących fragmentów DNA, które umożliwiają określenie przykładowo koloru oczu, koloru włosów, wzrostu, budowy kości twarzy. Jest to możliwe, albowiem wszystkie nasze cechy są zapisane w ponad 25 000 genach
obecnych w genomie. Rozwój nowych metod badawczych pozwolił nie tylko
na porównanie dwóch próbek DNA, lecz także na wydobycie z genomu informacji o fenotypie (zewnętrznych, widocznych cech ludzkich)20. Techniką stosowaną do analizy kodujących fragmentów DNA jest technika sekwencjonowania następnej generacji (z ang. next-generation sequencing – NGS)21. Pojawia się zatem pytanie, jak dużo informacji można uzyskać z naszego materiału
genetycznego, jakie czynniki wywierają wpływ na ekspresję DNA i czy ustawodawstwo w jakikolwiek sposób reguluje wykorzystanie tych informacji.
Kryminalistyczne fenotypowanie DNA w literaturze opisywane jest od
około dziesięciu lat, początkowo jako ciekawostka, możliwa forma rozwoju
w kryminalistyce. W kolejnych latach wskazywano na odkrywanie kolejnych
poznanych pojedynczych genów lub zespołu genów odpowiadających za daną
cechę fenotypową. Do chwili obecnej nie ma jednakowej nomenklatury tychże
badań w Polsce. Najczęściej używanym określeniem wywodzącym się z języka
angielskiego jest forensic DNA phenotyping (FDP), które przyjęto tłumaczyć
na polski jako kryminalistyczne fenotypowanie DNA. W publikacjach używane są także sformułowania: „genetyczny portret pamięciowy”, „rysopis genetyczny”22, „genetyczny portret”23, „genetyczny portret sprawcy przestępstwa”24, „predykcja wyglądu nieznanego sprawcy przestępstwa”25. Literatura
wskazuje, że kryminalistyczne fenotypowanie DNA w Polsce wykorzystano
przy badaniu genetycznym domniemanych szczątków generała Władysława
Sikorskiego. Podczas badań określono prawdopodobny kolor oczu generała –
19

20
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S. Krimsku, T. Simoncelli, DNA Data Banks, Criminal Investigations, and Civil Liberties –
Genetic Justice, Columbia University Press, New York 2012, s. 89–93.
B.-J. Koops, B. Schellekens, Forensic DNA phenotyping: regulatory issues, „The Columbia
Science and Technology Law Review” 2008, t. IX, s. 158–160.
W. Branicki, E. Pośpiech, T. Kupiec, J. Styrna, Nowy wymiar ekspertyzy DNA – potrzeba
szkoleń ekspertów i odbiorców ekspertyz, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”
2014, nr 63, s. 185.
B. Sygit, E. Sadowska, Rysopis genetyczny – perspektywy predykcji wyglądu nieznanego
sprawcy przestępstwa ze śladu DNA, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 9, s. 5–15.
W. Branicki, T. Grzybowski, Genetyczny portret – o przewidywaniu cech fizycznych
człowieka na podstawie analizy jego DNA, „Genetyka + Prawo” 2008, nr 3, s. 12–13.
K. Pawlik, Ocena wieku na podstawie DNA, „Genetyka + Prawo” 2016, nr 28–29, s. 6–7.
B. Sygit, E. Sadowska, op. cit., s. 5.
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niebieski26. Obecnie realizowany jest także projekt „Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określania wyglądu
człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS), akronim NEXT” realizowany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Uniwersytet
Jagielloński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, RX FFW spółkę celową sp. z o.o.27
„Mężczyzna, rasy kaukaskiej, lat 50–55, średniej budowy ciała, wzrost
około 180 cm, włosy jasne, oczy niebieskie, wąskie usta, obecne piegi, odstające uszy, duży rozstaw między oczami, leworęczny, prawdopodobnie uzależniony od palenia papierosów, przejawiający skłonności do agresji” – być może
tak w przyszłości będzie wyglądał rysopis genetyczny uzyskany na podstawie
materiału genetycznego zabezpieczonego na miejscu przestępstwa28. Zagrożenie może stanowić możliwość poszerzenia tych informacji o dane „wrażliwe”,
takie jak posiadanie genu odpowiedzialnego za wystąpienie chorób dziedziczonych jednogenowo w sposób dominujący29, np.: mukowiscydozy, hemofilii,
fenyloketonurii, pląsawicy Huntingtona, chorób wielogenowych, np.: schizofrenii, autyzmu, otyłości. Przykładowo naukowcy zbadali korelację między
mutacjami w genie kodującym enzym oksydazę monoaminową A, które predysponują do uzależnienia od alkoholu, agresji, impulsywności, skłonności do
depresji30. Badanie kariotypu dodatkowo umożliwia określenie aberracji chromosomowych takich jak zespół Downa (trisomia 21 chromosomu), zespół
Edwardsa (trisomia chromosomu 18), zespół Turnera (XO), zespół Klinefeltera
(XXY)31. Obecnie w laboratoriach medycznych standardowo są wykonywane
badania genetyczne określające nosicielstwo genu odpowiedzialnego za wystąpienie choroby, są więc już dostępne metody umożliwiające identyfikację cho26
27

28
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30
31

T. Kupiec, W. Branicki, op. cit., s. 12.
Zarządzenie nr 4/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11
stycznia 2016 r.
B.-J. Koops, B. Schellekens, op. cit., s. 159.
Dziedziczenie w sposób dominujący – każdy gen ma różne wersje genu (kopie). Jedna cecha
jest dziedziczona od matki, druga od ojca. Niektóre cechy są przekazywane w sposób
dominujący. To znaczy, że osoba chora dziedziczy jedną prawidłową kopię genu i jedną
nieprawidłową. Nieprawidłowa kopia genu jest dominująca – dominuje ona nad prawidłową
wersją genu bądź staje się ważniejsza. Doprowadza to do wystąpienia choroby
(Dziedziczenie dominujące – poradnik dla pacjentów i rodzin, Eurogentest,
http://www.eurogentest.org/fileadmin/templates/eugt/leaflets/pdf/polish/Dominant_Inheritan
ce.pdf, dostęp 6.11.2017).
B. Sygit, E. Sadowska, op. cit., s. 13.
M.E. Norton, Genetyka i diagnostyka prenatalna, w: P.W. Callen, Ultrasonografia
w położnictwie i ginekologii, red. wyd. pol. R. Dębski, t. 1, Elsevier, Wrocław 2010, s. 31.
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rób czy też predyspozycji do ich wystąpienia. Zestawienie ze sobą cech fizycznych oraz ustalenie obecności chorób, np. hemofilii, w sposób znaczący może
zawęzić krąg podejrzanych32.
Biorąc pod uwagę powyższe przykładowe informacje, jakie możemy uzyskać, badając genom człowieka, trzeba uznać, że dane te są niemal nieograniczone. Granice wynikają jedynie ze stosowanych współcześnie technik laboratoryjnych, wpływu środowiska zewnętrznego na genom oraz tego, że część
cech dziedziczona jest na zasadzie jeden gen – jedna cecha (cechą dziedziczoną
jednogenowo jest np. posiadanie piegów. Gen dla receptora MC1R – zlokalizowany na chromosomie 16q24.3 – odpowiada za nadmierne gromadzenie się
barwników w melanocytach, a zatem za obecność lub brak piegów. Posiadanie
piegów jest cechą dziedziczoną dominująco33), inne cechy są natomiast wypadkową działania kilku genów, co prowadzi do trudności z ich rozpoznaniem. Nie
znaleziono bowiem wszystkich istniejących korelacji między genami a cechami
fenotypowymi. Stąd znamienna trudność w opracowaniu markerów wykrywających cechy zewnętrzne będące wynikiem działania kilku genów.
Nie należy bagatelizować również trudności w odtworzeniu wyglądu zewnętrznego człowieka, jakie stwarza środowisko zewnętrzne. Geny nie odpowiadają w 100% za fenotyp, ale wpływa na niego także środowisko, w którym
rozwija się człowiek. Obrazowo można to przedstawić w następujący sposób:
zapisana w genomie informacja zawiera ścisły plan rozwoju osobniczego, który
jest modyfikowany przez środowisko34. Plastyczność ludzkiego genomu powoduje, że ten sam komplet genów może tworzyć odmienny fenotyp po ekspozycji na różne warunki środowiskowe. Plastyczność umożliwia przystosowanie
się organizmu do otaczających go warunków35. Dowiedli tego R. Asienkiewicz
i A. Wandycz w pracy badającej wpływ środowiska na rozwój dzieci. W badaniach porównano 12-letnie dzieci obojga płci zamieszkujące tereny wiejskie
i miejskie. Badacze odnotowali, że dzieci wychowywane w miastach są wyższe
i cięższe niż ich rówieśnicy wychowani na terenach wiejskich36. Pokrywa się to
z innymi polskimi badaniami, które bezpośrednio łączą wpływ rozwoju cech
32
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E. Bloch-Bogusławska, B. Sygit, Ocena stanu zdrowia a typowanie sprawcy przestępstwa,
„Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2008, t. LVIII, s. 205–207.
L. Kapka-Skrzypczak, M. Dudra-Jastrzębska, M. Czajka, M. Raszewska-Famielec, S. Popek,
K. Sawicki, M. Kruszewski, Charakterystyka kliniczna oraz molekularne podstawy nowotworów skóry, „Hygeia Public Health” 2014, t. 49, nr 1, s. 39–45.
A. Paszewski, Co zdeterminowane, a co przypadkowe w systemach biologicznych – gdzie zaczyna się wolność?, „Nauka” 2005, nr 1, s. 59.
A. Wojciechowska, Plastyczność morfologiczna – podstawy genetyczne i ewolucja, „Wiadomości Botaniczne” 2002, t. 46, s. 27–28.
R. Asienkiewicz, A. Wandycz, Zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych
i zdolności motorycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania, „Kultura Fizyczna” 2014, t. 2, s. 177.
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fenotypowych człowieka z poziomem wykształcenia rodziców, urbanizacja
zamieszkiwanego środowiska, liczebnością rodziny, zamożnością37. Wysokość
ciała warunkowana jest przez geny, które pełnię możliwości mogą osiągnąć
tylko i wyłącznie w optymalnych warunkach środowiskowych w okresie wzrastania organizmu. Niedobory środowiskowe, takie jak: niedożywienie, nadmierny wysiłek fizyczny, przebyte choroby, stosowane leki, skutkują niepełnym wykorzystaniem potencjału genetycznego38.
Ograniczenia te powodują, że obecnie powszechnie fenotypowane na podstawie DNA są:
a) płeć – obecnie najbardziej dokładna do przewidzenia cecha na podstawie różnicy w wielkości chromosomu X u kobiet oraz Y obecnego u mężczyzn. Pewne trudności wynikają z ewentualnych zaburzeń genetycznych dotyczących chromosomów płci. U mężczyzn występuje zespół Klinefeltera, polegający na tym, że mężczyzna posiada jeden lub kilka dodatkowych chromosomów X. Natomiast u kobiet występuje zespół Turnera, w którym zamiast
dwóch chromosomów płci X występuje tylko jeden. Zaburzenia w liczbie
chromosomów płci mogą utrudniać identyfikację płci39;
b) pochodzenie geograficzne – sprawdzalność prognozy pochodzenia na
podstawie DNA oscyluje z prawdopodobieństwem 90% w przypadku populacji
kaukaskiej, 88% populacji azjatyckiej oraz 71% populacji afrykańskiej;
c) kolor oczu – wśród populacji europejskiej prawdopodobieństwo określenia koloru oczu wynosi od 76% do 99%. Duża rozbieżność wynika z trudności w oszacowaniu koloru innego niż niebieski lub brązowy. Kolor zielony lub
piwny jest bowiem wypadkową obecności barwnika niebieskiego i brązowego40. Żadne badania nie wskazują sytuacji, w której występuje heterochromia,
czyli różne zabarwienie tęczówek oka, np. jedno oko jest niebieskie, drugie
brązowe;
d) kolor włosów – szanse oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia
danego koloru włosów sięgają od 80% do 97%. Największe prawdopodobieństwo ustalenia koloru włosów dotyczy rudego, albowiem za posiadanie tej ce37

38

39

40

T. Bielicki, A. Szklarska, Z. Welon, C. Brajczewski, Nierówności społeczne w Polsce:
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Biologicznych” 2008, t. 57, s. 19.
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chy odpowiada w znacznej mierze gen MC1R. Obecnie badania wskazują, że
na pigmentację włosów ma wpływ ponad 170 genów41;
e) wzrost w wieku dorosłym – perspektywa określenia wzrostu na podstawie badania genetycznego sprawdza się w 65%. Jest to konsekwencją
wpływu środowiska zewnętrznego, w którym człowiek się rozwijał42.
Ponadto ograniczenia w przedstawianiu cech zewnętrznych na podstawie
profili DNA wiążą się także z tym, że są one częściowo modyfikowalne. O ile
badania genetyczne mogą wskazać na jasną karnację cery, ciemne włosy, łysienie androgeniczne, wąskie usta, o tyle nie muszą one mieć odzwierciedlenia
w stanie faktycznym. Dane te nie są nośnikiem informacji o długości włosów,
zmianie ich pigmentacji na skutek koloryzacji, zastosowaniu peruk, przedwczesnym siwieniu, przeprowadzeniu zabiegów medycyny estetycznej czy
operacji plastycznych, utracie kończyn, stosowaniu soczewek kontaktowych
zmieniających kolor oczu, w przypadku mężczyzn braku lub obecności brody,
wąsów. Wszystkie te zmiany, które może wprowadzić człowiek, będą powodować znaczące różnice w stosunku do jego profilu fenotypowego ustalonego
na podstawie DNA43. Warto zwrócić uwagę też na fakt, że nawet określenie na
podstawie genotypu fenotypowego koloru włosów, np. blond, nie wyjaśnia
w sposób jednoznaczny, jaki odcień włosów ma człowiek. Z kolei dzięki określeniu koloru włosów można dopasować geograficznie pochodzenie osoby
w związku z występowaniem ich koloru w stosunku do natężenia promieniowania UV44.
Prawne uregulowania w Polsce dotyczące badań genetycznych zawarte są w:
a) art. 51 ust. 2 Konstytucji – regulującym prawo człowieka do decydowania o ujawnianiu informacji o sobie45,
b) art. 74 § 1 pkt 3 k.p.k. – odnoszącym się do pobrania wymazu ze śluzówki policzka od osoby podejrzanej46,
c) art. 74 § 3 k.p.k. – umożliwiającym pobranie od osoby podejrzanej do
badań także krwi, włosów, wymazu ze śluzówki policzków lub innych wydzielin organizmu,
41
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V. Orgogozo, Current Topics in Developmental Biology – Genes and Evolution, Elsevier,
San Diego 2016, s. 355.
Ch. E. MacLean, Creating a wanted poster from a drop of blood: Using DNA phenotyping to
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„Hamline Law Reviev” 2014, t. 36, s. 367–370.
A. Jamieson, S. Bader, A Guide to Forensic DNA Profiling, Wiley, Chichester 2016, s. 389.
K. Borysławski, Problem zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka, „Kultura –
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, Nr 78, poz.
483).
M. Klejnowska, Analiza śladów genetycznych jako dowód w procesie karnym – cz. II,
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d) art. 192a § 1 k.p.k. – który w celu ograniczenia kręgu podejrzanych zezwala na pobranie m.in. wymazu ze śluzówki policzków, włosów, śliny47,
e) art. 21a–21e ustawy o Policji odnoszących się do gromadzenia i przetwarzania informacji w zbiorze DNA48,
f) art. 11–13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania
przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, regulujących pobranie
od osób m.in. wymazu ze śluzówki policzków lub materiału biologicznego ze
zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości49,
g) Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej50,
h) Zarządzeniu nr 1565 Komendanta Głównego Policji w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych
zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego51.
W żadnym z wyżej wymienionych aktów prawnych nie jest przedstawione
kryminalistyczne profilowanie DNA bądź informacja o stosowaniu podczas
analizy DNA kodującego. Próbki, z których można uzyskać materiał genetyczny podejrzanego, oskarżonego, osoby zaginionej, zwłok N.N., są pobierane do
przeprowadzenia analizy porównawczej. Stąd można wyciągnąć wniosek o badaniu niekodujących sekwencji DNA techniką PCR z wykorzystaniem STR.
Pogląd ten został zawarty w wyroku Trybunału Konstytucyjnego: „Jednocześnie z art. 20 ust. 2b pkt 1 ustawy o Policji wynika, że informacje dotyczące
kodu genetycznego, uzyskiwane, gromadzone, sprawdzane oraz przetwarzane
przez Policję, mogą obejmować wyłącznie informacje o niekodującej części
DNA. (…) Ponadto próbki DNA są gromadzone w wyraźnych, ograniczonych
celach, zaś w analizie wykorzystywane są jedynie niekodujące elementy DNA.
(…) Także art. 20 ust. 2b pkt 1 ustawy o Policji wprost stanowi, że informacje
dotyczące kodu genetycznego, uzyskiwane, gromadzone, sprawdzane oraz
47

48
49

50

51

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU z 1997, Nr 89, poz.
555).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU 1990, Nr 30 poz. 179).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy
wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2015 r., poz. 355, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania
badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej.
Zarządzenie nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych
zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego.
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przetwarzane przez Policję, mogą obejmować wyłącznie informacje o niekodującej części DNA”52.
Nieliczne publikacje naukowe w Polsce poruszające temat profilowania na
podstawie DNA opisują tę technikę w sposób optymistyczny, wskazując na
ogromne możliwości, jakie przedstawia ona w przypadku braku DNA porównawczego, nieprecyzyjnych portretów pamięciowych zapamiętanych przez
świadków, braku świadków zdarzenia53. Nie sposób się nie zgodzić z nadziejami pokładanymi w kryminalistycznym profilowaniu DNA. Rozwój metod laboratoryjnych od dawna jest przyczynkiem rozwoju w kryminalistyce. Technika ta budzi wielkie nadzieje, jednak brak regulacji prawnych odnośnie do badania kodujących fragmentów DNA rodzi wątpliwości. Wykorzystanie DNA
kodującego pozwala na uzyskanie informacji niemal nieograniczonych, w dodatku o charakterze medycznym. Biorąc pod uwagę, że materiał pobierany jest
od osób podejrzanych i oskarżonych także bez ich zgody na przeprowadzenie
analizy materiału genetycznego, należałoby określić, jakie dokładnie rejony
DNA kodującego będą badane. Brak przedstawienia zamkniętego katalogu badanych markerów (np. wzrost, kolor oczu, kolor włosów) pozostawia rozległe
możliwości przeprowadzenia analizy. Wzorem może być tu stosowana w badaniach medycznych deklaracja świadomej zgody na wykonanie genetycznych
badań molekularnych, która każdorazowo wymaga wyrażenia zgody pacjenta
na określenie predyspozycji genetycznych lub potwierdzenie bądź wykluczenie
danej jednostki chorobowej. Zgoda ta jest wyrażana na przeprowadzenie analizy jednego, konkretnego genu. Zamykana jest tym samym możliwość przeprowadzenia dalszych analiz materiału genetycznego.
Prawnie dopuszczalne przeprowadzenie analiz kodujących sekwencji
DNA jest możliwe obecnie tylko w Holandii. Jednakże regulacje pozwalają
wyłącznie na analizę płci oraz rasy. W Niemczech prawo nie zezwala na fenotypowanie na podstawie DNA, możliwe jest tylko określenie płci. Podobne
ograniczenia stosowane są w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii
brak jest kierunkowych regulacji odnoszących się do FDF, jednakże standardowo wykonywane są analizy badające pochodzenie etniczne oraz analizujące
rudy kolor włosów54.
Obecne ograniczenia techniczne kryminalistycznego fenotypowania DNA
wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań mających na celu stan52
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r., sygn. akt SK 28/15
(DzU z 2016 r., poz. 2200 z dnia 29 grudnia 2016 r.).
B. Sygit, E. Sadowska, op. cit., s. 15; E. Bloch-Bogusławska, B. Sygit, Wykorzystywanie
osiągnięć współczesnej medycyny w procesie typowania sprawcy przestępstwa na podstawie
oceny jego stanu zdrowia, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2008, t. XII, s. 39.
B.-J. Koops, M. Schellekens, op. cit., s. 169–174.
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daryzację badań, poprawę czułości, dokładności, odkrycia nowych markerów
ułatwiające pracę organów ścigania, przeprowadzenia dyskusji, w jakim celu
i jakie markery mają być wykorzystane, dostosowania ustawodawstwa do pojawiających się nowych technik analizy DNA. Jest to ważne, albowiem obecnie
kryminalistyczne fenotypowanie DNA skupia się na odtworzeniu cech wyglądu
zewnętrznego na podstawie zabezpieczonego materiału genetycznego, czyli już
po dokonaniu zbrodni. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie wykorzystaniu
DNA w prewencji dokonania zbrodni, na podstawie zapisanych w naszym genomie skłonności do agresji, stosowania przemocy, nadużywania alkoholu.

Streszczenie
Ponad 150 lat rozwoju genetyki pozwala obecnie nie tylko na określenie grupy
krwi, płci, porównanie zabezpieczonego DNA z materiałem genetycznym podejrzanego, ale także na opis na podstawie zabezpieczonego materiału genetycznego cech fizycznych człowieka, takich jak kolor oczu, kolor włosów, predyspozycje do wystąpienia chorób. Może się to w znaczący sposób przyczyniać do poprawy wykrywalności
sprawców przestępstwa. Możliwości, jakie daje ta metoda, są ogromne, ale jakie są
ograniczenia, problemy etyczne i stan prawny wykorzystania tej nowej techniki kryminalistycznej?
Słowa kluczowe: kodujący DNA, kryminalistyczne fenotypowanie DNA, rysopis genetyczny, badania genetyczne
Summary
More than 150 years of progres in genetics, currently allows to determine not only
the blood type, gender, compare secured DNA with the genetic material of the suspect,
but also to determine the physical characteristics of the person, such as eye color, hair
color, the predisposition to diseases. The significant contribution it can to improve the
detection of the perpetrators of the crime. The possibilities offered by this method are
significant, but what are the limitations, ethical and legal status of the use of this new
technique of forensic science?
Keywords: DNA coding, forensic phenotyping, genetic description, genetic research
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„PRZESTĘPCA W SPÓDNICY” –
WYBRANE ASPEKTY PRZESTĘPCZOŚCI KOBIET
„A criminal in skirt” – selected aspects of female crime

Wstęp
Profesor Władysław Ostrożyński ponad sto lat temu napisał: „(…)
w świecie zbrodni spotykamy się z dziwnym zjawiskiem, że choroba społeczna
zwana przestępstwem nie występuje na ciele społeczeństwa równomiernie
w obojgu płciach, męskiej i żeńskiej, mimo nieznacznej pomiędzy niemi różnicy; że tej chorobie podpada w przeważającej części mężczyzna, a znacznie
mniejszej kobieta. Czemuż przypisać to zjawisko od wieków się powtarzające,
sile opornej organizmu kobiecego, czy też środkom leczniczym przez lekarza
społecznego – czasem i bezwiednie – stosowanym? Oto pytanie, nad którego
rozwiązaniem pracuje umysł ludzki dotychczas bez zadowalającego rezultatu”1.
− Czy pytanie postawione przez prof. Ostrożyńskiego ponad wiek temu
jest nadal aktualne?
− Czy istnieje uniwersalna teoria, która wyjaśnia różnice między kobietą
a mężczyzną nie tylko pod względem liczby i rodzajów popełnianych
przestępstw, ale również w sposobie ich popełniania?
W niniejszej pracy postaram się udzielić odpowiedzi na postawione wyżej
pytania oraz zajmę się kobietami – seryjnymi zabójczyniami, zwracając uwagę
na ich typologię i modus operandi. Ponadto posiłkując się statystykami policyjnymi, dokonam analizy obrazu przestępczości kobiet w Polsce.
Wybrane teorie kryminologiczne dotyczące przestępczości kobiet
T. Kolarczyk, J.R. Kubiak oraz P. Wierzbicki uważają, że w czasach kiedy
wzrosło zainteresowanie przestępczością kobiet i jej etiologią, zaczęły się po1

W. Ostrożyński, Kobieta w świecie przestępstwa, „Przegląd Prawa i Administracji” 1903,
t. XXIX, s. 386.
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jawiać liczne teorie (mniej lub bardziej uzasadnione) dotyczące tego rodzaju
przestępczości. Według nich negatywny wpływ na rozwój wiedzy w tym zakresie miało subiektywne nastawienie ich autorów – feminizm lub antyfeminizm2.
Jedna z najstarszych teorii opierała się na wyższości moralnej kobiety,
którą miała ona zawdzięczać: „większej czystości obyczajów, większej wstrzemięźliwości, większej wreszcie pobożności i przywiązaniu do praktyk religijnych”3. Została jednak obalona, m.in. dzięki statystykom kryminalnym (XIX
w.), które wykazały udział kobiet w zabójstwach, czyli czynach, przed których
popełnieniem sprawczynie powinny być powstrzymane przez czystość obyczajów niewieścich i przywiązanie do praktyk religijnych4.
Pod koniec XIX w. swoją koncepcję na temat przestępczości kobiet
w dziele Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka5 ukazali światu Cesare Lombroso oraz Guglielmo Ferrero. Ich zdaniem kobieta z urodzenia usytuowana
jest blisko typu zbrodniarza i pod względem moralnym stoi dużo niżej od mężczyzny. „Kobieta normalna posiada dużo cech, które zbliżają ją do dzikiego, do
dziecka, a zatem i do przestępcy”6. Autorzy na podstawie badań anatomii i fizjologii kobiety próbowali udowodnić, że w porównaniu z mężczyzną pozostaje ona na stopniu rozwoju dziecięcego, co doprowadziło ich do wniosku, że tak
naprawdę zarówno psychicznie, jak i fizycznie jest niedorozwiniętym mężczyzną7.
Urodzona zbrodniarka według C. Lombroso oraz G. Ferrero to kobieta,
która w wyniku niestosownego i wulgarnego zachowania stara się upodobnić
do płci przeciwnej i tym sposobem przybiera postać „półmężczyzny”. Kobietę
taką miały wyróżniać niechęć do macierzyństwa, wzmożony popęd płciowy,
skłonność do rozpusty i życia tułaczego, upodobanie strojów, rozrywek, nałogów i sportów typowych dla mężczyzn. Na jej charakter składały się takie cechy jak: mściwość, zazdrość, przebiegłość, okrucieństwo, kłamliwość, skutkujące nadzwyczajną nikczemnością moralną. Ponadto na podstawie wykonanych
pomiarów antropologicznych badacze uważali, że u urodzonych zbrodniarek
występują tzw. stygmaty zwyrodnienia fizycznego, do których należą: żuchwa
2

3

4
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6
7

T. Kolarczyk, J.R. Kubiak, P. Wierzbicki, Przestępczość kobiet. Aspekty kryminologiczne
i penitencjarne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1984, s. 77.
L. Buczyński, Kobieta wobec statystyki kryminalnej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1879, nr
42.
T. Kolarczyk, J.R. Kubiak, P. Wierzbicki, op. cit., s. 78.
C. Lombroso, G. Ferrero, La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, Torino
1893. Wydanie polskie: Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka ukazało się w Warszawie
w 1895 r.
C. Lombroso, G. Ferrero, Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka, Warszawa 1895, s. 381.
T. Kolarczyk, J.R. Kubiak, P. Wierzbicki, op. cit., s. 78.
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znacznej objętości, spojrzenie dzikie, policzki wydatne, męska fizjonomia,
wargi cienkie, meszek na twarzy, czaszka zbliżona do męskiej, anomalie miednicy.
Wspomniani autorzy wprowadzili pojęcie „zbrodniarki z przypadku”. Jedna grupa takich kobiet popełnia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu pod
namową mężczyzny. Jako że są one uległe i słabo rozwinięte emocjonalne,
ulegają ich sugestiom. „Sugestia zbrodni zawsze wychodzi ze strony kochanka,
kobieta ulega jej z łatwością, naprzód z powodu jej płciowości, oraz zaufania
pokładanego w ukochanym mężczyźnie, po wtóre dzięki szczeremu, pełnemu
miłości oddaniu, do jakiego częstokroć zdolne są te zbrodniarki, toteż stosunek
jej do kochanka dziwnie się nieraz przedstawia, oddaje mu się ona na łaskę
i niełaskę, ulegając niewolniczo jego nieograniczonej władzy”8.
Do drugiej grupy zbrodniarek z przypadku należy zaliczyć te, które dopuszczają się przestępstw przeciwko mieniu. Motyw ich działania stanowi zaburzone poczucie własności. Ten rodzaj kobiet przywłaszcza sobie rzeczy, nie
widząc w tym nic złego (pojęcie własności na poziomie dziecka)9.
Przedstawiony powyżej podział przestępczyń na zbrodniarki z urodzenia
i przestępczynie z przypadku miał wyjaśnić przyczyny przestępczości wśród
kobiet. Za ostateczny powód tego zjawiska badacze uznawali jednak ich naturę,
w której: „w mniejszym lub w większym stopniu, ale zawsze tkwi wrodzony
pęd do zbrodni”10.
Ponadto według C. Lombroso oraz G. Ferrero kobiety z racji osiadłego
trybu życia oraz instynktu opieki nad dziećmi są mniej skłonne do popełniania
przestępstw niż mężczyźni. Podejście do porządku publicznego o charakterze
konserwatywnym oraz mniej aktywna niż u mężczyzn kora mózgowa wydają
się czynnikami, które powstrzymują je od naruszeń prawa. Jednakże kiedy kobieta wejdzie na ścieżkę przestępstwa, potrafi być jednak bardzo brutalna, gdyż
jej niegodziwość musi być na tyle wielka, aby mogła pokonać sporą liczbę
przeszkód powstrzymujących przedstawicielki jej płci od czynów karalnych11.
Na przełomie XIX i XX wieku teoria C. Lombroso i G. Ferrero cieszyła
się dużą popularnością w środowiskach prawniczych, ułatwiając wydawanie
wyroków w stosunku do kobiet oskarżonych o łamanie prawa. Stała się jednak
także obiektem krytyki. F. Heidensohn uważa, że prace C. Lombroso i G. Ferrero są przejawem fantazji i bezpodstawnych spekulacji myślowych. „Jego
[Lombroso] skrupulatne pomiary nie zostały poddane żadnemu znaczącemu te8
9
10
11

C. Lombroso, G. Ferrero, Kobieta…, op. cit., s. 381.
C. Lombroso, G. Ferrero, The Female Offender, New York 1895, s. 216–217.
C. Lombroso, G. Ferrero, Kobieta…, op. cit., s. 381.
C. Lombroso, G. Ferrero, The Female…, op. cit., s. 151–152.
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stowi, a jego analizy zdjęć »upadłych kobiet« są równie obiektywne, jak przyznanie nagród w konkursie piękności”12.
Również Polak – Ludwik Krzywicki, będący przez pewien czas zwolennikiem C. Lombroso i G. Ferrero, negował wartość naukową ich pracy, a część
pierwszą książki określił jako: „pamflet bryzgający jedynie złością. Jest to analiza dokonana przez umysł mieszczański, niezdolny wznieść się ponad dzisiejszą rodzinę, w której żona ma patrzeć na szlafrok męża jako na objawienie
wyższej duchowości (…)”13. Twierdził również, że „materiał faktyczny silnie
pachnie tandetą. Niewiele jest faktów ścisłych”14.
Pomimo iż teoria ta poddana została ostrej krytyce, stała się inspiracją dla
wielu innych badaczy. Zmierzając w stronę biologicznego zdeterminowania
kobiecej przestępczości, modyfikowali oni założenia C. Lombroso, podkreślając wagę innych czynników.
Mając powyższe na uwadze, W. Thomas uważał, że przestępczość kobiet
nie jest tylko przejawem ich niskich instynktów, ale również swoistym protestem przeciwko moralności, która wskazała kobiecie pozycję podporządkowaną w rodzinie i społeczeństwie. W 1907 roku napisał on książkę Sex and Society, w której stwierdził, że o różnicach w zachowaniach kobiet i mężczyzn decydują przede wszystkim uwarunkowania biologiczne. Mężczyźni są „kataboliczni” – dysponują zwierzęcą siłą wyzwalania i niszczenia energii, czego rezultatem ma być ich kreatywność. Kobiety natomiast są „anaboliczne” jak rośliny – chłoną i gromadzą w sobie energię, pochodzącą od innych ludzi. Dzięki
temu są one stabilne, pasywne i skuteczniej niż mężczyźni radzą sobie ze stresem15. Kobiety popełniają przestępstwa, gdy są niezadowolone ze spełniania
ról seksualnych. „Do popełnienia czynu zabronionego popycha je chęć przeżycia czegoś nowego, podniecającego, pewnej przygody, zdobycia nowych
ubrań, pozycji, statusu w świecie. Potrzeby seksualne są zazwyczaj przyczyną
popełniania przez kobiety przestępstw. (…) Płeć jednakże stanowi ich kapitał,
ponieważ wiedzą, w jaki sposób wykorzystać ją w manipulowaniu mężczyznami do osiągnięcia własnych celów”16.
Z kolei według G. Konopki – przedstawicielki koncepcji neopsychoanalitycznej – wskazuje się na fakt szczególnej wrażliwości dziewcząt, które cier12
13
14
15
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F. Heidensohn, Women and Crime, New York University Press, New York 1985, s. 114.
L. Krzywicki, Psychologia kobiety, „Prawda” 1893, nr 23.
Ibidem.
W. Thomas, Sex and Society: Studies in the Social Psychology of Sex, University of Chicago
Press, Chicago 1907, s. 99.
Ibidem, s. 241.
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pią, gdy życie rodzinne jest zakłócone17. Jeżeli w rodzinie istnieją duże napięcia, to nie jest ona dla takiej dziewczyny odpowiednim źródłem czerpania
wzorców potrzebnych do kształtowania prawidłowych i stabilnych postaw wobec innych ludzi.
J. i V. Cowie oraz E. Slater opierają (pod pewnymi względami) swoją teorię na pracy C. Lombroso i G. Ferrero18. Autorzy stwierdzają, że przestępczynie cechuje brak tzw. zdrowej kobiecości, czego objawami są zewnętrzne cechy męskie, agresywność, niezależność, krnąbrność i inne przymioty charakteryzujące mężczyzn19.
W połowie XX wieku Otto Pollak wydał dzieło pt. The Criminality of
Women, w którym uwidoczniony został wpływ koncepcji C. Lombroso oraz
G. Ferrero. Ten autor za cel swoich badań obrał wykrycie przyczyn przestępczości kobiet. Wnioski, do których doszedł, odcisnęły piętno na sposobie postrzegania tego rodzaju przestępczości w perspektywie dziesięcioleci20. Stwierdził on, że statystyki kryminalne nie oddają rzeczywistego obrazu przestępczości. Głównym czynnikiem ukrytej przestępczości kobiet według niego jest kobieca natura. Według niego kobiety od zarania dziejów wykorzystują swoją
seksualność do manipulowania mężczyznami. Uświadamiają sobie ryzyko
ujawnienia, w związku z czym wolą raczej podżegać mężczyzn do popełniania
zbrodni, niż przyjmować rolę sprawcy. Dlatego w wielu sprawach pozostają
w cieniu ujawnionych czynów karalnych. Według O. Pollaka kobiety są bardziej kłamliwe niż mężczyźni. Powodów tego zjawiska poszukiwał w obyczajach związanych z seksualnością człowieka oraz w charakterystyce kobiecej
psychiki i fizjologii. „Nasze obyczaje seksualne zmuszają kobiety do ukrywania co cztery tygodnie okresu menstruacji. Tradycyjne wymagania odnośnie do
macierzyństwa ciągle domagają się od kobiet ukrywania przed dziećmi, przynajmniej do pewnego czasu, informacji dotyczących seksualności. Powoduje
to, że kobiety traktują ukrywanie i ukazywanie faktów w nieprawdziwym świetle jako postawę społecznie pożądaną i godną pochwały, co musi powodować
u nich inny stosunek do prawdomówności niż u mężczyzn”21. Badacz zauważył
ponadto, że także cykle fizjologiczne, takie jak ciąża i menopauza, mogą wywoływać u kobiet zaburzenia równowagi psychofizycznej i sprzyjać zachowaniom przestępczym.
17

18
19
20

21

G. Konopka, The Adolescent Girl in Conflict, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
1966.
J. Cowie, V. Cowie, E. Slater, Delinquency in Girls, Heinemann Educational, London 1968.
T. Kolarczyk, J.R. Kubiak, P. Wierzbicki, op. cit., s. 80.
M. Cabalski, Kobiety jako sprawczynie przestępstw i aktów przemocy, „Probacja” 2013, nr 3,
s. 32.
O. Pollak, The Criminality of Women, Barnes, New York 1950, s. 157.
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Kolejną przyczyną niskiej ujawnialności przestępstw kobiet jest tradycyjny wzorzec ról społecznych. Kobieta zajmuje się domem, jest nauczycielką,
gospodynią, służącą, pracuje jako pielęgniarka, opiekunka do dzieci, osób starszych. W związku z powyższym jej ofiarami są często osoby, które nie mogą
lub nie chcą się skarżyć, przez co prokuratura, policja czy sąd nie dowiadują się
o dokonaniu przestępstwa22.
Ponadto O. Pollak w tzw. koncepcji rycerskości mężczyzn wobec kobiet
wskazał na jeszcze jedną przyczynę ograniczającą wykrywalność przestępczości tych drugich. Zakładała ona, iż większość mężczyzn stara się być opiekuńcza wobec kobiet, chronić je przed niebezpieczeństwami i postępować wobec
nich dżentelmeńsko, zatem: „Mężczyźni nienawidzą oskarżania kobiet i w ten
sposób skazywania ich na odbycie kary, policjanci nie lubią ich aresztować,
adwokaci prowadzić sprawy przeciwko nim, sędziowie i sądy nie lubią uznawać ich za winne”23.
Teoria O. Pollaka została zasypana falą krytyki. Zarzucono jej formę wojującego antyfeminizmu, polegającego na dyskryminowaniu kobiet przez zredukowanie ich roli w społeczeństwie do uczestnictwa w akcie seksualnym24.
Skrytykowano również charakterystykę kobiety jako osoby chłodnej, pasywnej, ale skłonnej do podstępnych działań wobec bliskich ze środowiska rodzinnego25.
Kolejną koncepcją będącą próbą wyjaśnienia kobiecej przestępczości jest
teoria zróżnicowanych ról społecznych. Według jej zwolenników, przestępczość kobiet wynika z odmiennych ról społecznych obu płci i związanych
z tym różnic zainteresowań, potrzeb i możliwości ich zaspokajania u mężczyzn
i kobiet26. Mężczyzna skupia się na sferze zawodowej, finansowej, podczas gdy
zainteresowania kobiet koncentrują się przede wszystkim na sferze seksualnej.
Odmienna socjalizacja kobiet i mężczyzn wywiera wpływ na typ popełnianych
przestępstw oraz na sposób uczestniczenia w nich (kobieta w życiu podporządkowana jest mężczyźnie i najczęściej także przy dokonywaniu przestępstwa)27.
Z kolei L. Lernell twierdził, że niska przestępczość kobiet wynika po
pierwsze z natury biologicznej, na co wskazywać ma najmniejszy odsetek
przestępczości kobiecej w tych grupach czynów, których popełnienie związane
22
23
24
25
26
27

M. Cabalski, op. cit., s. 33.
O. Pollak, op. cit., s. 151.
M. Cabalski, op. cit., s. 34.
Ibidem.
T. Kolarczyk, J.R. Kubiak, P. Wierzbicki, op. cit., s. 80.
Ibidem.
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jest ze stosowaniem siły i agresji, a po drugie – z natury społecznej i zawodowej, na co wskazuje większy udział kobiet w niektórych grupach przestępczości na tle gospodarczym28. Odnosząc się do samej etiologii przestępczości kobiet, L. Lernell wysnuł koncepcję o generalnym czynniku genetycznym i dynamicznym przestępstwa, jakim jest przeżywanie stanu własnej nierówności
i dążenie do zniesienia jej skutków.
A. Cohen jest przekonany, że przestępczość kobiet przybiera zazwyczaj
formę przestępstw „seksualnych”. W sytuacji nieosiągnięcia odpowiednich,
społecznie dozwolonych związków (randki, małżeństwo) będą się one bowiem
angażowały w prostytucję ze względu na „szybkie korzyści”, jakie przynosi ten
model postępowania29. Ponadto uważa on, że kobiety nie będą w stanie popełniać przestępstw innego rodzaju, ponieważ nie podlegają takiej jak mężczyźni
presji w kierunku realizacji celów. Istnieje tylko jedno społeczne oczekiwanie
wobec kobiety – odpowiednie zamążpójście, a udany seks (w stałym związku)
jest miarą jej sukcesu i powodzenia. Praca i pieniądze nie są zaś dla niej bardzo
istotne30.
Podobne poglądy możemy znaleźć u Clowarda i Ohlina. Mężczyzna zatem
„musi iść szukać pracy, zrobić dla siebie karierę i utrzymać rodzinę”31. Według
nich przestępczość chłopców to męskie rozwiązanie męskiego problemu, a zainteresowania kobiety koncentrują się na rodzinie.
Według R. Morris kobiety angażują się w zachowania niezgodne z prawem, ponieważ mają problemy z utrzymaniem pozytywnych związków uczuciowych z innymi ludźmi32. Przyczyną tego rodzaju niepowodzeń wydaje się
pochodzenie społeczne. Większość przestępczyń bowiem wywodzi się z rozbitych domów, rodzin, w wyniku czego nie są w stanie zbudować trwałych więzi
uczuciowych, społecznych oraz należycie kontrolować własnych emocji.
Sutherland i Cressey – twórcy teorii zróżnicowanych powiązań – twierdzą,
że zachowanie przestępcze jest wyuczone. O tym, czy człowiek nauczy się takich zachowań, decydują charakter i liczba kontaktów z osobami popełniającymi przestępstwa. Pierwszorzędnym założeniem ich teorii jest to, że zachowań przestępczych jednostka uczy się w grupie pierwotnej. Dla kobiet taką
grupą jest rodzina. W rodzinach restrykcyjnych, w których zachowanie kobiety
jest ściśle kontrolowane, nie istnieje możliwość nauczenia się zachowań prze28

29
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L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1973, s. 248.
A.K. Cohen, Delinquent Boys. The Culture of the Gang, Free Press, New York 1955, s. 147.
A.K. Cohen, The sociology of the deviant act: anomie theory and Beyond, „American Sociological Review”, 1965, t. 30, s. 5–14.
R. Cloward, L. Ohlin, Deliquency and Opportunity, Free Press, New York 1960, s. 106.
R. Morris, Female delinquency and relation problems, „Social Forces” 1964, nr 1 (43), s. 83.
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stępczych. W tych natomiast, w których przemoc jest sposobem kształtowania
się relacji między małżonkami czy między rodzicami a dziećmi, kobieta przyswoi sobie takie właśnie zachowanie i jest wysoce prawdopodobne, że będzie
postępować podobnie33.
T. Parson uważa, iż przyczyn zróżnicowania przestępczości kobiet należy
poszukiwać w dominacji mężczyzn w strukturze i funkcji rodziny. Wiodącym
zachowaniem kobiety jest wychowanie i socjalizacja dzieci, mężczyzna natomiast ma dostarczać środki finansowe. Jego zdaniem te uwarunkowania są
istotne, aby zrozumieć przyczyny zachowań przestępczych kobiet. „Jeśli zapytacie, które dziecko w dziesięciotysięcznym mieście zostanie kryminalistą, nie
popełnicie dużego błędu, odpowiadając, że to płeć właśnie zdecyduje, kto zostanie przestępcą (mężczyzna), a kto nie (kobieta)” – powiedzą wiele lat później Sutherland oraz Cressey34. Kobiety są współuczestniczkami czynów przestępczych przez milczącą zgodę na kradzieże, włamania dokonywane przez
najbliższych. Ich rodzinna lojalność, pasywność i uczuciowość wplątuje je
w kryminalne zachowania35. Z. Majchrzyk stwierdza, że takie spojrzenie na
kobietę jest obecne we współczesnym świecie, jednak dyskusję może wzbudzać jego powszechność w dobie informacji i demokracji.
M.O. Warren jest przekonana, że w kwestii badania przyczyn przestępczości kobiet najlepsza ze wszystkich teorii kryminologicznych jest teoria kontroli,
według której przyczynami prowadzącymi do przestępczości są błędy popełniane w czasie procesu wychowawczego, następnie brak sukcesów w szkole,
nieakceptowane małżeństwo, rodzina i zawód, a przede wszystkim brak podstawowej kontroli ze strony instytucji i grup społecznych do tego wyznaczonych36.
Odpowiadając na postawione na wstępie pytania, należy zauważyć, że
według współczesnej kryminologii przestępczość kobiet należy rozumieć jako
zjawisko społeczne o bardzo rozbudowanej etiologii i zróżnicowanych przejawach. Jak wskazuje M. Cabalski, „Pomimo stosunkowo bogatej literatury poświęconej temu tematowi, nie udało się stworzyć jednej, uniwersalnej teorii,
która potrafiłaby wyjaśnić genezę i charakter przestępstw popełnianych przez
kobiety”37.
33
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Z. Majchrzyk, Kiedy kobieta zabija, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s. 87.
Ibidem, s. 87.
C. Smart, Women, Crime and Criminology; a Feminist Critique, Routledge, London 1976,
s. 15.
B. Hołyst, Kryminologia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 470.
M. Cabalski, op. cit., s. 81.
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Kobiety – sprawczynie przestępstw (jak słusznie zauważa M. Cabalski) –
wykazują różnorodne postawy, pochodzą z odmiennych środowisk społecznych i zawodowych, charakteryzują się odmiennymi doświadczeniami w kwestii „wchodzenia na ścieżkę” przestępstwa. Co najbardziej istotne, „stworzenie
uniwersalnego profilu kobiety dokonującej przestępstw nie wydaje się możliwe, gdyż nigdy i nigdzie zbiorowość przestępczyń nie stanowiła i nie stanowi
homogenicznej grupy jednostek”38.
Do szuflady należy schować pogląd (powszechnie spotykany), że przestępczość jest domeną mężczyzn. Jak wskazuje M. Cabalski, przełom XX
i XXI w. przyniósł wzrost przestępczości kobiet, zwłaszcza w grupie dorastających dziewcząt. Dotyczył on głównie przestępstw o agresywnym charakterze,
które w dużej liczbie państw wykazywały wyższą dynamikę niż w populacji
nieletnich chłopców39.
Dodajmy, że wśród współczesnych kryminologów dominuje pogląd, iż
przestępczość kobiet zależy od dużej liczby czynników. Istotne jest ustalenie
zespołu warunków wykazujących związek z zachowaniami sprzecznymi
z prawem i badanie zachodzących między nimi interakcji. Mając powyższe na
uwadze, po dokonaniu odpowiednich rozważań znajdziemy powiązania czynników biologicznych, psychologicznych oraz społecznych, które tworzą tzw.
syndrom sytuacyjny, prowadzący kobietę w kierunku popełnienia przestępstwa40.
Kobiety – seryjne zabójczynie
Zabójcą seryjnym według R.M. Holmesa oraz S.T. Holmesa jest osoba,
która z premedytacją i ze złej woli zabija co najmniej trzy osoby w ciągu więcej niż 30 dni, przy czym między kolejnymi zabójstwami występuje znaczny
odstęp – okres tzw. wyciszenia41.
Większość zabójców (nie tylko seryjnych) stanowią mężczyźni42. Seryjne
zabójczynie to 8% wszystkich zabójców seryjnych w USA, ale równocześnie
to niebagatelna liczba 76% wszystkich seryjnych zabójczyń na świecie43.
R. Hale i A. Bolin twierdzą, że mężczyźni zabijają znacznie częściej niż kobie38
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Ibidem.
M. Cabalski, op. cit., s. 81.
Ibidem.
R.M. Holmes, S.T. Holmes, Murder in America, SAGE Publications, Thousand Oaks–
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R. Hale, A. Bolin, The female serial killer, w: R.M. Holmes, S.T. Holmes (red.), Contemporary Perspectives on Serial Murder, SAGE Publications, Thousand Oaks–London–New Delhi 1998, s. 36–37.
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ty, głównie ze względu na przyczyny hormonalne (biologiczne). Ponadto uważa się, że o predyspozycjach do zachowań agresywnych decyduje prawdopodobnie testosteron44. Trzeba w tym miejscu wskazać, że badania przeprowadzone przez J.M. Reinisch wykazały, iż także inne hormony mają wpływ na
zachowanie człowieka, np. ekspozycja w czasie życia płodowego na progestagen w późniejszym czasie zwiększa skłonność do zachowań agresywnych
wśród mężczyzn oraz kobiet45.
Pamiętajmy jednak o tym, że nie tylko czynniki biologiczne determinują
człowieka do popełnienia przestępstwa. Mają również w tym swój udział czynniki psychologiczne oraz społeczne (koncepcja syndromu sytuacyjnego zaprezentowana powyżej).
M. Całkiewicz w książce Modus operandi sprawców zabójstw (rozdział 3
zatytułowany Rodzaje zabójców a modus operandi) prezentuje wyniki badań
R. Hale’a i A. Bolina, którzy po przeanalizowaniu 184 spraw dotyczących seryjnych zabójstw popełnionych przez kobiety stworzyli ogólną charakterystykę
sposobu działania zabójczyń. Zatem stwierdzili oni, że miejscem, w którym
najczęściej dochodzi do zabójstw, jest własne mieszkanie, a zdecydowanie rzadziej jest wybierane mieszkanie pokrzywdzonego. Ofiarami stają się zazwyczaj
członkowie najbliższej lub dalszej rodziny kobiety – zabójczyni. Co ciekawe,
nierzadko są to jej własne dzieci.
Niektóre zabójczynie seryjne pozbawiają życia swoje dzieci w wyniku
rozwinięcia się u nich syndromu Münchhausena per procura (MSBP)46. Modus
operandi prezentuje się wówczas następująco: matka dąży do wywołania objawów chorobowych u swojego dziecka, do którego śmierci dochodzi w wyniku zastosowania przez nią substancji chemicznych mających wywołać te obja44
45
46

R. Hale, A. Bolin, The female serial killer, op. cit., s. 34.
M. Całkiewicz, Modus operandi sprawców zabójstw, Poltext, Warszawa 2010, s. 166.
Przeniesiony zespół Münchhausena (Münchhausen syndrome by proxy – MSBP) jest zaburzeniem psychicznym, potencjalnie letalną formą maltretowania dzieci lub innych, również
dorosłych, pozostających pod opieką osoby z opisywanym zespołem. Patologiczna relacja
emocjonalna wiąże najczęściej cierpiącą na MSBP biologiczną matkę i jej dziecko – ofiarę
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chorobą. Zainteresowanie i współczucie należne rodzinom prawdziwie chorych dzieci stanowi dla niej rodzaj nagrody psychologicznej. Matka wyzwala u ofiary objawy chorobowe,
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procura; zespół Münchhausena by proxy. Źródło: D. Berent, A. Florkowski, P. Gałecki,
Przeniesiony zespół Münchhausena, „Psychiatria Polska” 2010, t. XLIV, nr 2, s. 245.
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wy lub ze względu na nieprawidłowe leczenie spowodowane udzieleniem przez
matkę błędnych informacji w kwestii charakteru zaburzeń. W tak zaprezentowanej powyżej sytuacji matka sprawia wrażenie bardzo zatroskanej, poświęcającej się choremu47. Jak wykazały badania, w ponad 95% przypadków osobą
cierpiącą na MSBP jest biologiczna matka ofiary48. Ponadto charakterystyczne
są u nich głębokie zaburzenia emocjonalne, które skutkują upośledzeniem budowania relacji interpersonalnych. Co ciekawe, dziesięć osób, będących
w dzieciństwie ofiarami MSBP, po latach od fatalnych zdarzeń wyznało, że jako dzieci czuły się niekochane przez rodziców i żyły w poczuciu braku bezpieczeństwa49. Osoba taka wymyśla coraz to nowe objawy chorobowe lub brak tolerancji wobec zastosowanego leczenia. Warto podkreślić, że wszelkie działania podejmuje planowo, jest krytyczna wobec swojego postępowania, ale rzadko kiedy przyznaje się do maltretowania dziecka50. Podejmuje usilne starania,
by zataić nadużycia, i czyni to tak skutecznie, że lekarz rzadko bierze pod uwagę MSBP w diagnostyce różnicowej51. Seryjny charakter zabójstw w takim
przypadku wynika ze specyficznego zaburzenia psychicznego matki52.
R. Hale i A. Bolin uważają, że im bardziej bezbronny jest pokrzywdzony
(bardzo młody, podeszły wiek, choroba), tym agresywniejsze jest zachowanie
napastniczki.
Ponadto z przeprowadzonego badania powyższych autorów (wspomnianego kilka akapitów wcześniej) wynika, że seryjne zabójczynie najczęściej pozbawiają życia swoje ofiary, stosując truciznę (59 przypadków). Według
K. Segrave’a popularność takiego sposobu wynika z faktu, że nie jest on tak
nacechowany przemocą jak chociażby użycie broni czy dźgnięcie nożem. Te
ostatnie określane są jako „męskie”53. W tyle pozostają takie sposoby jak54:
a) strzał z broni palnej (24 przypadki),
b) dźgnięcie nożem (11 przypadków),
c) zadzierzgnięcie (10 przypadków),
d) uduszenie przez odcięcie dopływu tlenu do płuc (9 przypadków),
e) wyjątkowo do śmierci ofiar doszło w wyniku zagłodzenia, powieszenia, utopienia, zepchnięcia z mostu lub wysokiego budynku,
47
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f) w 39 przypadkach seryjne zabójczynie zastosowały co najmniej dwa
sposoby pozbawienia życia swoich ofiar.
Odnosząc się z kolei do typologii seryjnych zabójczyń, warto zaprezentować tę, którą stworzyła A. Karmen55:
a) czarna wdowa – zazwyczaj zabija po ukończeniu 25. roku życia, koncentruje się na osobach, z którymi wiążą ją bliższe relacje. Typowy cykl zabójstw dla tego typu zabójczyni to 6–8 ofiar w ciągu 10–15 lat. Preferuje trucizny, które podawane systematycznie w małych dawkach mają ułatwić bezproblemowe uzyskanie wypłaty z ubezpieczenia na życie albo spadku po zmarłym.
Najczęściej zabija kolejnych małżonków, partnerów lub innych członków rodziny;
b) anioł śmierci – zaczyna zabijać zazwyczaj w wieku około 21 lat. Swoje działania podejmuje w domach spokojnej starości, szpitalach, gdzie śmierć
nikogo nie dziwi. W takich miejscach morderstwo nie wzbudza uzasadnionych
podejrzeń, a sprawczyni posiada poczucie władzy. Typowy cykl zabójstw to
8 ofiar w okresie 1–2 lat, jednakże w przypadku dużej mobilności liczba ofiar
może sięgać nawet 16 osób;
c) modliszka – zaczyna zabijać w wieku ponad 30 lat. Typowy cykl zabijania to około 6 ofiar w okresie 3 lat. Systematycznie zabija inne osoby zarówno przed odbyciem stosunku seksualnego, jak i podczas niego;
d) mścicielka – zaczyna zabijać w wieku około 22 lat. Ofiarami są członkowie jej rodziny albo jakiejś organizacji. Typowy cykl zabijania to mniej więcej 3–4 ofiary w ciągu 2 lat. Głównymi motywami jej działania są zazdrość,
nienawiść;
e) typ nastawiony na zysk – jest niezwykle rzadki. Najczęściej są to zabójczynie do wynajęcia. Zaczynają zabijać w wieku 25 albo 30 lat. W ujawnionych przypadkach proceder ten trwał 10 lat. Typowy cykl zabijania to jedna
osoba na rok. Czynią to dla korzyści finansowych albo przy okazji popełnienia
innego rodzaju przestępstwa;
f) sprawczynie zabójstw działające zespołowo – do tego typu sprawczyń należą zazwyczaj kobiety młode, agresywne, brutalne i nieposiadające
umiejętności niezbędnych do opracowania przemyślanego planu zabójstwa.
Według A. Karmen najczęściej spotyka się zespoły męsko-żeńskie. Kobieta zasilająca szeregi zespołu ma zazwyczaj 20 lat, a jej działalność w grupie trwa
około 1–2 lat. Z kolei zespoły żeńskie działają 2–4 lata, a ich członkiniami są
kobiety w wieku około 25 lat. Zespoły rodzinne trwają około roku, a kobiety
wchodzące w jego skład mają około 20 lat. Wszystkie zespoły, które zostały
55
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poddane badaniom przez A. Karmen, spowodowały śmierć od 9 do 15 ofiar,
a metody dokonywania zabójstw były zróżnicowane.
Z kolei R.M. Holmes oraz J. DeBurger w 1985 roku opracowali typologię
seryjnych zabójczyń, opierając się na motywacji sprawczyń tego rodzaju przestępstw. Prezentuje się ona następująco56:
a) wizjonerka – zabija z powodu patologicznych objawów w postaci
omamów wzrokowych i/lub słuchowych,
b) wyrachowana – zabija najczęściej znane sobie osoby w celu uzyskania
pieniędzy ze spadku, ubezpieczenia,
c) hedonistka – zaspokaja się seksualnie lub odnajduje przyjemność innego rodzaju podczas stosowania przemocy, prowadzącej ofiary do śmierci,
d) siłaczka – chce pokazać swoją siłę, odwagę, a czasem profesjonalizm
i zaangażowanie, przez celowe wywołanie niebezpieczeństwa dla życia jakiejś
osoby, by móc ją później ratować,
e) uczennica – wykonuje polecenie innej osoby (przywódcy). Jedynym
motywem działania w tym przypadku jest chęć przypodobania się swojemu
„guru”.
Wybrane sylwetki seryjnych zabójczyń57
Otylia Gburek/Tillie Klimek (1876–1936)
urodziła się na ziemiach polskich, a rok później
wyemigrowała wraz z rodziną do USA. Po raz
pierwszy wyszła za mąż za Józefa Mitkiewicza.
Pod koniec życia męża zaczęła mówić o swoich
proroczych snach, w których jakoby przewidziała
datę jego śmierci. Podobne okoliczności towarzyszyły śmierci jej kolejnego męża Jana Ruskowskiego oraz konkubenta Józefa Guszkowskiego, którzy zmarli w 1914 roku. Franciszek
Kupczyk (kolejny mąż) zmarł w 1921 roku, po
Ryc. 1. Tillie Klimek
proroczych snach żony, która nawet za jego życia Źródło: kobieta.gazeta.pl
kupiła dla niego trumnę. Tillie wyszła ponownie
za mąż za Józefa Klimka, który po ślubie zaczął chorować, jednak dzięki interwencji rodziny trafił do szpitala. W czasie badań stwierdzono u niego pod56
57

M. Całkiewicz, op. cit., s. 147–148.
Do stworzenia tej części artykułu wykorzystano materiały z następujących stron internetowych:
www.wiadomości.onet.pl, www.qfant.pl, www.belleepoque.tvn.pl, www.nasygnale.pl,
www.kobieta.wp.pl, www.ciekawe.onet.pl. www.kobieta.dziennik.pl, www.murderpedia.org,
www.thesun.co.uk, www.mirror.co.uk, www.telegraph.co.uk, www.biography.com.
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trucie arszenikiem. Tillie Klimek przyznała się do podtruwania męża, mając
nadzieję, że zgony poprzednich nie będą badane. Policja zdecydowała się jednak włączyć tamte zgony do sprawy, analizując rzekome prorocze sny kobiety.
Zmarli mężczyźni zostali ekshumowani, a w ich ciałach odnaleziono arszenik.
W trakcie śledztwa Tillie Klimek jako wspólniczkę wskazała kuzynkę. W 1923
roku odbył się proces obu kobiet. Zostały one oskarżone o otrucie 20 osób,
w tym 13 ze skutkiem śmiertelnym, ale nie wszystkie otrucia zostały udowodnione. Obie zostały skazane na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
Jeanne Weber (1874–1910) – zamordowała
co najmniej dziesięcioro dzieci (w tym prawdopodobnie troje własnych). Jeanne opiekowała się
córkami bratowej. Jedna z nich, Georgette, nagle
zachorowała i zmarła. Śmierć została uznana za
naturalną (pomimo że na jej szyi znajdowały się
sińce). Pod opiekę Jeanne oddano najmłodszą córkę jej bratowej, Suzanne, która w niedługim czasie
również zmarła. Według lekarza przyczyną zgonu
były niewyjaśnione konwulsje. Kiedy bratowe
pewnego dnia powróciły do domu z zakupów, zastały Jeanne duszącą 10-letniego siostrzeńca MauRyc. 2. Jeanne Weber
rice’a. Kobieta została aresztowana. Na zlecenie Źródło: pinterest.com
prokuratora sekcję zwłok zmarłych dzieci oraz
badanie Maurice’a wykonał profesor medycyny sądowej Léon Thoinot. Z powodu rozkładu zwłok nie stwierdził on zmian charakterystycznych dla duszenia, nie dostrzegł ich również podczas badania Maurice’a (przeprowadzono je
po dłuższym czasie od duszenia). Pomimo to Weber 19 stycznia 1906 r. stanęła
przed sądem pod zarzutem popełnienia morderstw. Ława przysięgłych nie
uznała dowodów winy oskarżonej (jej obrońca wykorzystał opinię Thoinota)
i wyszła ona na wolność. 7 kwietnia 1907 r. dokonała kolejnej zbrodni. Jej
ofiarą padł wówczas dziewięcioletni Auguste Bavouzet. Ponownie stanęła
przed sądem, ale i tym razem wyszła na wolność, ponieważ badania zmarłego
chłopca wykazały, że przyczyną jego zgonu był tyfus. Ciekawe w tej sprawie
jest to, że pierwszą sekcję wykonali miejscowi lekarze, którzy potwierdzili
uduszenie, lecz drugą, która wykazała tyfus, wykonał Thoinot na żądanie
obrońcy Jeanne Weber. Ten zasugerował mu, że jeśli podczas tej sekcji potwierdzi uduszenie dziecka, to zostanie ośmieszony jako autor poprzedniej opinii. Podczas procesu obrona wykorzystała opinię Thoinota, wskazując, że prowincjonalni lekarze nie mogą się równać z profesorem z Paryża. 8 maja 1908 r.
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Jeanne wyszła za mąż i wraz z nim przeprowadziła się do Commercy, gdzie
zamieszkali w hotelu. Po pewnym czasie właściciel hotelu przyłapał ją na próbie uduszenia jego 10-letniego syna Marcela Poirota (dziecko zmarło, a późniejszej sekcji już nie wykonywał Thoinot). Weber została aresztowana i ponownie stanęła przed sądem. Uznano ją za winną popełnienia przynajmniej
10 morderstw i umieszczono w szpitalu psychiatrycznym w Maréville. Powiesiła się w 1910 r.
Myra Hindley (1942–2002) – udowodniono
jej zabójstwa piątki dzieci w wieku 10–17 lat, które
popełniła wraz z Ianem Bradym. Wykorzystali oni
seksualnie, torturowali i zamordowali trójkę dzieci
poniżej 12. roku życia, jedno w wieku lat 16 i jedno w wieku 17 lat. Główny dowód w ich sprawie
został znaleziony w skrytce na bagaż na dworcu
w Manchesterze – kasetę, na której nagrano krzyki
jednej z ofiar podczas tortur i gwałtu. Jak wskazują
różnego rodzaju źródła, sprawczyni była zarozumiała i arogancka, co stało się jej nieodłącznym
wizerunkiem. Policyjna sekretarka Sandra WilkinRyc. 3. Myra Hindley
son stwierdziła, że z pewnością nigdy nie zapomni Źródło: mirror.co.uk
widoku Hindley i jej matki Nellie w sądzie objadających się słodyczami. Podczas gdy matka była widocznie zmartwiona, Hindley wydawała się nieporuszona całą tą sytuacją. Została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności. Zmarła w więzieniu.
Beverley Allitt (ur. 1968) – pracowała jako
pielęgniarka na oddziale dziecięcym szpitala Kesteven. Po prawie dwóch miesiącach od pojawienia się jej w szpitalu personel tejże placówki zauważył, że liczba dzieci, które zmarły w wyniku
zatrzymania krążenia, gwałtownie wzrosła. W wyniku przeprowadzonego śledztwa okazało się, że
Beverley wstrzykiwała dzieciom insulinę lub potas, co skutkowało zatrzymaniem akcji serca. Została uznana za winną spowodowania śmierci
czwórki dzieci oraz spowodowania ciężkich obrażeń u dziewięciu małych pacjentów.
Ryc. 4. Beverley Allitt
Źródło: pinterest.com
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Aileen Wuornos (1956–2002) – w latach
1989–1990 zamordowała na Florydzie siedmiu
mężczyzn. Została skazana na sześciokrotną karę
śmierci (jednego ciała ofiary nie odnaleziono).
Pierwszą ofiarą tej kobiety stał się Richard Mallory. Według Aileen, Richard próbował ją zgwałcić,
dlatego trzykrotnie do niego strzeliła. Ciało zostawiła w lesie, gdzie po dwóch tygodniach natknęli się na nie dwaj mężczyźni. Kolejną ofiarą
stał się David Spears, do którego strzeliła z pistoletu sześć razy, a na skutek daleko posuniętego
rozkładu ciała identyfikacji dokonano dzięki kar- Ryc. 5. Aileen Wuornos
Źródło: mattoid.com
cie stomatologicznej. Następnymi ofiarami Aileen stali się: Charles Carskaddon, Eugene Burress, Dick Humphreys. Ostatnią
był 60-letni Walter Antonio, zawodowy kierowca ciężarówki, który zginął na
skutek strzału w głowę i w plecy. Policja wpadła na trop morderczyni, kiedy ta
w czerwcu wraz ze swoją partnerką (Tyrią) rozbiła samochód zaginionego
65-latka, Petera Siemsa. Ciała emerytowanego marynarza nigdy nie znaleziono. Gdy policjanci zatrzymali Aileen Wuornos, przedstawili jej tylko zarzut
posiadania nielegalnej broni, nadzieję na rozwiązanie sprawy pokładając w jej
partnerce. Zatrzymali ją następnego dnia i nie musieli nawet długo przekonywać, by zgodziła się zeznawać, wolała bowiem współpracować z policją, niż
dostać wieloletni wyrok. Aileen cały czas kreowała się na ofiarę. Gdy usłyszała
wyrok kary śmierci, zaczęła krzyczeć: „Jestem niewinna! Zostałam zgwałcona!
Mam nadzieję, że spotka was to samo! Amerykańskie śmiecie!”. Ostatecznie
jednak przyznała się do popełnienia wszystkich zbrodni. Miała trafić na krzesło
elektryczne, ale pozwolono jej wybrać metodę śmierci. Zdecydowała się na zastrzyk z trucizną.
Obraz przestępczości kobiet w Polsce
Nie ulega wątpliwości, iż kobiety popełniają mniej przestępstw niż mężczyźni (odzwierciedlają to statystyki krajowe oraz światowe). W państwach
wysoko rozwiniętych udział kobiet w przestępczości wynosi odpowiednio:
w Belgii 20%, USA, 15%, Japonii 13%, a w krajach biedniejszych, np. Kolumbii – 5%, Wenezueli 3%58.
Mając na uwadze spostrzeżenia angielskich kryminologów, warto wskazać, iż według nich ogólny udział kobiet w popełnianiu czynów kryminalnych
58
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wynosi około 35%, przy czym należy zauważyć, że przestępczość wśród kobiet
w ciągu ostatnich stu lat ulegała większym lub mniejszym wahaniom59.
W Polsce w 2012 roku liczba kobiet podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych (zabójstwo, uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce,
zgwałcenie, rozboje, kradzieże, kradzieże z włamaniem) wyniosła 11 418. Ponadto procentowy udział kobiet mających status podejrzanych w odniesieniu
do określonego rodzaju przestępstwa prezentuje się następująco:
a) zabójstwo: 14,11%,
b) kradzież cudzej rzeczy i kradzież z włamaniem: 9,86%,
c) udział w bójce lub pobiciu: 9,00%,
d) spowodowanie uszczerbku na zdrowiu: 8,87%,
e) rozbój, wymuszenie rozbójnicze i kradzież rozbójnicza: 6,38%,
f) zgwałcenie: 1,52%.
Co istotne, obecnie organy administracji państwowej nie prowadzą statystyk osób uznanych za sprawców z uwzględnieniem ich płci. Natomiast Komenda Główna Policji w statystykach osób podejrzanych o dokonanie określonych przestępstw uwzględnia udział kobiet, który prezentuje się następująco:
Tab. 1. Podejrzani o zabójstwo

59
60

Rok

Podejrzani
ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Procent kobiet
w stosunku
do ogólnej liczby
podejrzanych60

2012

588

83

505

14,11

2011

652

81

571

12,42

2010

660

92

568

13,93

2009

755

104

651

13,77

2008

742

88

654

11,85

2007

845

118

727

13,96

2006

794

116

678

14,60

2005

861

112

749

13,00

2004

970

133

837

13,71

2003

1015

121

894

11,92

Ibidem.
Obliczenia wykonane przez autora.
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Rok

Podejrzani
ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Procent kobiet
w stosunku
do ogólnej liczby
podejrzanych60

2002

1206

161

1045

13,34

2001

1274

149

1125

11,69

2000

1186

136

1050

11,46

1999

957

124

833

12,95

1998

997

150

847

15,04

1997

1009

134

875

13,28

1996

1085

143

942

13,17

1995

1054

138

916

13.09

1994

1091

167

924

15,30

1993

955

127

828

13,29

1992

889

151

738

16,98

Źródło: tab. 1–6: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-kobiet/50869,
Przestepczosc-kobiet.html (dostęp: 3.05.2017).

Tab. 2. Podejrzani o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu

61

Rok

Podejrzani
ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Procent kobiet
w stosunku
do ogólnej liczby
podejrzanych61

2012

9692

860

8832

8,87

2011

10430

980

9450

9,39

2010

9686

913

8773

9,42

2009

9328

807

8521

8,65

2008

9233

776

8457

8,40

2007

9706

741

8965

7,63

2006

9637

717

8920

7,44

2005

9665

751

8914

7,77

Obliczenia wykonane przez autora.
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Rok

Podejrzani
ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Procent kobiet
w stosunku
do ogólnej liczby
podejrzanych61

2004

10008

740

9268

7,39

2003

9857

723

9134

7,33

2002

10431

825

9606

7,90

2001

10129

774

9355

7,64

2000

11037

802

10235

7,26

1999

10502

748

9754

7,12

1998

11557

879

10678

7,60

1997

12520

899

11621

7,18

1996

12213

903

11310

7,39

1995

11883

837

11046

7,04

1994

12118

864

11254

7,12

1993

9926

608

9318

6,12

1992

8668

537

8131

6,19

Tab. 3. Podejrzani o udział w bójce lub pobiciu

62

Rok

Podejrzani
ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Procent kobiet
w stosunku
do ogólnej liczby
podejrzanych62

2012

17382

1565

15817

9,00

2011

18598

1652

16946

8,88

2010

19381

1873

17508

9,66

2009

21863

1896

19967

8,67

2008

23043

1997

21046

8,66

2007

23570

1864

21706

7,90

2006

22992

1705

21287

7,41

Obliczenia wykonane przez autora.

Arkadiusz P. Szajna

238

Rok

Podejrzani
ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Procent kobiet
w stosunku
do ogólnej liczby
podejrzanych62

2005

22163

1614

20549

7,28

2004

22081

1629

20452

7,37

2003

21402

1542

19860

7,20

2002

22175

1741

20434

7,85

2001

22369

1653

20716

7,38

2000

21652

1611

20041

7,44

1999

18929

1521

17408

8,03

1998

19263

1476

17787

7,66

1997

20609

1586

19023

7,69

1996

18153

1317

16836

7,25

1995

16918

1201

15717

7,09

1994

14620

1147

13473

7,84

1993

10720

868

9852

8,09

1992

8992

664

8328

7,38

Tab. 4. Podejrzani o zgwałcenie

63

Rok

Podejrzani
ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Procent kobiet
w stosunku
do ogólnej liczby
podejrzanych63

2012

855

13

842

1,52

2011

893

13

880

1,45

2010

841

11

830

1,30

2009

950

15

935

1,57

2008

1021

7

1014

0,68

Obliczenia wykonane przez autora.
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Rok

Podejrzani
ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Procent kobiet
w stosunku
do ogólnej liczby
podejrzanych63

2007

1111

15

1096

1,35

2006

1215

10

1205

0,82

2005

1183

10

1173

0,84

2004

1253

8

1245

0,63

2003

1449

13

1436

0,89

2002

1476

17

1459

1,15

2001

1524

12

1512

0,78

2000

1481

12

1469

0,81

1999

1306

9

1297

0,68

1998

1412

13

1399

0,92

1997

1631

8

1623

0,49

1996

1388

8

1380

0,57

1995

1692

4

1688

0,23

1994

1609

13

1596

0,80

1993

1381

27

1354

1,95

1992

1242

22

1220

1,77

Tab. 5. Podejrzani o rozbój, wymuszenie rozbójnicze i kradzież rozbójniczą

64

Rok

Podejrzani
ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Procent kobiet
w stosunku
do ogólnej liczby
podejrzanych64

2012

11988

765

11223

6,38

2011

12967

837

12130

6,45

2010

13809

784

13025

5,67

Obliczenia wykonane przez autora.
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2009

14611

818

13793

5,59

2008

14717

858

13859

5,82

2007

15975

978

14997

6,12

2006

19137

877

18250

4,58

2005

21151

1050

20101

4,96

2004

22793

1119

21674

4,90

2003

23212

1006

22206

4,33

2002

22909

992

21917

4,33

2001

24680

1078

23602

4,36

2000

24266

1074

23192

4,42

1999

19983

905

19078

4,52

1998

16616

808

15808

4,86

1997

16428

752

15676

4,57

1996

15035

670

14365

4,45

1995

15607

627

14980

4,01

1994

13797

504

13293

3,65

1993

9912

327

9585

3,29

1992

8582

333

8259

3,88

Tab. 6. Podejrzani o kradzież cudzej rzeczy i kradzież z włamaniem

65

Rok

Podejrzani
ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Procent
w stosunku
do ogólnej liczby
podejrzanych65

2012

82459

8132

74327

9,86

2011

80204

7976

72228

9,94

2010

73925

7549

66376

10,21

2009

66044

6927

59117

10,48

Obliczenia wykonane przez autora.
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2008

66587

6193

60394

9,30

2007

72523

6033

66490

8,31

2006

78313

5992

72321

7,65

2005

90804

5976

84828

6,58

2004

98176

5903

92273

6,01

2003

93782

6825

86957

7,27

2002

99093

7282

91811

7,34

2001

104006

7077

96929

6,80

2000

108381

6890

101461

6,35

1999

100411

5716

94695

5,69

1998

106144

5505

100639

5,18

1997

106306

3516

102790

3,30

1996

103653

3218

100434

3,10

1995

130459

5936

124523

4,55

1994

120058

5102

114956

4,24

1993

89991

3373

86618

3,74

1992

85137

3233

81904

3,79

Zwróćmy jeszcze uwagę na przestępstwa, które mogą popełniać tylko kobiety. Mam tu na myśli przede wszystkim dzieciobójstwo, przez które należy
rozumieć zabicie dziecka przez jego matkę: „(…) w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu”66. Zdecydowana większość przestępstw dzieciobójstwa
nie różni się od siebie pod kątem genezy czy przebiegu zdarzenia. „Po stwierdzeniu ciąży partner tchórzliwie wycofuje się, odmawiając kobiecie jakiejkolwiek pomocy, kłamliwie wypiera się ojcostwa itp. Ciężarna, zwykle z obawy
przed potępieniem rodziny i otoczenia społecznego, ukrywa ciążę, potem rodzi
dziecko w ustronnym miejscu, a następnie bądź pozostawia je bez opieki i ono
ginie, bądź zabija je, zwłaszcza dusząc, topiąc, miażdżąc główkę itp.”67

66
67

Art. 149 k.k.
J. Malec, Przestępczość – to ciekawe zjawisko, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006,
s. 171–172.
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Tab. 7. Statystyki dotyczące dzieciobójstwa w Polsce
Rok
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Liczba
postępowań wszczętych
21
18
22
24
26
28
33
34
42
41
61
41
46
46
59
54

Liczba
przestępstw stwierdzonych
4
1
9
6
10
10
13
13
10
12
19
25
28
26
47
31

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko/63417,Dzieciobojstwo
-art-149.html (dostęp: 4.05.2017).

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że przestępczość kobiet, podobnie jak przestępczość mężczyzn, jest zjawiskiem bardzo złożonym. Kobieta – wydawałoby się
płeć piękna, ale za to słabsza fizycznie i psychicznie od mężczyzny – nie potrafi dokonać makabrycznych zbrodni, stać się np. seryjną zabójczynią. Nie jest to
jednak prawda, jak bowiem wskazują przykłady seryjnych zabójczyń przedstawione powyżej, potrafią one być bardzo brutalne i zabijać bez skrupułów.
Pomimo że istnieje obfita literatura na temat przestępczości kobiet, niezwykle
trudno jest wskazać jedną teorię, która w sposób skuteczny wyjaśniłaby to
skomplikowane zjawisko. Jak słusznie zauważa P. Carlen, „typowa kobieta
przestępca nie istnieje”68. Słuszny jest zatem pogląd, że przestępczość kobiet
należy badać wieloczynnikowo, usiłując precyzyjnie ustalić jak najwięcej
68

K. Biel, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2008, s. 191.
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czynników związanych z powstawaniem zachowań przestępczych i powiązania
zachodzące między nimi, które, jak wskazano powyżej, tworzą tzw. syndrom
sytuacyjny, prowadzący kobietę w kierunku popełnienia przestępstwa.

Streszczenie
Mając na uwadze, iż ostatnimi czasy w mediach często prezentowane są bulwersujące cały kraj historie o matkach zabójczyniach, autor postanowił bliżej przyjrzeć się
szczególnemu rodzajowi przestępczości – przestępczości kobiet, nie zamykając się
przy tym tylko na aspekt zabójstw. Chcąc podzielić się swoimi spostrzeżeniami, na początku zwrócił uwagę na przyczyny tego rodzaju przestępczości, zaznaczając, że ważną
pozycję w tej kwestii zajmuje tzw. przestępczość odwetowa (kobieta – sprawczyni
przestępstwa na początku jest ofiarą), następnie zaprezentował i omówił czynniki, które
determinują niską przestępczość kobiet w przeciwieństwie do mężczyzn. Według większości współczesnych kryminologów przestępczość kobiet należy badać tak naprawdę
w perspektywie wieloczynnikowej. Polega ona na zidentyfikowaniu warunków ukazujących związek z zachowaniami sprzecznymi z prawem i badaniu zachodzących między nimi interakcji. W głównym nurcie takich analiz i rozważań znajdują się powiązania czynników biologicznych, psychologicznych oraz społecznych. Tworzą one zatem
określony syndrom sytuacyjny, który zdaniem badaczy prowadzi kobietę w kierunku
zachowań przestępczych.
Słowa kluczowe: przestępczość, kobieta, zabójstwo
Summary
In the media stories about women-murderers are often presented. Author decided
to look at this kind of crime – female crime. In order to share his observations, the author will at first point out the causes of this type of crime. He will point out that according to most contemporary criminologists, female crime should be explored in a multifactorial perspective. It involves identifying the conditions that show the connection
with the behavior and investigating the interaction between them. In the mainstream of
such analyzes and reflections there are links of biological, psychological, and social
factors. They form a specific situational syndrome, which, according to researchers,
leads a woman towards criminal behavior.
Keywords: crime, murder, woman

Paweł Szybko, Marek Leśniak
Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego

FILMOWY OBRAZ GENERALIZACJI
Z OBSZARU NAUK SĄDOWYCH –
NA PRZYKŁADZIE SERIALU CRIMINAL MINDS
Film’s portrayal of forensic generalizations – by the example
of Criminal Minds series

Początek dyskusji na temat podstawowych cech tego rodzaju filmów, cech
związanych z zadaniami preferowanymi przez ich twórców, sięga czasu powstania pierwszych produkcji filmowych1. Co jest ważniejsze? Czy wartość artystyczna produkcji? Czy przewidywane oczekiwania odbiorców i związane
z zaspokajaniem gustów tzw. szerokiej publiczności korzyści finansowe? Czy
realizowanie określonych zadań edukacyjnych (np. nabycie przez odbiorcę
określonej wiedzy lub zmiany jego postaw w określonym zakresie)? W konkretnych produkcjach filmowych zapewne pojawia się każdy z tych aspektów,
ale uwzględniany jest w różnym stopniu. Celem autorów niniejszego opracowania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle i w jakim stopniu
w produkcjach filmowych, na przykładzie serialu Criminal Minds, realizowana
jest funkcja edukacyjna w zakresie poznawania przez widza generalizacji, które
funkcjonują w praktyce nauk sądowych, w szczególności profilowania cech
nieznanego sprawcy czynu zabronionego przez prawo. Oparto się na założeniu,
że w powstawaniu produkcji filmowych biorą udział różnego rodzaju konsultanci, naukowcy lub praktycy z określonej dziedziny. Oczywiście, końcowy
kształt dzieła jest wypadkową działań i decyzji szerszego zespołu osób. Opinie
konsultanta mogą zostać uwzględnione w różnym stopniu, między innymi
w zależności od możliwości finansowych, przekonań reżyserów poszczególnych części czy producenta.
Generalizacje są uogólnieniami. Wyrażające je zdania zawierają w swojej
treści twierdzenia o istnieniu zarówno w otaczającym człowieka świecie, jak
1

R. Kováčik, Tradycja i oryginalność w nowym kinie czeskim (i słowackim), „Studia Filmoznawcze” 1999, nr 20, s. 43.
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i w jego życiu psychicznym i fizjologicznym zależności pomiędzy różnego rodzaju czynnikami. Pozwalają one człowiekowi uporządkować otaczający go
świat. Przekonanie, że co najmniej niektóre elementy nie zależą od przypadku,
pozwala mu czuć się bardziej bezpiecznie. Generalizacje uzewnętrzniają się nie
tylko w nauce, której istotną jest szukanie i tworzenie praw, ale również
w funkcjonowaniu na co dzień, w języku ogólnym. Niejednokrotnie, budując
wypowiedzi, używa się takich słów jak: „generalnie”, „w zasadzie”, „ogólnie
rzecz biorąc”. Dzięki temu łatwiej jest nam mówić o świecie oraz go odbierać.
Posługiwanie się generalizacjami ułatwia (a niekiedy w ogóle umożliwia) również funkcjonowanie społeczne. Każde uogólnienie wiąże się jednak z ryzykiem, że w konkretnej sytuacji okaże się zawodne. Zawodność może być następstwem wystąpienia wyjątku od reguły bądź być związana z popełnieniem
błędu logicznego, zwanego „błędem wadliwej generalizacji” czy „pochopnym
uogólnieniem”2. Błąd ten z reguły wiąże się z typowymi wadami uzasadniania
ogólnych wniosków zgodnie ze schematami indukcji niezupełnej – w szczególności opierania się na zbyt małej próbie obserwacji jednostkowych albo
próbie niezróżnicowanej odpowiednio w zakresie własności różnicujących całą
populację badanych elementów. Należy również pamiętać, iż w sferze społecznej, również w naukach sądowych, szczególnie istotna może być również inna
wada rozumowania indukcyjnego – w ramach tego modelu na podstawie obserwacji dokonywanych w przeszłości tworzymy uogólnienia, które wykorzystujemy w przyszłości. Wnioskujemy o cechach obiektów, które nie istnieją
w momencie dokonywanej obserwacji3.
Istnieje wiele rodzajów generalizacji, a raczej podstaw, na których mogą
one zostać sformułowane4. Wyróżnia się między innymi następujące generalizacje: naukowe; na podstawie opinii biegłego; na podstawie wiedzy ogólnej;
oparte na doświadczeniu; oparte na przekonaniach lub intuicji. Nadto wyróżnia
się jeszcze generalizacje specyficzne dla danej sprawy oraz generalizacje
zdroworozsądkowe. Wartość sformułowanych generalizacji jest różna w zależności od ich podstawy. Inną wartość mieć będą zatem generalizacje naukowe,
oparte na długoletnich badaniach empirycznych, inną zaś te oparte wyłącznie
na intuicji czy przeczuciu osoby, która je formułuje. Co więcej, na tworzone
2

3

4

M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 166, 167.
M. Page, J. Taylor, M. Blenkin, Uniquess in the forensic identification science – fact or fiction?, „Forensic Science International” 2011, nr 206, s. 12–18.
A. Ibek, Generalizacje w rozumowaniach dowodowych, w: J. Widacki (red.), Studia
prawnicze: rozprawy i materiały, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2012,
s. 53, 54; T. Anderson, D. Schum, W. Twining, Analysis of Evidence, Cambridge University
Press, Cambridge 2005, s. 265–272.
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generalizacje istotny wpływ mają posiadane przez tworzących wiedza i doświadczenie (zawodowe, życiowe, rodzinne), indywidualne predyspozycje
i uwarunkowania, system wartości, przekonania, a także „zdrowy rozsądek”,
który może przecież różnić się od „zdrowego rozsądku” innych osób. Każdy
z tych rodzajów generalizacji może znaleźć zastosowanie w procesie profilowania nieznanego sprawcy przestępstwa.
Powyższe rozważania dotyczą także filmów i seriali, w których odzwierciedlone są w mniejszym lub większym stopniu przekonania i postawy ich
twórców. Analizując generalizacje, na których opiera się konkretny film, nie
można pominąć roli tzw. konsultantów, czyli specjalistów z dziedziny, której
dotyczy film lub serial. Obraz filmowy, czy też serialowy, stanowi zatem niejednokrotnie wypadkową przemyśleń jego twórców i konsultantów. Konsultantem Thomasa Harrisa, autora książek pt. Czerwony smok (Red Dragon), Milczenie owiec (The Silence of the Lambs) czy Hannibal, był Robert Ressler,
agent FBI, który miał największy wkład w rozwój dziedziny profilowania kryminalnego w USA. Ressler w swojej książce pt. Whoever Fights Monsters
(s. 58 i n.) stwierdził, że pod koniec lat 80. i na początku lat 90. XX wieku wokół profilowania kryminalnego w wydaniu FBI narastał szum medialny,
a ponadto rozpowszechniony został jego wypaczony obraz, do czego FBI pośrednio się przyczyniło. Wspomniany autor jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazał zbyt pobłażliwe podejście FBI do autorów książek i scenariuszy
filmowych. Sam miał wiele zastrzeżeń np. co do treści scenariusza filmu Milczenie owiec. W świetle opinii Resslera FBI zbyt chętnie nawiązywało współpracę z autorami książek i scenariuszy filmowych, nie gwarantując sobie odpowiedniego wpływu na sposób prezentacji procesu profilowania nieznanych
sprawców przestępstw.
Autorzy prezentowanych badań przyjrzeli się pod kątem manifestowanych
generalizacji serialowi Criminal Minds (polski tytuł Zabójcze umysły). Jest to
pierwsza produkcja, mająca ukazać realia profilowania kryminalnego według
modelu wypracowanego przez FBI. Inaczej niż zostało to zobrazowane
w popularnych filmach fabularnych (np. Czerwony smok, Milczenie owiec,
Hannibal, Złodziej życia), w których to uwaga widza skupiona jest niemal wyłącznie na relacjach profilera z poszukiwanym seryjnym mordercą lub profilera
z osadzonym w więzieniu seryjnym mordercą, serial Criminal Minds opowiada
o codziennej pracy profilerów z FBI należących do specjalnej jednostki BAU
(Behavioral Analysis Unit). Praca ta niczym nie przypomina ujęcia charakterystycznego dla wspomnianych wcześniej hitów kinowych. Z punktu widzenia
poruszonej problematyki istotny jest fakt, że konsultantem tego serialu był od
samego początku James Clemente, doświadczony agent FBI zajmujący się pro-
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filowaniem kryminalnym. Warto podkreślić, że nie tylko doradzał on twórcom
serialu, ale także sam pisał scenariusze do niektórych odcinków.
Materiał badawczy stanowiły dwie grupy odcinków – pierwsza to 22 odcinki pierwszego sezonu serialu, natomiast druga to odcinki numer 32, 104,
137, 156, 180 oraz 202. Pierwsze odcinki serialu wprowadzają widzów w tematykę profilowania kryminalnego, w ich scenariuszach zawarto zatem wiele
kwestii mających wyjaśnić, na czym ono polega, jak funkcjonuje jednostka
BAU oraz w jaki sposób eksperci z FBI tworzą profil. Druga ze wspomnianych
grup odcinków wyprodukowana została w całości na podstawie scenariuszy autorstwa Jamesa Clemente. We wszystkich wspomnianych odcinkach serialu
przedstawiony został proces tworzenia profilu kryminalnego przez agentów
FBI, którzy przy jego opracowywaniu posługują się różnego rodzaju generalizacjami. Sam profil można nazwać swoistym zbiorem generalizacji. W ukazanym w serialu obrazie tworzenia profilu kryminalnego dominującą rolę odgrywają generalizacje oparte na danych statystycznych, a także na doświadczeniu
i wiedzy samych agentów FBI. Już w drugim odcinku nawiązano do badań
prowadzonych przez specjalistów z Akademii FBI w Quantico na populacji
osadzonych w USA sprawców brutalnych zbrodni5. Jeden z serialowych profilerów stwierdza, iż „podpalanie już w dzieciństwie często idzie w parze z nocnym moczeniem się i dręczeniem zwierząt”. Kwestia ta zdaje się bezpośrednio
odnosić się do wyników badań przeprowadzonych na podstawie szczegółowych wywiadów z trzydziestoma sześcioma osadzonymi sprawcami brutalnych
zbrodni, opublikowanych i szeroko opisanych w 1986 r.6 W serialu nie wspomniano wszystkich czynników, jakie zaobserwowano u badanych osadzonych
sprawców, a które występowały u zdecydowanej ich większości. Są to: tzw.
sen na jawie (82% badanych w okresie dzieciństwa oraz 81% w okresie dojrzewania), nałogowa wręcz masturbacja (82% badanych w okresie dzieciństwa
oraz 82% w okresie dojrzewania) oraz poczucie izolacji (71% badanych
w okresie dzieciństwa oraz 77% w okresie dojrzewania). Jeśli idzie o generalizacje oparte na doświadczeniu (przede wszystkim zawodowym), to warto zauważyć, iż te padają głównie z ust dwóch starszych osób z zespołu serialowych
profilerów. Podyktowane jest to najprawdopodobniej okolicznością, iż większość członków zespołu (czterech z sześciu) jest stosunkowo młoda – ich wiek
można określić w granicach 30. roku życia, co w rzeczywistości nie byłoby
możliwe. Serialowi profilerzy wspominają często podobne sprawy, nawiązują
5

6

R.K. Ressler, T. Schachtman, Whoever Fights Monsters, St. Martin’s Paperbacks, New York
1993, s. 32, 33.
R.K. Ressler, J.E. Douglas, A.W. Burgess, J.E. Douglas, C.R. Hartman, R.B. D’Agostino,
Sexual killers and their victims. Identifying patterns through crime scene analysis, „Journal
of Interpersonal Violence” 1986, nr 3, s. 288–308.
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do przypadków, którymi zajmowali się w przeszłości. Szukają w nich analogii,
różnego typu podobieństw i na tej podstawie stawiają następnie wnioski. Domeną jednego z najmłodszych członków serialowego zespołu profilerów
(dr Reid) jest bardzo rozległa wiedza z różnych dziedzin nauki, od matematyki
i psychologii począwszy aż po literaturę. Bohater ten wspiera formułowane
przezeń generalizacje, wchodzące w skład podstaw profilu kryminalnego, posiadaną przez siebie specjalistyczną wiedzą naukową. Podkreślić należy,
że tego rodzaju generalizacje naukowe mają największą wartość – są najbardziej transparentne (podatne na kontrolę) oraz cechuje je największy stopień
trafności. W rzeczywistości serialowej wyróżnić można nadto kategorię generalizacji specyficznych dla danej sprawy. Generalizacje takie tworzone są np.
na gruncie jednej, ale przedłużającej się sprawy, w której sprawca pozbawił życia wiele ofiar i pozostaje nieuchwytny przez dłuższy czas. Wówczas w zachowaniu sprawcy serialowi profilerzy zauważają pewien schemat działania,
który pozwala im na sformułowanie szczegółowego profilu. Generalizacje specyficzne dla danej sprawy pojawiają się także w sytuacji, gdy sprawa dotyczy
pewnego szczególnego środowiska, terenu czy też grupy etnicznej. Wiedza
ogólna, doświadczenie życiowe i zdrowy rozsądek mogą stanowić podstawę
dla sformułowania generalizacji na użytek procesu tworzenia profilu kryminalnego, jednakże trzeba pamiętać, że są to podstawy słabsze aniżeli specjalistyczna wiedza7.
Wśród generalizacji formułowanych przez serialowych profilerów na
próżno szukać takich, które opierałyby się na intuicji, osobistym przekonaniu
profilera, powszechnym przekonaniu, uprzedzeniach czy też stereotypach.
Prawdopodobne jest wyjaśnienie, że twórcy serialu chcieli zerwać w ten sposób z obrazem utrwalonym przez wspominane już filmy takie jak Milczenie
owiec i Hannibal. Intuicja prezentowanego w nich profilera, kreowanego na
superbohatera, była główną, jeśli nie jedyną własnością, uzasadniającą jego
kompetencje. Intuicję definiuje się jako przeczucie, zdolność przewidywania,
twórczą wyobraźnię, rodzaj irracjonalnego poznania, polegającego na uchwyceniu prawdy dzięki wewnętrznemu przekonaniu, bez pomocy rozumowania
lub działalności praktycznej. Intuicja nie może w rzeczywistości stanowić podstawy generalizacji formułowanych na potrzeby tworzenia profilu kryminalnego, zresztą w samym serialu, jak już wspomniano, nie ma na to miejsca. Tymczasem wskazać trzeba, że autorzy związani z FBI wymieniają mimo wszystko
intuicję jako jedną z istotnych cech, którą musi posiadać profiler. Agent FBI
Roy Hazelwood, jeden z pracowników BAU, wyliczając cechy dobrego profi7

A. Ibek, op. cit., s. 54.
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lera, oprócz intuicji wskazuje jeszcze m.in. otwartość umysłu oraz praktyczną
inteligencję8. Intuicja jest jednak rozumiana jako rezultat praktyki i wskazywana tylko jako jeden z wielu elementów kompetencji eksperta.
Generalizacje oparte na uprzedzeniach i stereotypach to te o najmniejszym
stopniu niezawodności, nie mają one żadnego wsparcia logicznego ani empirycznego. Nie mają zatem żadnej wartości dla procesu tworzenia profilu kryminalnego nieznanego sprawcy przestępstwa, wręcz przeciwnie, są dla niego
zagrożeniem. Nie pojawiają się również w rzeczywistości serialowej. Z mitologizacją i stereotypizacją tematyki profilowania kryminalnego omawiany serial stara się wręcz walczyć. Obala takie mity, jak to, że:
− seryjni mordercy to dysfunkcyjni społecznie samotnicy (gdy tymczasem wielu z nich funkcjonuje w społeczeństwie całkowicie normalnie,
posiada rodziny i domy, pracuje zarobkowo);
− wszyscy seryjni mordercy to biali mężczyźni (podczas gdy zjawisko to
nie zna granic rasowych);
− seryjnych morderców cechuje wyłącznie motywacja seksualna (podczas gdy do katalogu motywacji tych przestępców zalicza się również
m.in.: gniew, chęć zwrócenia na siebie uwagi oraz poszukiwanie wrażeń);
− wszyscy seryjni mordercy podróżują oraz działają na terenie różnych
stanów (tymczasem niewielu z nich postępuje w ten sposób, przeważnie teren, na którym działają, jest stosunkowo niewielki; określa się go
mianem „strefy komfortu” – comfort zone);
− seryjni mordercy nie są w stanie przestać zabijać (można jednak wskazać przykłady sprawców, którzy przestali zabijać z różnych powodów,
np. zastępując popełnianie zbrodni praktykami autoerotycznymi, jak
Dennis Rader, zidentyfikowany i ujęty po czternastu latach od pozbawienia życia swojej ostatniej ofiary);
− wszyscy seryjni mordercy są obłąkani lub to geniusze zbrodni (nawet
jeśli część z nich cierpi na określone zaburzenia psychiczne, w tym
psychopatie, to i tak nie kwalifikuje się do kategorii osób pozbawionych poczytalności w czasie popełniania czynu);
− seryjni mordercy są z reguły „geniuszami zbrodni” (jak w każdej populacji, również wśród nich znajdują się jednostki o zróżnicowanym poziomie inteligencji, od poniżej przeciętnego po ponadprzeciętnie inteligentne);
8

G.H. Gudjonsson, G. Copson, The role of the expert in criminal investigation, w: J.L. Jackson, D.B. Bekerian, Offender Profiling: Theory, Research and Practice, Wiley, Chichester
1997, s. 61 i n.
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− seryjni mordercy chcą zostać ujęci (wręcz przeciwnie, z każdym kolejnym morderstwem, po którym nie zostali ujęci, czują się oni bardziej
pewni siebie, do tego stopnia, iż dochodzą do przeświadczenia, że po
prostu nie da się ich złapać; z tego też powodu mogą stać się mniej
ostrożni w swych przestępczych poczynaniach i organy ścigania mają
większe szanse na ich ujęcie).
Wyżej wymienione generalizacje, a w zasadzie mity, nie są poparte wiedzą ani doświadczeniem, wręcz przeciwnie, wynikają one z niewiedzy i powierzchownej znajomości tematyki profilowania kryminalnego oraz zjawiska
morderstwa seryjnego.
Stosowanie wnioskowań opartych wyłącznie na danych statystycznych
i badaniach naukowych może również okazać się zawodne; wiąże się także
z ryzykiem popełnienia błędu. Ryzyko to jest jednak nieuniknione, związane
z samym charakterem rozumowania dedukcyjnego. Nie jest bowiem możliwe
posługiwanie się w każdej sytuacji wnioskowaniem dedukcyjnym; wnioskowania niezawodne należą nawet do stosunkowo rzadko występujących w praktyce. Podkreślić należy, iż w serialu, spośród różnego rodzaju generalizacji,
największy wpływ na proces tworzenia profilu kryminalnego nieznanego
sprawcy przestępstwa mają generalizacje naukowe, opierające się na specjalistycznej, potwierdzonej w wynikach badań naukowych wiedzy jednego
z członków zespołu, jak również generalizacje wynikające z doświadczenia.
W rzeczywistości w modelu FBI decydujące znaczenie mają przede wszystkim
odpowiednie doświadczenie profilerów oraz specjalistyczna wiedza z różnych
dziedzin nauki, w tym z szeroko pojętej kryminalistyki. Serialowe ujęcie generalizacji opartych na doświadczeniu różni się jednak w pewien sposób od rzeczywistości profilowania w wydaniu FBI. Autorzy związani z FBI, w tym
agenci zajmujący się profilowaniem, podkreślają konsekwentnie potrzebę zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego i badawczego przez każdego
z członków zespołu. To pierwsze ma swoje źródło we wcześniejszej pracy
w organach ścigania, drugie zaś może być wynikiem zgłębiania akt zakończonych już spraw, czy też przeprowadzonych wywiadów z osadzonymi sprawcami. Szef jednostki BAU-2 w Akademii FBI w Quantico Mark Hilts wskazuje,
iż zanim agent FBI zostanie członkiem takiej jednostki i rozpocznie pracę jako
profiler, powinien służyć w FBI średnio od siedmiu do dziesięciu lat9. Przeszło
połowa agentów we wspomnianej jednostce to byli funkcjonariusze policji. Posiadają oni nie tylko doświadczenie śledcze w FBI, ale także doświadczenie
9

Wywiad przeprowadzony z Markiem Hiltsem przez Mollie Halpern, opublikowany
w Internecie 2 lutego 2011 r., www.fbi.gov/news/podcast/inside/bau-profilers.mp3/view,
dostęp: 3.11.2017.
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w pracy w policji na różnych szczeblach; ma to duże znaczenie dla ich pracy
jako profilerów. W FBI bardzo mocno podkreśla się wagę połączenia doświadczenia z multidyscyplinarną wiedzą, którą przyszli profilerzy zdobywają,
kształcąc się m.in. we wspomnianej Akademii FBI w Quantico. Mark Hilts
wskazuje, iż przeszkolenie do pracy w BAU może trwać aż do dwóch lat i jest
konieczne nawet w przypadku doświadczonych agentów FBI. Tymczasem
w serialu Criminal Minds zaprezentowano zespół stosunkowo młodych osób.
Wiek serialowych agentów wręcz wyklucza poważne uznanie ich za doświadczonych życiowo i zawodowo. W kontekście opinii Marka Hiltsa pociąga to za
sobą obniżenie wiarygodności stawianych przez serialowych ekspertów tez
i wyciąganych wniosków. Postawienie przez twórców serialu na młodszych aktorów można uznać za zabieg mający na celu uatrakcyjnienie serialu, zdobycie
większej oglądalności. Na marginesie warto wskazać, iż mimo najlepszych
chęci oraz wydatnego udziału i zaangażowania jednego z agentów FBI w produkcję serialu, czynniki takie jak ograniczony czas antenowy oraz konieczność
utrzymania oglądalności programu na odpowiednim poziomie powodują różnice między rzeczywistością a serialową fabułą. W rzeczywistości pozaserialowej eksperci z FBI nie są osobami uczestniczącymi w bezpośrednim pościgu za
podejrzanym, nie dokonują także jego aresztowania. Niemniej jednak w serialu
Criminal Minds udało się częściowo odmitologizować powszechne przekonanie telewidzów odnośnie do realiów profilowania kryminalnego. Na wyróżnienie zasługują liczne nawiązania w serialu do historii profilowania kryminalnego, prezentowanie stosownej terminologii i podważanie wielu stereotypów. Serial uświadamia widzom fakt, że praca profilera nie polega np. na kładzeniu się
na miejscu odnalezienia zwłok ofiary w celu pobudzenia intuicji (jak to przedstawia np. film Złodziej życia), ale na eksperckiej analizie materiału dowodowego, przeprowadzanej przez wyspecjalizowanych agentów FBI. Generalizacje
budowane przez nich na podstawie przede wszystkim wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki oraz doświadczenia stanowią podstawę profilu przedstawianego następnie funkcjonariuszom innych organów, m.in. policjantom.
Szkoda, że w serialu największą rolę odgrywają jednak generalizacje oparte na
doświadczeniu fikcyjnych agentów FBI, podczas gdy generalizacje naukowe
zostały sprowadzone w wielu odcinkach tylko do roli wtrąceń lub ciekawostek.
Wszak to te drugie gwarantują największy stopień niezawodności wnioskowań
i pewności formułowanych przez nas zdań. Tymczasem generalizacje oparte na
doświadczeniu, zarówno indywidualnym, jak i zawodowym, są obarczone dużo
większym stopniem niepewności. Są też mniej transparentne, podatne na kontrolę ze strony innego eksperta.
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Warto podkreślić również, że właśnie z uwagi na niemożność uzyskania
zawsze pewnych i prawidłowych wniosków w drodze formułowania generalizacji i posługiwania się nimi (konkretny profil sprawcy jest bowiem oparty na
zbiorze generalizacji o różnych podstawach) profil nie może być traktowany
jako jedyne narzędzie mające doprowadzić organy ścigania do sprawcy. Autorzy ściśle związani z FBI podkreślają, iż profil jest wyłącznie jednym z wielu
narzędzi w śledztwie, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie.
Sam profil „nigdy nie zastąpi gruntownego i odpowiednio zaplanowanego
śledztwa, ani też nie wyeliminuje doświadczonego, wysoko wykwalifikowanego i wprawnego śledczego”. Tymczasem oglądając serial, można niekiedy nabrać innego przekonania. Należy również odnotować, że profile tworzone przez
serialowych agentów sprawdzają się niemal w 100% i zawsze doprowadzają do
ujęcia sprawcy. Rzeczywistość oczywiście jest inna, profilerzy również się mylą10, narażając w ten sposób ograny prowadzące czynności śledcze na stratę
czasu oraz środków finansowych.
Zakończenie
Podsumowując, można uznać, że w ocenie autorów twórcy serialu Criminal Minds w dużej części starają się uwzględnić sugestie konsultantów, praktyków w sporządzaniu profili nieznanych sprawców przestępstw. Na uwagę zasługuje fakt, że starają się odejść od niektórych stereotypów powielanych w innych filmach, np. dotyczących sposobu działania profilerów czy ich roli
w końcowym rozwiązaniu sprawy. W ten sposób zapewne przedmiotowa produkcja, poza określonymi wartościami artystycznymi czy odpowiadaniem na
przewidywane oczekiwania widzów, realizuje również cel edukacyjny. Jednocześnie nadal powielane są nieadekwatne do praktyki cechy aktywności profilera, m.in. profile sporządzane są bardzo szybko, często na podstawie stosunkowo niewielkiej liczby informacji, a pozycja profilera jest przeceniana. Czynności profilera są tylko jednym z elementów aktywności zespołu osób, działających na rzecz ustalenia obrazu czynu zabronionego, ujawnienia jego sprawcy
i zebrania przeciwko niemu odpowiedniego materiału dowodowego.

Streszczenie
Problem funkcjonowania utrwalonych w naukach sądowych generalizacji, ich
źródeł oraz sposobów wykorzystania należy do najbardziej aktualnych kwestii w naukach sądowych. Filmy i seriale mogą obrazować generalizacje funkcjonujące
10

E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 250.
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w określonym czasie w określonych obszarach nauk sądowych. Źródłem wiedzy filmowców o standardach dominujących w danym obszarze nauk sądowych są występujący w roli konsultantów eksperci. Filmy zatem mogą ujawniać uznawane w danej
dziedzinie generalizacje. Celem autorów było ujawnienie generalizacji, którymi posługują się eksperci sporządzający profil psychologiczny w serialu Criminal Minds, a następnie – porównanie generalizacji serialowych z tymi, którymi eksperci posługują się
w rzeczywistości.
Słowa kluczowe: profil nieznanego sprawcy przestępstwa, opinie ekspertów, generalizacje, doświadczenie, naukowa prawidłowość
Summary
Functioning of solidified forensic generalizations, their provenance and ways of
using, belongs to the most current problems of forensic sciences. Films and series may
illustrate generalizations that are used in specific fields of forensic sciences in a definite
period of time. Filmmakers often derive their knowledge about overpowering standards
of a forensic science from forensic experts (with a consultant status). Therefore films
may disclose generalization accepted in forensic sciences. The purpose of authors is to
present generalization used in series Criminal Minds by profilers. Then authors compare series the generalizations to generalization used in practice.
Keywords: unknown perpetrator’s profile, experts’ opinions, generalizations, personal
experience, scientific pattern
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PRZESTĘPCZOŚĆ PRZECIWKO ZABYTKOM
W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
W KONTEKŚCIE POLSKO-UKRAIŃSKICH
RELACJI HISTORYCZNYCH
Crimes against cultural heritage in southeastern Poland
in the context of the Polish-Ukrainian historical relations

Wprowadzenie
Zabytki jako obiekty materialne są częścią przestrzeni historycznej, na
którą składają się populacja, jaka je wytworzyła, jej kultura i obyczajowość na
określonym terytorium. Pamięć historyczna nadaje wartość zabytkom. Narracje
historyczne Polski i Ukrainy, bliskich sąsiadów, różnią się bardzo od siebie.
Znajomość historii jest niezbędna nie tylko dla poznania pochodzenia zabytków, lecz również dla stosunku do nich współczesnych mieszkańców. Celem
niniejszego opracowania było pokazanie na przykładzie przypadków zniszczeń
i grabieży, jak odmienna narracja historyczna wpływa na los zabytków i obniża
efektywność chroniących je przepisów prawnych.
Historia ziem południowo-wschodniej Polski
Na terenie państwa polskiego ludność posługująca się językiem ukraińskim zamieszkuje od setek lat. W średniowieczu powstały niezależne księstwa
włodzimierskie i halickie, skonfliktowane, ale także powiązane dynastycznie
z księstwami piastowskimi. Na tej drodze za panowania Kazimierza Wielkiego
przyłączona została do Polski Ruś Halicka wraz z grodami Lwowem i Przemyślem. Unia lubelska w 1569 roku, a zwłaszcza unia brzeska w 1596 roku, rozpoczęła ekspansję polityczną, terytorialną i wyznaniową państwa Jagiellonów
na wschód. W końcu XV wieku ukształtowała się Kozaczyzna zaporoska
z głównym ośrodkiem na Siczy. Powstawanie latyfundiów magnackich i folwarków szlachty migrującej z Polski na wschód zwiększało zapotrzebowanie
na siłę roboczą chłopów pańszczyźnianych spośród okolicznej ludności. Spo-
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wodowało to ograniczenia w rejestrze Kozaków korzystających ze statusu wolnych mieszkańców. Od końca XVI wieku wybuchały krwawe bunty kozackie.
W 1648 roku powstanie kierowane przez Bohdana Chmielnickiego przeobraziło się w długoletnią wojnę z państwem polskim o samodzielne państwo ukraińskie. Odtąd tożsamość ukraińska i dążenie do własnego państwa stały się trwałym elementem sytuacji geopolitycznej pierwszej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 1768 wybuchł bunt mas ludowych na tle klasowym,
narodowym i religijnym, zwany koliszczyzną, jako krwawy odwet na „panach
polskich” kierowany przez Żeleźniaka i Gontę. Wydarzenia te przeszły do historii Polski jako rzeź humańska. Wykopały one przepaść pomiędzy ludnością
polską i ukraińską i zatruły wrogością pamięć historyczną całych pokoleń.
Umacnianie ukraińskiej tożsamości narodowej i kulturalnej postępowało
w XIX wieku. W zaborze austriackim narodowy ruch ukraiński rozgrywany
był politycznie z Wiednia przeciw politycznym aspiracjom polskim. Ludność
ukraińska uzyskała znaczną autonomię w zakresie języka i szkolnictwa, miała
swoją reprezentację w krajowym parlamencie galicyjskim. Odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku towarzyszyły walki o Lwów i próba utworzenia
nowego państwa – Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Wojna polskoukraińska w Małopolsce trwała aż do lipca 1919 roku. Polska po roku 1918
w ówczesnym kształcie terytorialnym była państwem wielonarodowym. Opierając się na wynikach spisu powszechnego z 1931 roku, uznawanego za źródło
najpewniejsze, uwzględniające język ojczysty i wyznanie, P. Eberhardt przedstawia następująco strukturę narodowościową ówczesnej Polski liczącej 31 mln
800 tys. mieszkańców: Polacy – 21 mln 993 tys. (68,9%); Ukraińcy, stanowiący największą mniejszość narodową – 4 mln 441 tys. (13,9%), reszta: Żydzi –
2 mln 732 tys. (8,6%); Białorusini – 1 mln 98 tys. (5,3%); Niemcy – 741 tys.
(2,3%) i inni1. Pierwsza Konstytucja II Rzeczypospolitej (marcowa) w 1921
roku nadała pełne prawa obywatelskie wszystkim obywatelom polskim. Ukraińcy mieli swoją reprezentację w Sejmie II RP – Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO). W latach trzydziestych przewodniczący
UNDO był przez dwie kadencje wicemarszałkiem sejmu. UNDO dążyło do
niepodległości Ukrainy przez stopniowe rozszerzanie autonomii, edukację, także na poziomie szkolnictwa wyższego, i wykorzystanie właściwego momentu
w sytuacji politycznej w Europie po traktacie wersalskim. Natomiast nielegalna
Ukraińska Organizacja Wojskowa (UWO), inspirowana radykalnymi ruchami
narodowymi i totalitarnymi w Europie, przyciągała młodsze pokolenie. UWO
uznawała przemoc za drogę do zwycięstwa przez oderwanie rozległych obsza1

P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 103.
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rów południowo-wschodniej Polski. Suwerenne państwo ukraińskie miało zajmować obszar średniowiecznej Rusi. Małe grupy zakonspirowanych członków
UWO organizowały napady ekspropriacyjne na ambulanse pocztowe, urzędy
skarbowe i zamachy na wysokich przedstawicieli administracji polskiej. W ten
sposób starały się podtrzymać sprawę niepodległości Ukrainy w prasie europejskiej. W roku 1929 działacze UWO i UNDO oraz mniejszych, radykalnie
nacjonalistycznych ugrupowań zjednoczyli się w Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Na czele OUN stanął Stepan Bandera. W tej sytuacji próby
współpracy władz polskich z działaczami ukraińskimi, zwane polityką asymilacji państwowej, zostały zorientowane na asymilację narodowościową. Oznaczało to polonizację ludności ukraińskiej, zwłaszcza na Wołyniu, zmniejszenie
liczby szkół ukraińskich i zacieranie materialnych śladów historii Rusi2.
Regulacja prawna ochrony zabytków w latach 1918–1939
Dekretem Rady Regencyjnej w Krakowie w dniu 31 października 1918
roku, jeszcze przed formalnym aktem ogłoszenia niepodległości wszystkich
ziem polskich 11 listopada w Warszawie, zabytki i dzieła sztuki objęte zostały
ochroną prawną zakazującą ich wywozu z terenów pod władzą organizującej
się Rzeczypospolitej3. Kolejnym dekretem Prezydenta RP z 19 marca 1928 roku wprowadzono bardziej szczegółowe regulacje z mocą ustawy4. Przewidywały one sporządzenie katalogu zabytków, penalizację niszczenia, usuwania lub
wywozu za granicę poszczególnych kategorii zabytków nieruchomych lub ruchomych. W praktyce jednak liczne zabytki nieruchome, głównie cerkwie prawosławne, zbudowane przez władze zaborcze w XIX wieku, uznano za ośrodki
ukraińskiego ruchu narodowego i nie traktowano ich jako obiektów dziedzictwa narodowego, lecz były zamykane lub usuwane jako wyraz obcej dominacji
zaborcy. Poniższe przykłady ilustrują sytuację zabytków na ziemiach południowo-wschodniej Polski w odpowiedzi na praktykę oporu zbrojnego i zamachy terrorystyczne OUN. W 1930 roku z udziałem policji i oddziałów wojskowych przeprowadzono akcję pacyfikacyjną w Małopolsce Wschodniej. W latach 1938 i 1939 dwie pacyfikacje objęły Chełmszczyznę i Podlasie. W ich
efekcie 165 cerkwi prawosławnych zostało przekształconych w kościoły katolickie. Wydano m.in. zakaz nauczania języka ukraińskiego na Chełmszczyźnie
i Podlasiu. Mieszkańców tych ziem uznano za zruszczonych Polaków i przy2

3

4

Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, Dz. P.P.P. z 1918 r.,
Nr 16, poz. 36.
G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”: konflikt polsko-ukraiński 1943–1947,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 11–39.
Dz. U. R.P. z 1928 r., Nr 23, poz. 265.
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musowo nawracano na katolicyzm5. Zburzono 127 obiektów, w tym 91 cerkwi,
10 kaplic i 26 domów modlitwy. Najwięcej cerkwi zburzono w zamieszkanych
w większości przez Ukraińców powiatach hrubieszowskim i tomaszowskim.
W całym pasie nadbużańskim między Włodawą a Dołhobyczowem, gdzie cerkwie prawosławne dotąd stały w każdej większej wsi, ocalały tylko świątynie
w Uhrusku, Dubience i Hrubieszowie6. W co najmniej kilkunastu przypadkach
nastąpiła profanacja świątyń i niszczenie elementów ich wyposażenia7. Akcja
wojska miała zapobiec przechodzeniu unitów na prawosławie8. Niszczono cerkwie, a stare ikony rabowano9. Bardziej na południu, na terenach dawnego zaboru austriackiego, Kościół greckokatolicki mógł działać stosunkowo swobodnie. Dopiero wybuch II wojny światowej otworzył nowy rozdział konfliktu
polsko-ukraińskiego. Złudzenia stworzenia państwa ukraińskiego jako sojusznika III Rzeszy prysły, kiedy po wkroczeniu armii niemieckiej do Lwowa flaga
ukraińska została zdjęta ze szczytu kopuły gmachu Sejmu Krajowego Galicyjskiego we Lwowie i zastąpiona flagą niemiecką. Frakcja banderowska w OUN
zdecydowała się wówczas wziąć sprawy we własne ręce. W lipcu 1943 roku
rozpoczęła się mordercza czystka etniczna ludności polskiej, która przeszła do
historii jako rzeź wołyńska. Po zwrocie sytuacji na frontach wojny i powrocie
wojsk radzieckich do Lwowa i na Wołyń Ukraińska Powstańcza Armia (UPA),
formacja zbrojna OUN, w lipcu 1944 roku stawiła im zbrojny opór. Mimo to
ludność ukraińska została przesiedlona w głąb ZSRR, podobnie jak wcześniej
ludność polska w latach 1940–1941, kiedy tereny te zostały zaanektowane
przez ZSRR. Polska uzyskała zgodę na powrót swoich obywateli wywiezionych w głąb ZSRR. Walki z UPA i pogromy ludności polskiej trwały również
po wojnie na terenach przyznanych Polsce w umowie jałtańskiej, potwierdzonej na konferencji poczdamskiej. Wobec nadal utrzymującego się zbrojnego
oporu UPA na terytorium Polski w nowych powojennych granicach ludowe
Wojsko Polskie rozpoczęło w kwietniu 1947 roku szeroko zakrojoną akcję
przymusowych przesiedleń ludności ukraińskiej pod kryptonimem „Wisła”.
Akcję przeprowadziły cztery dywizje piechoty, dywizja Korpusu Bezpieczeń5

6

7

8

9

M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia
1918–1939, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
Wystąpienie posła dr. Stefana Barana w sejmie 6 lipca 1938 r., http://www.cerkiew1938.pl/
interpelacja_posla_barana_1.html (dostęp: 10.10.2017).
A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 140.
J. Tazbir, Łyżka dziegciu w ekumenicznym miodzie. Po co nam kościół, Wydawnictwo
Książkowe Twój Styl, Warszawa 2004.
Interpelacja posła dr. Stefana Barana do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zburzenia
z polecenia starostów powiatowych 107 świątyń prawosławnych w czerwcu i lipcu 1938 r.,
„Przegląd Prawosławny” 2008, nr 7 (277).
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stwa Wewnętrznego, przy dodatkowym wsparciu jeszcze jednej dywizji piechoty, służb technicznych i lotnictwa. Wysiedlanie odbywało się równolegle
z walką z oddziałami UPA i OUN. Do końca lipca 1947 roku, a nawet jeszcze
na mniejszą skalę do roku 1948, około 140 tys. ludzi przesiedlono na tereny
Pomorza Zachodniego, Mazur i Warmii, tak aby rozproszyć ich na dużych terenach i izolować wśród ludności polskiej. Akcja „Wisła” jako wydarzenie historyczne zdeterminowała współczesne rozmieszczenie ludności ukraińskiej
w Polsce. Po zmianie ustrojowo-politycznej w 1989 roku, w nowej Polsce, została potępiona przez polski senat i prezydentów Polski i Ukrainy jako zastosowanie niezgodnej z prawem międzynarodowym odpowiedzialności zbiorowej. Sprawa wywołała ożywioną dyskusję w sejmie. Ostatecznie dotycząca jej
uchwała nie została podjęta z uwagi na ogrom rzezi wołyńskiej10 i rezerwę
w tej sprawie ówczesnych władz niepodległej Ukrainy. Trudno uzasadnić wysiedlenia ludności ukraińskiej z powiatów gorlickiego, jasielskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, Rusinów Szlachtowskich z Sądecczyzny, Łemków
z Beskidu Niskiego czy Bojków odpowiedzialnością za rzezie UPA, ponieważ
na terenie Łemkowszczyzny działała ona okazjonalnie, a rekrutacja do łemkowskich oddziałów UPA odbywała się przymusowo, w ich składzie liczny był
element kryminalny i często dochodziło do dezercji. Zniszczono pozostałości
starej kultury materialnej ruskiej, łemkowskiej i bojkowskiej11. Wyludniono
kilkaset wsi i przysiółków. Opuszczone tereny zalesiono. W dwudziestoleciu
międzywojennym liczba Łemków zamieszkujących te obszary była szacowana
na 100 do 150 tys. mieszkańców. W 2011 roku narodowość łemkowską w narodowym spisie powszechnym zadeklarowało tylko 10,5 tys. osób. Łemkowie
zasiedlali powiaty nowosądecki, jasielski, gorlicki i nowotarski. Ci zamieszkujący powiat nowotarski tworzyli rejon zwany Rusią Szlachtowską. Nazwa ta
była stosowana na określenie niewielkiego obszaru, na którym powstały cztery
zaledwie wsie położone na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego12. Rusini
Szlachtowscy różnili się od Łemków zza Popradu silnymi wpływami języka
polskiego i słowackiego oraz podhalańskich i spiskich zwyczajów i stylów13.
Do dziś zachowały się ich cerkwie w Jaworkach i Szlachtowej, obecnie czynne
jako kościoły rzymskokatolickie. W powiatach nowosądeckim, jasielskim
i gorlickim ludność łemkowska nie współpracowała z UPA, na zachodniej
10

11

12
13

Z. Ziembikiewicz „Smok”, W partyzantce u „Rysia”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 1982; G. Motyka, op. cit., s. 367; Z. Mańkowski, J. Markiewicz, J. Naumiuk,
Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie (1940–1944), Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1980.
G. Motyka, op. cit., s. 426–432; A. Banach, Nikifor, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2004,
s. 14.
R. Reinfuss, Śladami Łemków, Wydawnictwo PTTK, Warszawa 1990.
A. Dusik, Łemkowski Los. Ruś Szlachtowska, „Tygodnik Podhalański”.
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Łemkowszczyźnie zaś UPA podejmowała akcje zaczepne tylko sporadycznie14.
Relacje polsko-łemkowskie przed wybuchem II wojny światowej były dobre.
Największych grabieży cerkiewnych zabytków w Małopolsce i na Podkarpaciu dokonywano do 1970 roku. Bezpańskie domy i cerkwie pozostały bez
zamknięcia dostępne dla rabunku. Klimat polityczny wokół pozostałości po
Ukraińcach i Rusinach Karpackich był wrogi. Okupacyjne i powojenne dzieje
ziemi hrubieszowskiej to również historia cennych zabytkowych cerkwi. Po
II wojnie światowej i przymusowych wysiedleniach Ukraińców w latach 40.
XX wieku prawosławne obiekty sakralne były porzucone15. Apele o otwarcie
cerkwi prawosławnych były odrzucane16. Opuszczone świątynie przechodziły
na własność Skarbu Państwa. Po odwilży październikowej w 1956 roku Polski
Autokefaliczny Kościół Prawosławny ubiegał się o odzyskanie budowli
w Dołhobyczowie i utworzenie filii parafii w Hrubieszowie, jednak władze
wydały w tej sprawie odpowiedź odmowną. Kościół Prawosławny odzyskał
obiekt dopiero w latach 80. XX wieku. Z kolei cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim zbudowana była w stylu bizantyjsko-rosyjskim w latach
1885–1890. Działalność duszpasterską przerwała tam dopiero akcja „Wisła”
i wysiedlenie z Tomaszowa prawosławnych Ukraińców. Świątynię przekształcono wówczas w magazyn spółdzielczy, magazyn zbożowy, a nawet miejską
toaletę17. Cerkiew tomaszowska stała się ponownie świątynią parafialną dopiero w końcu lat 50. XX wieku. W latach 70. została okradziona18. Jedne z najciekawszych cerkwi kopułowych w krajobrazie Polski południowo-wschodniej
spotkamy w powiecie tomaszowskim: w Hrebennem, Korczminie i Woli Wielkiej. Dziś najwięcej świątyń trójkopułowych zachowało się w powiecie hrubieszowskim, np. we wsiach Budynin, Chłopiatyn, Dłużniów, Liski, w pasie przygranicznym na terenie powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego, blisko
granicy państwowej. Architektura cerkiewna tego regionu doskonale odzwierciedla tak typową dla pogranicza wielość form i różnorodność stylów. Cerkiew
w Budyninie po akcji „Wisła” została zapomniana i stała bezużytecznie do czasu, kiedy została przekazana parafii rzymskokatolickiej w Machnówku. W tym
okresie skradziono kilka ikon i carskie wrota19. W Suchawie (powiat chełmski)
14

15
16

17

18
19

M. Ryńca, Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w latach 1945–1947, Towarzystwo
Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2001.
J. Grajko, Świadczą o naszej tu obecności, „Przegląd Prawosławny” 2010, nr 7 (301), s. 30.
J. Wysocki, Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956, Instytut Pamięci Narodowej,
Lublin 2011, s. 78.
Historia: Tomaszów Lubelski – św. Mikołaja Cudotwórcy, Lublin.cerkiew.pl (dostęp
07.04.2013).
J. Wysocki, op. cit., s. 176.
Apokryf Ruski, http://www.apokryfruski.org/kultura/nadsanie/budynin/ (dostęp 10.10.2017).
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stuletnią cerkiew przerobioną na tzw. kaplicę dojazdową parafii rzymskokatolickiej, w 2012 roku wybuchł w niej pożar. Ogień zajął najpierw najwyższą
wieżę, a następnie rozprzestrzeniał się, trawiąc błyskawicznie dach i kolejne
kopuły charakterystycznej cerkiewnej konstrukcji. W Dubience (powiat chełmski) w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja, wzniesionej w 1909 r., w 1945 r.
utworzono punkt przerzutowy dla bydła transportowanego do Związku Radzieckiego. W latach 60. cerkiew przerobiono na magazyn zbożowy. Niekonserwowany dach zaczął przeciekać. Na freskach pojawiły się zacieki. Tynk poodpadał. Poodbijano kamienne płyty z podłogi. Schody prowadzące na wieżę
spróchniały. Ikony, krzyże, części ołtarza zostały rozkradzione. Freski we wnętrzu cerkwi uległy zniszczeniu. Obiekt pozostaje nieczynny do tej pory z uwagi
na zły stan techniczny20.
Polska, zrzekając się w 1951 roku w ramach wymiany terytorialnej na
rzecz ZSRR Bełza, straciła cenne zabytki – cerkwie, kościoły greckokatolickie
i pozostałości kultury żydowskiej. W XIX w. Bełz zasłynął jako ośrodek chasydzki z własną dynastią cadyków. Sokal, który leży obecnie niespełna 20 km
na wschód od granicy z Polską, posiada bezcenny kościół Maryi Dziewicy z lat
1604–1619 z klasztorem Bernardynów, monumentalną budowlą w stylu barokowym, która powstała w latach 1617–1630. Klasztor był do wybuchu II wojny światowej miejscem kultu Matki Bożej Sokalskiej. Później zamieniono go
na więzienie o zaostrzonym rygorze i znacznie zrujnowano21. W marcu 2012
roku wraz z kościołem spłonął doszczętnie. Z zabytkowych zabudowań pozostały jedynie opalone ściany. Przypadek ten świadczy o negatywnym stosunku
lokalnych władz ukraińskich do utraconych przez Polskę zabytków22. W tym
kontekście charakterystyczne było nadanie Stepanowi Banderze honorowego
obywatelstwa miasta Sokala w 2010 roku23.
Polskie kościoły rzymskokatolickie na Wołyniu były zamykane. Mniejsze
rzeźby rozkradziono, reszta została zniszczona celowo (spalona) lub pozwolono je zniszczyć, pozostawiając bez zabezpieczenia. Zamykano świątynie i towarzyszące im zabudowania (klasztory, plebanie), z których usuwano symbole
20
21

22

23

P. Krawczyk, Przebrzmiało nawet echo, „Na Przykład” 1994, nr 19.
A. Bedej, Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dziejów artystycznych kościoła
i klasztoru oo. Bernardynów w Sokalu, w: P. Krasny (red.), Sztuka dawnej ziemi chełmskiej
i województwa bełskiego, Universitas, Kraków 1999, s. 63–81; tenże, Specyfika i stan badań
w dniu dzisiejszym nad sztuką sakralną na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej.
Uwagi na przykładzie wybranych świątyń bernardyńskich, w: Zabytki sztuki na dawnych
kresach wschodnich, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1997, s. 50–51.
„Kurier Galicyjski”, 30 marca – 12 kwietnia 2012, nr 6(154); Spłonął klasztor w Sokalu,
http://www.bibula.com, 27 marca 2012 r. (dostęp 10.10.2017).
Bandera honorowym obywatelem, http://www.portal.arcana.pl/Bandera-honorowym-obywatelem-sokala (dostęp 10.10.2017).

262

Franciszek Trzebski

religijne. Kościoły były stopniowo zamieniane na magazyny (Tartaków), hale
sportowe (kościół parafialny w Dubnie) lub kina (Janów nad Bohem w dekanacie bracławskim diecezji łuckiej) oraz na fabryki i więzienia. Bardziej na południe od Lubelszczyzny leży Roztocze graniczące z Podkarpaciem. Najcenniejszy zespół cerkiewny tego regionu znajduje się w Radrużu, inne godne uwagi
zabytki to cerkwie w Tomaszowie Lubelskim, Hrebennem, Siedliskach i Gorajcu. Cerkiew w Hrebennem została zbudowana w latach 1697–1700 i przebudowana w 1882 r.; obecnie służy wiernym obu obrządków – grekokatolickiego i rzymskiego.
W latach 90. ważnym faktem dla mniejszości ukraińskiej w Polsce było
powstanie niepodległej Ukrainy w 1991 r. Po raz pierwszy bowiem obywatele
Ukrainy znaleźli się w sytuacji, gdy mogą się odwołać do władz własnego państwa. Podstawowe znaczenie dla ich sytuacji w Polsce może mieć zmiana postrzegania Ukrainy. Ostatnie wydarzenia polityczne i zwrot Ukrainy w stronę
Unii Europejskiej poprawiły zapewne jej wizerunek w Polsce, chociaż nie ma
jeszcze stosownych badań socjologicznych, bezpośrednio powojennych.
Do końca 1939 roku Polacy stanowili około 20–25% ludności Wołynia.
Ta polska mniejszość została wymordowana lub zmuszona do ucieczki za Bug
na zasadzie czystki etnicznej24. Przez dziesięciolecia temat losów polskiej ludności na Wołyniu był niewygodny politycznie, pomijany w mediach, stąd mało
jest znany pokoleniu dojrzewającemu w PRL25. Podkarpacie i Małopolska z racji swej historii były bogate w zabytki sztuki sakralnej i dlatego są szczególnym miejscem penetracji złodziei. Mało jest już Bojków i Łemków, którzy zamieszkiwali tu przez wieki. Pozostały za to wytwory ich kultury materialnej
w postaci cerkwi i kapliczek. Rozgrabione w latach powojennych, zostały zamienione na magazyny lub okradzione. Słynna była kradzież na początku lat
90. XVI-wiecznej ikony Matki Boskiej Rudeckiej – królowej Bieszczadów
z sanktuarium w Jasieniu k. Ustrzyk. Wizerunek Matki Boskiej Rudeckiej należy do ikon typu Hodegetrii. Ikony takie pojawiły się w kręgu oddziaływań
Bizancjum w XIV w. Obecnie pozostaje ona na liście najbardziej poszukiwanych zabytków. Pochodzi z pierwszej połowy XVI wieku i należy do ponad
24

25

W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej Wołynia 1939–1945, t. 1–2, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa
2000; R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na
terenie II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993; A.L. Sowa,
Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947: zarys problematyki, Towarzystwo Sympatyków
Historii, Kraków 1998.
G. Motyka, W kręgu „Łun w Bieszczadach”. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad,
Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2009.
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40 ikon uważanych za cudowne26. Obraz ten, malowany na desce lipowej,
pierwotnie znajdował się w cerkwi we wsi Żeleźnica, a po jej spaleniu przez
Tatarów miał zostać znaleziony nietknięty ogniem w zgliszczach. Przyciągał
wielu pielgrzymów, modlili się przed nim Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski. Gdy Rudki znalazły się w granicach Związku
Radzieckiego, Polacy wysiedleni z tego miasta zabrali cudowną ikonę z sobą
i zdeponowali ją w seminarium duchownym w Przemyślu. W 1968 roku Matka
Boska Rudecka została intronizowana na ołtarz kościoła w Jasieniu przez ks.
kardynała Karola Wojtyłę. Ten fakt zadecydował o powstaniu Bieszczadzkiego
Sanktuarium Maryjnego27.
Przed II wojną światową na terenie greckokatolickiej diecezji przemyskiej
istniało około 650 cerkwi. Niemal wszystkie przetrwały działania wojenne,
a potem walki z UPA. Niszczenie cerkwi rozpoczęło się dopiero po wysiedleniu ludności ukraińskiej. Gdy ta nie chciała opuścić rodzinnej wsi, polskie oddziały wojskowe podpalały zabudowę wraz z cerkwią. Akcję planowej rozbiórki cerkwi przeprowadzono w latach 1955–1956. Zniszczono ich wtedy
około 300, nie prowadząc żadnej inwentaryzacji. Nierzadko rozbierano zabytkowe świątynie pochodzące z XVII czy XVIII wieku. W latach 1957–1989
ubyło znów około 50 kolejnych cerkwi. Były to najczęściej świątynie nieużytkowane i pozbawione opieki lub wykorzystywane jako magazyny aż do śmierci
technicznej. Rozmiary strat kultury poniesionych z tego tytułu są nie do ustalenia28. Diecezja przemyska obrządku wschodniego poniosła duże straty w postaci opuszczonych zakonów męskich i żeńskich, likwidacji towarzystw i instytucji kościelnych, dewastacji i zrujnowania cerkwi, likwidacji wielu cennych
zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych i zabytków dziedzictwa
kulturowego. W skład majątku cerkiewnego wchodziły także plebanie, łąki, pola, lasy. Zostały one przejęte przez Skarb Państwa na mocy dekretu z 28 września 1949 r.29
We wrześniu 1991 roku we wsi Uście Gorlickie w Beskidzie Niskim próbowano podpalić greckokatolicką drewnianą cerkiew wzniesioną w 1786 roku,
która służy obecnie obrządkowi rzymskokatolickiemu i greckokatolickiemu.
Jest to drewniana świątynia typu zachodniołemkowskiego, szalowana, z da26

27
28

29

R. Biskupski, Ikony w zbiorach polskich, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa
1991.
Matka Boska w rękach złodziei, „Super Express”, 13 lipca 1992 r.
T. Krochmal, Problemy ochrony zabytków przed nielegalnym wywozem z kraju, Oficyna
Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2006.
Dekret z 28 września 1949 r. nowelizujący dekret z 5 września 1947 r. o przejściu na
własność państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR, DzU 1947,
Nr 59, poz. 318.
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chami i hełmami obitymi blachą. We wnętrzu zachowały się XVIII-wieczny
ikonostas i polichromia z 1938 r. Wydobywający się z kościoła dym dostrzegł
miejscowy proboszcz z parafii rzymskokatolickiej. Zdołał ugasić ogień30.
W czerwcu 1992 roku dokonano kradzieży cennego obrazu z zabytkowej
XVII-wiecznej cerkwi w Świątkowej Małej (gmina Krempna). Świątynia jest
administrowana przez parafię rzymskokatolicką w Desznicy (gmina Nowy
Żmigród). W maju 1992 roku świątynię zwiedziło kilka grup wycieczkowych
i turyści indywidualni. Klucze do obiektu sakralnego posiadał kościelny, i to on
zauważył brak obrazu. W lutym 1993 roku włamano się do cerkwi w miejscowości Rozdziele, gmina Lipinki. Złodzieje skradli dziewięć obrazów, w tym
prawdopodobnie kilka z XVIII i XIX wieku. Ślady włamania odkryli mieszkańcy wsi następnego dnia rano. Włamywacze dostali się do zakrystii, wyłamując kraty w okienku. Po sforsowaniu drzwi prowadzących do głównej części
cerkwi wynieśli dziewięć obrazów olejnych malowanych na płótnie. Trzy
z malowideł były u góry zakończone łukiem. Przedstawiały: św. Mikołaja,
Matkę Boską z Dzieciątkiem, całującą jego prawą dłoń, siedzącą postać Jezusa
z uniesioną prawą ręką oraz narodziny Matki Boskiej. Wszystkie obrazy zostały wycięte z ram. Pozostałe, mniejsze zabrano razem z ramami. Ostatnie dwa
obrazy przedstawiały groby Chrystusa i Matki Boskiej. W sierpniu 1999 roku
włamano się do prawosławnej cerkwi wojskowej parafii NMP w Przemyślu.
Ołtarz został przewrócony do góry nogami, zniszczony, tabernakulum splądrowane. Po XIX-wiecznych księgach liturgicznych, w tym ewangeliarzach,
nie zostało śladu. Zniknęły też stare pozłacane kielichy i inne naczynia liturgiczne, np. patena. Na ścianach pozostały puste miejsca po dziewięciu ikonach
o dużej wartości. Świętokradcy nie oszczędzili nawet całunu, tzw. antyminsu31
ze świętymi relikwiami, nieodłącznego elementu liturgii w obrządku wschodnim. Nie ruszono tylko ikonostasu. Wobec braku antyminsu z relikwiami,
ewangelii i naczyń liturgicznych sprawowanie nabożeństw było niemożliwe.
W październiku 2008 roku doszło do zuchwałej kradzieży z cerkwi greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Bałuciance w powiecie krośnieńskim.
Sprawcy pokonali zabezpieczenie w postaci dwóch krat i drzwi i skradli dwie
ikony przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem. Jedną wycięli z ikonostasu, a drugą ukradli wraz z ramami z pomieszczenia zakrystii. Po pierwszej
z nich pozostał otwór. Obie ikony pochodziły z XVII–XVIII wieku. Niestety,
żadnej z nich nie odnaleziono. Do włamania do cerkwi doszło też w latach 70.,
kiedy skradziono ikonę Zaśnięcia Bogurodzicy. Dzięki czujności i podjętej po30
31

Próba podpalenia kościoła w Uściu Gorlickim, „Gazeta Krakowska”, 30 września 1991 r.
Antymins – jedwabna chusta z obrazem składanego do grobu Chrystusa, w którą wszyte są
święte relikwie.
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goni udało się ją jednak odzyskać. W listopadzie 1988 roku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z cerkwi greckokatolickiej z Grąziowej, znajdującej się na terenie skansenu, skradziono 12 ikon-prazdników z XIX wieku.
Zaledwie jedna z nich została odzyskana dopiero po 11 latach. W innym przypadku znaleziono tylko jedną z 13 ikon skradzionych w sierpniu 1989 roku
z cerkiewki w Uluczu, która stanowi filię Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku. Była to ikona pochodząca z XVII wieku. Raport Najwyższej Izby
Kontroli z 2009 roku wykazał, że ochroniarze wynajęci przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zamiast strzec zbiorów, pilnowali samochodów na parkingu i pobierali za to opłaty32. W tym samym muzeum tylko
w czerwcu 2008 roku wystawa ikon karpackich nie była w ogóle chroniona
przez kilkanaście nocy33. Przykładem ignorancji i lekceważenia było orzeczenie sędziego Sądu Rejonowego w Jarosławiu, który w 2003 roku nakazał
zniszczyć 23 ikony pochodzące z przemytu34. Sędzia potraktował je jak rzeczy
bezwartościowe. Zgodnie z przepisami obiekty zabytkowe o nieustalonej własności zatrzymane na granicy powinny być zgłaszane do oceny przez konserwatora, a po uznaniu za zabytki ulegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa i są
nieodpłatnie przekazywane do muzeów35. W 2008 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili kilka prób przemytu ikon,
w tym m.in. próbę wywozu na Ukrainę trzech ikon z 1847 i 1919 roku
w punkcie odpraw w Przemyślu. Wcześniej w Jasionce udaremniono próbę
przemytu 35 zabytkowych obrazów36. Kradzieże są często dokonywane na zlecenie handlarzy, a obrazy wywożone przez wyspecjalizowanych przemytników. Penetrują oni ocalałe jeszcze zabytkowe cerkwie unickie i prawosławne,
które są pozbawione zabezpieczeń antywłamaniowych.
Świątynie ponadto wymagają przynajmniej podstawowego zabezpieczenia
przeciwpożarowego. Gdyby drewniane zabytkowe cerkwie zaczęły płonąć,
straż pożarna nie zdążyłaby do nich dotrzeć. Tak w 2006 roku spaliła się
w Komańczy cerkiew prawosławna pochodząca z 1802 roku. Była to jedna
z kilku zachowanych cerkwi typu wschodniołemkowskiego – osławickiego, należąca do najcenniejszych zabytków architektury drewnianej na Podkarpaciu.
Spłonęły zabytkowy ikonostas z 1823 roku, wiszące na ścianach ikony, cały oł32
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F. Trzebski, Kradzieże z muzeów w Polsce. Analiza kryminalistyczna i stopień zagrożenia –
wybrane przypadki, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2010, t. XIV, s. 351.
Ibidem.
P. Ogrodzki, Ikonoklaści w XXI w. Sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu nakazał zniszczenie 23 ikon, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2005, nr 1–2.
Biuletyn Informacji Publicznej, Izba Celna w Białej Podlaskiej, 26.02.2014 r.
www.wiadomosci24.pl/artykul/udaremniono przemyt zabytkowych ikon (dostęp 16.03.
2009).
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tarz, a także wiele ksiąg, wśród nich pamiętające jeszcze czasy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Blisko połowa cerkwi w Jasielskiem już nie istnieje37. W mniejszym stopniu należy to przypisać działaniom ostatniej wojny, a w większym brakowi
konserwacji i niszczycielskim zapędom niektórych mieszkańców tych okolic.
Zdarzały się bowiem wypadki rozbierania świątyń na opał lub na drewno budulcowe. Po II wojnie światowej niszczono cerkwie i plebanie, a nawet cmentarze greckokatolickie, likwidując zabytkowe nagrobki i zacierając ślady materialnej obecności Ukraińców, Łemków, Bojków i Rusinów Szlachtowskich.
W celu identyfikacji należy zatem dokumentować zabytki, także cmentarze,
przez fotografowanie i filmowanie, zwłaszcza wszelkich uszkodzeń, plam, rys,
sygnatur i innych indywidualnych oznakowań. Szczególną uwagę przy dokumentowaniu zabytków sakralnych należy zwrócić na elementy wchodzące
w skład ołtarzy.
Niedostateczne bezpieczeństwo zbiorów muzealnych w skansenach kulturowych dowodzi braku odpowiedniej troski lokalnych władz samorządowych.
Fakt ten budzi szczególny niepokój od czasu przystąpienia Polski do strefy
Schengen. Od 21 grudnia 2007 roku bowiem, wraz z przystąpieniem Polski do
układu z Schengen, kontrolę na granicach z państwami członkowskimi Unii
Europejskiej wykonuje jedynie Straż Graniczna. W sposób niepokojący zarysowuje się perspektywa wywozu z Polski cennych obiektów dziedzictwa kulturowego. Dla polskich zabytków sakralnych zachowanych po stronie ukraińskiej
natomiast może być już za późno na ratunek. Nieliczni Polacy skupiają się
głównie w dużych miastach, takich jak Łuck i Równe, gdzie ich liczbę szacuje
się zaledwie na ok. 3000. Mniej liczni są w innych miastach, np. Ostrogu,
Krzemieńcu, Dubnie czy Kowlu (200–500). W pozostałych miejscowościach
(miasteczkach i wsiach) mieszka zaledwie po kilka rodzin polskich38. W latach
1939–1945 oddziały OUN i UPA zamordowały w samym tylko powiecie kowelskim około 3750 Polaków. W tym kontekście kolejnym przykładem odmiennej narracji historycznej jest fakt, że Rada Miejska Kowla w 2010 roku
nadała honorowe obywatelstwo miasta Stepanowi Banderze39. Stepan Bandera,
ścigany i więziony w różnych okresach swego życia przez władze polskie,
niemieckie i radzieckie, wpisany jest przez Radę Najwyższą Ukrainy w Kijowie na listę bohaterów Ukrainy.
37
38
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A. Mastej, Zabytkowe cerkwie w Jasielskiem, „Rocznik Jasielski” 1970–1971.
G. Rąkowski, Wołyń, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2005, s. 42; Kowelnews,
Miasto, w którym się urodziłem, http://kowelnews.wordpress.com (dostęp 10.10.2017).
„Wołanie z Wołynia”, nr 4 (101), lipiec–sierpień 2011 r., s. 28.
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Regulacje prawne dotyczące ochrony zabytków w latach 1946–2003
1 marca 1946 roku wydano dekret o rejestracji i zakazie wywozu dzieł
sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub
kulturalnej (DzU z 1946 r., Nr 14, poz. 99), który za nielegalny wywóz takich
przedmiotów przewidywał surowe kary: do 3 lat pozbawienia wolności,
grzywnę orzekaną kumulatywnie i obligatoryjny przepadek przedmiotu. Uchylenie się od rejestracji posiadanych takich przedmiotów zagrożone było karą do
2 lat pozbawienia wolności lub grzywną. Sąd mógł orzec przepadek przedmiotu podlegającego rejestracji, który był własnością sprawcy. 15 lutego 1962 roku
sejm uchwalił ustawę o ochronie dóbr kultury i muzeach40. Długa lista omawianych powyżej przykładowo przestępstw przeciwko zabytkom w okresie
obowiązywania ustawy dowodzi jej małej efektywności. Z braku miejsca ustawa nie może być tu komentowana.
Obecny stan prawny ochrony zabytków
Obowiązująca obecnie ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku z późniejszymi zmianami41 reguluje przepisy penalizujące wykroczenia i przestępstwa oraz przepisy prewencyjne, zapobiegające
niszczeniu, uszkodzeniu lub wywozowi za granicę i innym czynom lub zaniechaniom prowadzącym do utraty zabytków (art. 4 i art. 7 ustawy). Nowa ustawa przywróciła tradycyjny termin „zabytek” zamiast określenia „dobro kultury”. To drugie pojęcie nie straciło jednak swej wartości normatywnej, ponieważ posługuje się nim Konstytucja RP z 1997 roku w art. 6 ust. 1 i w art. 73.
Również kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 roku w art. 294 § 2 używa terminu „dobra kultury”.
Podstawowymi kryteriami uznania rzeczy za zabytek są wiek i wartość
materialna. Wartość artystyczna podlegająca zróżnicowanej ocenie nie została
uwzględniona w definicji, chociaż w praktyce brana jest pod uwagę jako opinia
biegłych. Dokumentem podstawowym w omawianym zakresie jest imienny rejestr zabytków. Obiekty zabytkowe wprowadzane są do rejestru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na terenie podległym jego kompetencji lub
przez indywidualne zgłoszenie właściciela. Obiekty wymienione w rejestrze
zabytków są prawnie chronione mocą ustawy. Katalog ten ma charakter otwarty. Przepisy karne ustawy ujęte są w rozdziale 11. Art. 108, najważniejszy
z punktu widzenia niniejszej pracy, ustala, że: punkt 1: Kto niszczy lub uszkadza
40
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Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury z nowelizacją, DzU z 1999 r., Nr 98,
poz. 1150.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, DzU Nr 162,
poz. 1568, zm.: DzU z 2004 r., Nr 96, poz. 959.
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zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Punkt 2:
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 109
ustala wymiar kary pozbawienia wolności: od 3 miesięcy do lat 5 za wywóz
bez pozwolenia zabytku za granicę lub – po wywiezieniu go za granicę – niesprowadzanie do kraju w okresie ważności pozwolenia Art. 109 ust. 4 stanowi,
że sąd może orzec przepadek zabytku, chociażby nie stanowił on własności
sprawcy. Kolejne artykuły ustawy penalizują następujące przestępstwa lub wykroczenia:
1. niezabezpieczenie zabytku przez właściciela lub posiadacza (art. 110),
2. poszukiwanie zabytków bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom
(art. 111),
3. naruszenie zakazów lub ograniczeń obowiązujących w parku kulturowym (art. 112),
4. niepowiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o zdarzeniach określonych tym przepisem (art. 113),
5. uniemożliwienie lub utrudnianie organowi ochrony zabytków dostępu
do zabytku (art. 114),
6. niezawiadomienie odpowiedniego organu o odkryciu zabytku (art.
115),
7. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich itp. bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom (art. 117),
8. bezprawne umieszczanie na zabytkach tablic, reklam, napisów (art.
118),
9. niewykonywanie zaleceń pokontrolnych (art. 120).
W odróżnieniu od ustawy o ochronie dóbr kultury z 15 lutego 1962 roku
rozszerzono katalog czynów społecznie niebezpiecznych oraz unormowano je
w ramach odrębnych artykułów. Znamiona czynu to uszkadzanie lub niszczenie obiektu stanowiącego zabytek. Zdefiniowano szczegółowo używane terminy. Przykładowo uszkodzenie oznacza taką zmianę właściwości lub stanu zabytku, która powoduje, że czasowo nie on może służyć celom, do których był
przeznaczony. Zniszczenie natomiast polega na takim uszkodzeniu obiektu, że
nie jest możliwe przywrócenie stanu poprzedniego42. Przestępstwa dokonywane są zarówno w wyniku działania, jak i zaniechania. R. Golat, komentując
przepisy karne ustawy z 2003 roku, nie posługuje się już pojęciem społecznego
niebezpieczeństwa czynu używanym w kodeksie karnym z 1969 roku, lecz pojęciem społecznej szkodliwości czynu, której kryteria zdefiniowano w art. 115
42

K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007,
s. 205.
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§ 2 obowiązującego od 1997 roku kodeksu karnego43. Jest to przestępstwo
o charakterze materialnym, dla jego dokonania niezbędne jest zniszczenie lub
uszkodzenie zabytku. Przestępstwo z art. 108 ustawy ma charakter powszechny, tzn. może je popełnić każdy. Może się go dopuścić również właściciel zabytku. Przestępstwo z art. 108 ustawy można popełnić umyślnie lub nieumyślnie, zarówno przez lekkomyślność, jak i niedbalstwo. Najważniejszą cechą
strony przedmiotowej przestępstwa określonego w ust. 1 jest świadomość
sprawcy co do zabytkowego charakteru przedmiotu lub łatwość uzyskania takiej wiedzy. W braku realizacji tego warunku sprawca będzie odpowiadał na
podstawie art. 294 § 1 i 2 kodeksu karnego. Na podstawie ust. 3 art. 108 ustawy w przypadku umyślnego popełnienia przestępstwa sąd orzeka nawiązkę na
wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami. Rozwiązanie to stanowi dodatkową dolegliwość dla sprawcy i zapewnia środki finansowe dla
podmiotów zajmujących się ochroną zabytków44. Ochrona zabytków opiera się
na podejmowaniu przez organy administracji publicznej czynności mających
na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych
umożliwiających przetrwanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować szkodę dla wartości zabytków, uniemożliwienie niewłaściwego korzystania z zabytków, przeciwdziałanie kradzieży i nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, sprawdzanie
stanu ich zachowania i przeznaczenia oraz uwzględnienie zadań ochronnych
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, również przy kształtowaniu
środowiska45. Opieka nad zabytkami polega na zapewnieniu warunków badania
naukowego i dokumentowania zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenia i utrzymania go w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii
i kultury46. Ustawa zawiera szczegółowy katalog przedmiotowy dotyczący
ochrony zabytków. Ochronie i opiece podlegają zatem bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome będące krajobrazami kulturowymi, układami
urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki,
a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź dzia43
44

45
46

R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Zakamycze, Kraków 2004.
M. Bojarski, W. Radecki, Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny
i propozycje de lege ferenda, w: J. Kaczmarek (red.), Prawnokarna ochrona dziedzictwa
kultury, Zakamycze, Kraków 2006, s. 20.
52. Art. 4 ustawy z 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Art. 5 ustawy z 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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łalność wybitnych osobistości lub instytucji, jak również zabytki ruchome:
dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcje
stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych i porządkowanych według
koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, a zwłaszcza militaria, sztandary,
pieczęcie, odznaki, medale i ordery, wytwory techniki, a zwłaszcza urządzenia,
środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące o kulturze materialnej
charakterystyczne dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, materiały biblioteczne, instrumenty
muzyczne, wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne, przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji, zabytki archeologiczne47. W przypadku przestępstwa z art. 109, aby ustalić właściwy przedmiot ochrony, trzeba przyjąć
przepisy rozdziału 5 ustawy z 2003 roku, precyzujące listę przedmiotów, których wywóz za granicę wymaga pozwolenia. Niezbędne jest więc posiadanie
właściwego dokumentu wywozowego, gdyż jego brak stwarza negatywne konsekwencje prawne dla osoby wywożącej z kraju dany przedmiot w wypadku
przypuszczenia, że jest on zabytkiem w rozumieniu ustawy z 2003 roku48. Kary
przewidziane za przestępstwo z art. 109 ust. 1 i 2 zostały określone tak jak
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Kodeks karny w art. 294 § 2
uwzględnia dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, które mogą stać się
przedmiotem przestępstw kwalifikowanych i zagrożonych karą pozbawienia
wolności od 1 roku do 10 lat dla sprawcy. Definicja dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury nie została podana, lecz pośrednio można ją opisać na podstawie wartości materialnej i wieku przedmiotu, zgodnie z ustawą o ochronie
zabytków z kwietnia 2003 roku. Zabytki i dobra kultury stanowią przedmioty
unikatowe, indywidualne.
Polska należy do krajów narażonych w swych dziejach na ogromną utratę
posiadanych zabytków. Bogate kraje, które w ciągu wieków pomnażały liczbę
swoich zabytków i dzieł sztuki, niekiedy na szkodę innych krajów europejskich
i pozaeuropejskich, mają nie tylko karne, ale także cywilnoprawne regulacje
chroniące zabytki. Kodeks cywilny w Polsce natomiast nie wyróżnia szczególnie zabytków. We Włoszech zgodnie z art. 815 tamtejszego kodeksu cywilnego
dzieła sztuki wpisane do rejestru zabytków i rzeczy kwalifikowane jako dobro
publiczne, poza wyjątkami, nie podlegają nabyciu nawet w dobrej wierze bona
fide. W prawie francuskim dobra kultury, poza wyjątkami, wyłączone są z ob47
48

Art. 6 ustawy z 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
J. Kaczmarek, Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury, Kantor Wydawniczy Zakamycze,
Kraków 2006, s. 77.
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rotu cywilnoprawnego, a obiekty zakwalifikowane jako zabytki historyczne
wyłączone są z możliwości nabycia ich w drodze zasiedzenia. Zabytki ruchome
i dzieła sztuki wyłączone są ponadto z obrotu cywilnoprawnego w sytuacji ich
kradzieży, zgubienia lub utraty w inny sposób. Republika Federalna Niemiec,
której system cywilnoprawny oparty jest na podobnej klasycznej doktrynie
wywodzącej się z prawa rzymskiego, jaką zastosowano w polskim kodeksie
cywilnym, posiada jednak regulacje prawne, które umożliwiają odstąpienie od
zasady bona fide przy nabyciu przez osoby trzecie własności rzeczy od osoby
nieuprawnionej (a non domino) w sytuacji kradzieży, zgubienia lub utraty rzeczy w inny sposób. Pod pewnymi warunkami możliwe są wówczas rewindykacje skradzionych i kupionych bona fide zabytkowych ruchomych dzieł sztuki
lub zabytków bibliotecznych i zwrot prawowitym właścicielom. Istnieją procedury, różniące się wprawdzie w poszczególnych landach, które umożliwiają
jednak odebranie własności osobom trzecim, jeśli nabyły one na własność zabytki w obrocie cywilnoprawnym od złodziei lub nieuprawnionych posiadaczy.
Również w Anglii, a nawet w poszczególnych stanach USA, istnieją regulacje
prawne umożliwiające zwrot zabytku pierwotnym właścicielom. W Polsce tylko zabytki archiwalne wyłączone są z obrotu cywilnoprawnego dzięki ustawie
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 1983 roku z późniejszymi
zmianami49. Szczególnie niekorzystny wpływ na ochronę zabytków mają regulacje kodeksowe dotyczące nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej
oraz nabycia prawa własności w drodze krótkotrwałego zasiedzenia. W szczególności artykuł 174 kodeksu cywilnego określa, że posiadacz rzeczy ruchomej
niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada ją w złej wierze.
Zatem wystarczającymi warunkami nabycia zabytku na własność są trzyletni
okres posiadania oraz dobra wiara nabywcy dotycząca legalnego nabycia rzeczy przez zbywającego. Kodeks cywilny ułatwia w szczególności uzyskanie na
tej drodze tytułu własności zgodnie z art. 7 k.c., który uznaje domniemanie dobrej wiary wyrażone przez posiadacza za obowiązujące. W przypadku nabycia
własności rzeczy a non domino kodeks cywilny daje posiadaczowi jeszcze
większe ułatwienia, zapewniając prawo własności po trzech latach posiadania
rzeczy, liczonych od jej utraty przez pierwotnego właściciela, a nie od chwili
nabycia.
Jednym z elementów zintegrowanej ochrony dziedzictwa kulturowego jest
zachowanie krajobrazu kulturowego. Przez taki krajobraz rozumiana jest prze49

Ustawa z dn. 23 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, DzU
z 2006 r., Nr 97, poz. 672 i 673.
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strzeń historyczna ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory materialne i cywilizacyjne oraz elementy przyrodnicze.
Podsumowanie
1. Przełożenie istniejących regulacji prawnych na praktyczne działania
w zakresie ochrony zabytków jest niedostateczne, zwłaszcza na terenach południowo-wschodniej Polski.
2. Istotnym czynnikiem jest obojętna lub niechętna postawa mieszkańców
wobec zabytków.
3. Na poparcie zasługuje działalność edukacyjna i inicjowanie regionalnych ruchów społecznych opieki nad zabytkami wśród obecnych
mieszkańców oraz osób pochodzących rodzinnie z tych terenów.
Wiele zabytków dokumentujących dziedzictwo kulturowe dwu narodów,
polskiego i ukraińskiego, zostało zniszczonych lub zagrabionych. To, co pozostało jest naszym wspólnym dobrem. Z punktu widzenia polityki historycznego
pojednania polsko-ukraińskiego dbałość o wspólne zabytki materialne jest
zgodna z linią polityczną twórcy i redaktora opiniotwórczej „Kultury” z Maisons-Laffitte Jerzego Giedroycia50.

Streszczenie
Artykuł porusza historię stosunków polsko-ukraińskich od średniowiecza przez
powstanie Chmielnickiego, odzyskanie przez Polskę niepodległości, kolejno rzeź wołyńską, akcję „Wisła”, aż po współczesne relacje łączące dwa narody. Na ich tle przeanalizowane zostały kolejne regulacje poświęcone ochronie zabytków oraz efektywność zapisów prawnych względem zniszczeń, grabieży, nielegalnego wywozu artefaktów za granice. Zniszczenia, jakim uległa ukraińska kultura materialna w Polsce, jak
i polska na ziemiach wcielonych do Ukraińskiej SSR, często dokonywały się wobec
obojętności, za cichym przyzwoleniem lub nawet z inspiracji władz. W końcu autor
wysuwa wnioski de lege ferenda co do regulacji prawnych chroniących zabytki.
Słowa kluczowe: Polska, Ukraina, stosunki międzynarodowe, zabytki, sztuka, ikony,
architektura, prawo, II wojna światowa, historia, grabież, dziedzictwo kulturowe
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J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, 2 wyd., Czytelnik, Warszawa 1994, s. 48–49;
P. Kowal, Przyczynki do dziejów sprawy ukraińskiej w Polsce, w: P. Kowal, J. Ołdakowski,
M. Zuchniak (red.), Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców
i Ukrainy – antologia tekstów, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2008, s. 9–26.
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Summary
The article deals with the history of the Polish-Ukrainian relations from the Middle Ages, by Khmelnytsky Uprising, regaining independence by Poland, Volhynia
genocide, Operation Vistula, till the contemporary relations of these two nations.
Against this background, there were analyzed further regulations devoted to the preservation of monuments and the effectiveness of legal records against destruction, looting,
illegal export of artefacts abroad. The destruction of the Ukrainian material culture in
Poland, as well as Polish one on the lands incorporated into the Ukrainian SSR, often
took place in the face of indifference, quiet acceptance or even at the instigation of the
authorities. Finally, the author proposes de lege ferenda remarks on legal regulations
protecting monuments.
Keywords: Poland, Ukraine, international relations, monuments, art, icons, architecture, law, World War II, history, looting, cultural heritage
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA BIEGŁYCH
W ŚWIETLE ARTYKUŁU 233 § 4A K.K.
A penal liability of expert witness under Article 233 § 4a of Criminal Code

Wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować należycie bez zapewnienia niezakłóconego przebiegu postępowania dowodowego, a można to osiągnąć m.in. przez stworzenie gwarancji w postaci sankcji karnych za składanie
fałszywych zeznań. Sankcje karne zostały przewidziane również za przedstawienie fałszywej opinii, ekspertyzy lub tłumaczenia. Obejmujący te sankcje artykuł 233 kodeksu karnego (dalej k.k.) został w istotny sposób zmieniony
ustawą z 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 437). Nowelizacja kodeksu dokonana powołaną II nowelą wprowadziła istotne zmiany do treści
przepisu. Zmiany te oprócz istotnego podwyższenia sankcji polegały na modyfikacji zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwo złożenia fałszywych
zeznań przez wprowadzenie swoistego typu uprzywilejowanego z § 1a, a także
nowego typu przestępstwa nieumyślnego przedstawienia fałszywej opinii, ekspertyzy lub tłumaczenia. W wyniku dokonanej nowelizacji dodany został nowy
typ występku, jakiego dopuścić się może biegły, rzeczoznawca lub tłumacz,
który przedstawił fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za
dowód w określonym postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Penalizacją zostały objęte także zachowania nieumyślne, lecz tylko wtedy, gdy doszło jednocześnie do narażenia interesu publicznego na istotną szkodę1.
Uzasadnieniem wprowadzonych zmian miało być zwiększenie stopnia
ochrony wymiaru sprawiedliwości przed wprowadzaniem w błąd organów procesowych w wyniku składania fałszywych zeznań lub opinii (vide: uzasadnienie projektu ustawy – druk Nr 207 Sejm RP VIII kadencji). Należy mieć na
uwadze, że zeznania świadków i opinie biegłych stanowią podstawowe źródła
1

V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016,
s. 1041.
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dowodowe. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 kwietnia 2005 roku
(IV KK 42/05, OSNKW 2005, nr 7–8, poz. 66) stwierdził: „Przedmiotem
ochrony przepisu art. 233 § 1 k.k. jest szeroko rozumiane dobro wymiaru
sprawiedliwości, w szczególności zaś wartość, jaką jest zapewnienie wiarygodności ustaleń dokonywanych w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu przewidzianym w ustawie, a co za tym idzie, ochrona prawidłowości
(trafności) wydanych orzeczeń”. Indywidualnym przedmiotem ochrony jest
wydanie w konkretnej sprawie prawdziwego orzeczenia, nie opartego na fałszywych dowodach. Dowodem w rozumieniu analizowanego artykułu jest środek dowodowy w postaci zeznania świadka, biegłego, specjalisty lub przedłożone przez biegłego lub specjalistę opinie, ekspertyzy oraz tłumaczenia, czyli
właściwości rzeczy ujawnione i utrwalone w określony sposób, nośniki informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu. Pogląd ten podzielił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 22 stycznia 2003 r. (I KZP 39/02, OSNKW
2003, Nr 1–2, poz. 1). Chodzi o zapewnienie wiarygodności ustaleń dokonywanych w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy (ibidem), a zatem nie tylko w postępowaniu sądowym, karnym czy cywilnym, ale również administracyjnym, a także postępowaniu przygotowawczym czy postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie
rozdziału 4 w dziale III ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2012 r., poz. 572 ze zm.). Nie spełnia tego warunku postępowanie przed sądami polubownymi lub koleżeńskimi, a także dyscyplinarnymi,
które nie jest prowadzone na podstawie ustawy2.
W uprzednio obowiązującym stanie prawnym art. 233 § 4 k.k. brzmiał następująco: „kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą
opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym
w § 1 (w którym mowa o postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy), podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3”. W wyniku dokonanej nowelizacji dodano pojęcie „ekspertyzy”. Miało to
charakter zmiany porządkującej, która uściśliła zakres czynności karalnych
określonych w § 4 i 5 art. 233 k.k. w powiązaniu z treścią kodeksu postępowania karnego (art. 194 pkt 2, art. 198 § 3, art. 200 § 2 pkt 2, art. 205 § 1)3. Ponadto w wyniku dokonanej nowelizacji surowo zaostrzono sankcję karną grożącą za powyższe przestępstwo, określając jego dolną granicę od roku, a górną
do lat 10. Zaznaczyć także należy, że oprócz znowelizowania treści art. 233 § 4
2

3

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, 3 wydanie, C.H. Beck,
Warszawa 2013, s. 1140.
A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, 4 wydanie, C.H. Beck,
Warszawa 2017, publikacja elektroniczna systemu Legalis, teza 1, nb 1.
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k.k. dodano § 4a, w myśl którego, jeżeli sprawca czynu określonego w powołanym powyżej § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Analiza art. 233 k.k. prowadzi do stwierdzenia, że określone w nim przestępstwo może być popełnione w trzech zasadniczych postaciach. Po pierwsze,
w postaci złożenia fałszywego zeznania w typie podstawowym w myśl § 1:
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę (…)”, oraz w typie uprzywilejowanym – § 1a, gdy
sprawca składa fałszywe zeznania w obawie przed odpowiedzialnością karną
grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Druga postać polega na przedstawieniu fałszywej opinii lub tłumaczenia – § 4. Trzecia zaś przybiera postać
złożenia fałszywego oświadczenia także w typie przestępstwa umyślnego (§ 4)
i nieumyślnego (§ 4a).
Charakteryzując w sposób ogólny przestępstwo przedstawienia przez biegłego fałszywej opinii mającej służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, stwierdzić należy, że
jest to przestępstwo typu podstawowego, a omawiany czyn zabroniony może
być popełniony w postaci sprawstwa jednostkowego, współsprawstwa, sprawstwa kierowniczego, sprawstwa przez polecenie. Możliwe jest też podżeganie
do przestępstwa i pomocnictwo4. Czyn ten w poprzednim stanie prawnym
można było popełnić jedynie umyślnie, nowelizacja przepisu przewidziała
oprócz umyślności w art. 233 § 4a także nieumyślność. W konsekwencji występki z art. 233 § 1, 1a, 4 i 6 można popełnić wyłącznie umyślnie, z zamiarem
bezpośrednim lub ewentualnym. Występek z dodanego do przedmiotowego artykułu § 4a można popełnić jedynie nieumyślnie. Skoro podmiotem przestępstwa może być biegły, rzeczoznawca, tłumacz, jest to przestępstwo indywidualne co do sprawcy. Warunkiem odpowiedzialności z art. 233 k.k. jest złożenie
zeznania (opinii, tłumaczenia, oświadczenia) przed organem, który jest uprawniony do ich przyjęcia z uprzedzeniem o odpowiedzialności karnej lub odebraniem przyrzeczenia5. W judykaturze dominuje stanowisko, że występki z art.
233 § 1 i 6 k.k. mają charakter powszechny (vide: Uchwała SN z 22 stycznia
2013 r., I KZP 39/02, OSNKW 2003).
Zważyć trzeba, że przestępstwa określone w art. 233 § 1, 1a, 4 i 6 k.k. są
formalne. Zostają dokonane, gdy fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie do4

5

A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz do części szczególnej, 4 wydanie, C.H. Beck,
Warszawa 2017, publikacja elektroniczna systemu Legalis, teza XII.1, nb 70.
S. Stefański (red.), Komentarz do art. 233 k.k., 4 wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2016,
publikacja elektroniczna systemu Legalis, teza III.5, nb 9.
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trze do wiadomości przesłuchującego lub zostanie doręczone organowi, który
zlecił opinię, ekspertyzę bądź tłumaczenie. Dla jego dokonania nie jest wymagane, aby czyn sprawcy stanowił przesłankę podjęcia merytorycznie nietrafnego rozstrzygnięcia przez organ, przed którym składane są zeznania. Natomiast
przestępstwo określone w art. 233 § 4a k.k. jest materialne. Zostanie dokonane,
gdy sprawca wywoła niebezpieczeństwo dla interesu publicznego grożące wystąpieniem istotnej szkody. Wymagane zatem jest stwierdzenie stanu narażenia
dla dobra prawnego, a nie spowodowania efektywnej szkody6.
W tym miejscu należy odnieść się także do problematycznej dotąd w literaturze przedmiotu możliwości popełnienia występku z art. 233 § 4 k.k. przez
specjalistę. Przepisy kodeksu postępowania karnego wyraźnie odróżniają ten
podmiot od biegłych (rozdział 22 k.p.k.), natomiast treść art. 233 § 4 nie wymienia specjalistów w ramach katalogu podmiotów mogących popełnić to
przestępstwo. Nowelizacja przepisu nie wprowadziła do jego treści w krąg
podmiotów specjalisty oprócz biegłego, rzeczoznawcy czy tłumacza. Z tego
powodu należy uznać, że uprawnione jest rozważenie odpowiedzialności specjalisty jedynie przez pryzmat art. 233 § 1 k.k. Argumentacją na poparcie tego
poglądu jest możliwość przesłuchania specjalisty w charakterze świadka,
o czym stanowi art. 206 § 2 k.p.k.7
Z uwagi na sankcje karne grożące sprawcom z art. 233 § 4 k.k. nie będzie
miała zastosowania instytucja warunkowego umorzenia. W przypadku działania umyślnego, przewidzianego w art. 233 § 4 k.k., sankcja wynosi bowiem od
roku do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzja sądu w tym zakresie będzie jednak dopuszczalna wobec sprawy czynu z art. 233 § 1a z uwagi na spenalizowanie go karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Warunkowe umorzenie postępowania będzie także możliwe wobec biegłego, rzeczoznawcy lub
tłumacza, którzy działali w warunkach opisanych w art. 233 § 4a k.k. Sankcją
za ten czyn jest bowiem kara pozbawienia wolności do lat 38.
Zagadnieniem rodzącym wątpliwości jest użycie w omawianym artykule
sformułowania „przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie”.
Podkreślić należy, że przedstawienie polega na zaprezentowaniu komuś kogoś,
z podaniem bliższych informacji o nim, lub przekazywaniu czegoś komuś, aby
mógł się z tym zapoznać9. Istotnym elementem dla karalności jest zatem prezentowanie fałszywej opinii (ustnej lub pisemnej). W takim znaczeniu nie jest
karalne samo sporządzenie opinii ani tylko umieszczenie w niej fałszywych
6
7
8
9

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, 4 wydanie, op. cit., teza 3, nb 7.
V. Konarska-Wrzosek (red.), op. cit., s. 1042.
Ibidem.
K. Pachnik, Biegli w praktyce sądowej, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, Siedlce
2015, s. 209.

Odpowiedzialność karna biegłych w świetle artykułu 233 § 4a k.k.

279

treści. Sprawca nie powinien ponieść odpowiedzialności za formułowanie fałszywych treści, tylko za ich prezentowanie. Zagadnienie fałszywej opinii wystąpi w sytuacjach, gdy ocena formułowana w opinii będzie wyraźnie sprzeczna z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie, w której opinia jest wydawana,
oraz z rzeczywistym stanem faktycznym możliwym do wyinterpretowania
z akt sprawy10. Istotną okolicznością jest to, że ocena musi być też ujęta od
strony subiektywnej (świadomie nieprawdziwa), a ów element świadomości
występować będzie we wszystkich wskazanych sytuacjach11. Zeznania, opinia,
tłumaczenie lub oświadczenie są fałszywe w rozumieniu art. 233 k.k., jeżeli są
fałszywe obiektywnie, czyli niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, i subiektywnie, gdy sprawca ma świadomość ich nieprawdziwości lub przewiduje
taką możliwość i godzi się na to. Do skazania biegłego za wydanie fałszywej
opinii wystarczy prawidłowe wykazanie, że: złożona opinia mija się z prawdą,
a więc podaje nieprawdziwe fakty albo wyciąga z faktów wnioski jawnie niezgodne z kryteriami uznanymi za niewątpliwe w tej specjalistycznej dziedzinie,
jaką reprezentuje biegły, albo też nie podaje istotnych wniosków z przeprowadzonych badań, nieprawidłowość opinii pozostaje w sferze świadomości biegłego, który wie, że składa opinię wbrew swej najlepszej wiedzy, albo możliwość taką przewiduje i się na to godzi12.
Jak wynika z dorobku judykatury, za dowód w sprawie nie mogą być
uznane wypowiedzi biegłego wykraczające zarówno poza zakres udzielonego
mu przez sąd zlecenia, jak i poza ustawowo określone zadania. Sąd nie jest
więc związany opinią biegłego w zakresie jego wypowiedzi odnośnie do zastrzeżonych kompetencji sądu, kwestii ustalenia i oceny faktów oraz sposobu
rozstrzygnięcia sprawy13. W przypadku opinii biegłych oprócz podawanych lub
przemilczanych faktów chodzi także o przemilczane oceny (wnioski). Opinię
biegłego można uznać za fałszywą wtedy, gdy: będzie ona wyraźnie sprzeczna
z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie, której opinia dotyczy, będzie wyraźnie sprzeczna z rzeczywistym stanem faktycznym oraz będzie oparta na przyjętej wyraźnie błędnej metodzie badawczej14. W tym wypadku również stwierdza
się trafnie, iż odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 4 k.k. nie zależy od tego, czy fałszywe ustalenie faktycznie zawarte w opinii mogło mieć wpływ na
rozstrzygnięcie sprawy (vide: wyrok SN z 9 kwietnia 2008 r., IV KK 501/77,
OSNw SK 2008, Nr 1, poz. 853).
10
11
12
13
14

Ibidem.
A. Wąsek, op. cit., teza III.3, nb 9.
S. Kalinkowski, Biegły i jego opinia, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa 1994, s. 112.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2003 r., sygn. IV CKN 1763/00, niepublikowany.
M. Królikowski, R. Zabłocki (red.), Kodeks karny – część szczególna, t. II: Komentarz do
art. 222–316, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 189.
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Problematyczne jest także rozumienie pojęć „biegły” oraz „opinia”. Pomimo podejmowanych już prób legislacyjnych instytucjonalna pozycja biegłego nie została uregulowana na gruncie ustawy. Prawo nie zawiera definicji legalnej omawianego pojęcia. Zmiany w tej materii przynieść może projektowana ustawa, której zasadniczym celem jest wyczerpujące uregulowanie zasad,
organizacji i funkcjonowania biegłych sądowych. Wobec dostrzeżonego zjawiska błędów w opiniach biegłych ustawą z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w projektowanej ustawie także mają zostać wprowadzone odpowiednie zmiany. Na
podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005
roku w sprawie biegłych sądowych (DzU 2005.15.1330) wysnuć można wniosek, że biegłym jest osoba fizyczna ustanowiona dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.
Rzeczoznawcą jest stały ekspert w określonej dziedzinie przewidziany
przepisami, np. rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 9
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tekst jedn.
DzU z 2015 r., poz. 640 ze zm.). Rzeczoznawca nie jest specjalistą w rozumieniu art. 205 k.p.k. Specjalistą jest osoba wykonująca czynności techniczne, takie jak wykonywanie pomiarów, obliczeń, zdjęć czy utrwalanie śladów. Nie
wydaje on opinii, a w konsekwencji nie może przedstawić fałszywej opinii.
Według art. 200 § 2 k.p.k. opinia składa się z wielu elementów, z których najważniejsze są „sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz
oparte na nich wnioski”. Można sfałszować zarówno spostrzeżenia, jak i wnioski, przy czym nie da się wykluczyć świadomie wadliwego przeprowadzenia
czynności, a nawet podania czynności jako wykonanej mimo jej niewykonania.
Przestępstwo określone w art. 233 § 4 może być popełnione tylko umyślnie
i tylko z zamiarem bezpośrednim, np. jeżeli biegły przewiduje możliwość
podania fałszywej opinii i na to się godzi, oznacza to, że zataja swoją wątpliwość z zamiarem bezpośrednim, co powoduje, iż popełnia przestępstwo. Jeżeli
zaś ujawni w opinii swoją wątpliwość, to przestępstwa nie ma.
Ustawą z dnia 11 marca 2016 r., która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r.,
wprowadzono wariant nieumyślny przestępstwa określonego w § 4 k.k., dodając znamię „narażenia (fałszywą opinią, ekspertyzą lub tłumaczeniem) na istotną szkodę interesu publicznego”. Chodzi tu oczywiście o narażenie konkretne,
a nie abstrakcyjne. Mowa tylko o interesie publicznym, czyn zabroniony określony w § 4 k.k. godzi bowiem zawsze w prawidłowość trybu postępowania
organów publicznych, ale wcale nie jest wykluczone naruszenie błędnym orzeczeniem także interesu publicznego. Grożąca szkoda musi być istotna, co ra-
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czej będzie regułą, ponieważ bez ważnej potrzeby nie korzysta się z opinii,
ekspertyzy czy tłumaczeń sporządzonych przez osoby kompetentne.
Ustalenie, że sprawca działał na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, jest nieodzownym elementem przestępstwa, natomiast samo nastąpienie
konkretnej szkody nie jest niezbędne, wystarczy bowiem działanie na szkodę
i możliwość nastąpienia tej szkody objęta zamiarem sprawcy (vide: wyrok SN
z 22 listopada 1957 r., IV K 467/57, OSN(K) 1958, Nr 4, poz. 38). Wprawdzie
ustawa nie wymaga nastąpienia skutku w postaci szkody, lecz konieczne jest
wystąpienie jej realnego niebezpieczeństwa, a nie wystarcza zagrożenie potencjalne lub ogólne. Jest to przestępstwo z konkretnego narażenia. Wprawdzie
działanie na szkodę – co jest oczywiste – nie jest identyczne z wyrządzeniem
szkody, lecz słusznie wskazuje się w doktrynie, że spowodowanie niebezpieczeństwa szkody jest skutkiem15.
Interesem publicznym z kolei są dobra ogółu, a nie wąskiej grupy osób,
interesem prywatnym zaś – określonej osoby lub grupy osób. W literaturze
wskazuje się, że ma to być interes oparty na prawie materialnym, a nie interes
dla samej właściwej procedury, wówczas bowiem każde przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków należałoby utożsamiać z działaniem na
szkodę interesu społecznego lub prywatnego16. Sąd Najwyższy trafnie przyjął,
że: „interesem” jest bądź istniejące, bądź przyszłe dobro materialne lub osobiste, lub dobro idealne, związane z organizacją życia zbiorowego i prawidłowością jej funkcjonowania. „Publiczny” jest interes zbiorowy organizacji społecznej, państwa lub samorządu, albo w ogóle życia społecznego; „prywatny” – interes poszczególnej jednostki (vide: wyrok SN z 31 maja 1933 r., II K 285/33,
OSN(K) 1933, Nr 8, poz. 157).
Przepis art. 231 § 3 k.k. również przewiduje odpowiedzialność za typ nieumyślny przestępstwa, co uwarunkowane jest dodatkowo spowodowaniem
istotnej szkody. Ocenę charakteru szkody należy wówczas oprzeć bądź na jej
wielkości (zwłaszcza przy szkodzie majątkowej), bądź na jej charakterze
i stopniu naruszenia dobra publicznego lub prywatnego17.
W art. 233 § 5 wymieniono sytuacje, w których przestępstwa fałszywych
zeznań oraz przedstawienia fałszywych opinii, ekspertyzy czy tłumaczenia są
traktowane przez ustawodawcę szczególnie łagodnie. Ustawodawca przewidział możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary albo nawet
15
16

17

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, 4 wydanie, op. cit., teza 3, nb 7.
B. Sygit, P. Palka, Interes publiczny i prywatny w prawie karnym – uwagi na marginesie art.
231 k.k., w: A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha (red.), Iudicium et Scientia. Księga
jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,
s. 208–209.
A. Marek, Kodeks karny, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 513.
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odstąpienia od jej wymierzenia w wypadku, gdy okoliczność, której dotyczy
fałsz, nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, a więc praktycznie nie
ma żadnego znaczenia w danej sprawie. Drugą okolicznością pozwalającą na
zastosowanie tego przepisu jest dobrowolne sprostowanie przez sprawcę zeznania, opinii, ekspertyzy bądź tłumaczenia (czynny żal). Musi on to uczynić
przed pierwszym rozstrzygnięciem sprawy, nawet nieprawomocnym18.
Biegły jako osoba fizyczna związany jest koniecznością posiadania wiadomości specjalnych, dla których uzyskania się go powołuje, a które mogą posiadać jedynie ludzie – posiadający wiadomości specjalistyczne oraz powołani
w tym charakterze (biegłego) do przedstawienia opinii19. Stosownie do art. 193
§ 1 k.p.k., jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. Taka wypowiedź ustawodawcy wskazuje, że są to takie
okoliczności, których ustalenie nie może nastąpić bez udziału biegłego20. Dla
ich stwierdzenia niezbędne są wiadomości specjalne, które wykraczają poza
przeciętne umiejętności praktyczne dorosłego człowieka o odpowiednim doświadczeniu życiowym, wykształceniu i zasobie wiedzy ogólnej oraz normalną, ogólnie dostępną w społeczeństwie wiedzę z zakresu nauki, sztuki, techniki
czy rzemiosła (vide: wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1976 r., sygn. II KR 48/76,
OSNKW 1976, nr 10–11, poz. 133). Wiedza organu procesowego nie stanowi
dowodu w sprawie, a zatem nie można nią zastąpić opinii biegłego. Wiedza ta
jedynie umożliwia i ułatwia ocenę dowodu z opinii. W takich warunkach można dojść do skrajnego wniosku, że w tym zakresie ustaleń dokonuje biegły,
a nie organ procesowy, który w tej sytuacji jest związany stanowiskiem biegłego21.
Jednocześnie art. 195 k.p.k. rozróżnia biegłych sądowych i biegłych ad
hoc, a więc dopuszcza powołanie w tym charakterze osób mających odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie, lecz nieumieszczonych na liście biegłych prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego22. W charakterze biegłego może być
powołana każda osoba, jeżeli posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowo-specjalistyczne w danej dziedzinie, a nie ma zastrzeżeń co do jej bezstronności. Nie ma żadnej różnicy w traktowaniu i ocenie opinii złożonej przez bie18

19

20

21

22

M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, wydanie 5, Warszawa 2016,
s. 62–63.
T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Wydawnictwo Instytutu
Ekspertyz Sądowych, Kraków 1998, s. 9.
D. Drajewicz, w: B. Lewandowski (red.), Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym,
Wydawnictwo Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Warszawa 2016, s. 52.
L.K. Paprzycki, w: J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego.
Komentarz, t. I, Zakamycze, Kraków 2005, s. 494.
Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. WA 15/06 (Lex nr 294285).
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głego sądowego lub innego biegłego powołanego w określonej sprawie przez
organ procesowy23.
Zgodnie z wypracowanym przez judykaturę poglądem stwierdza się, że
wiadomości specjalne to szczególna wiedza specjalistyczna z danej dziedziny
sztuki, techniki, kultury, budownictwa, przemysłu, rolnictwa, transportu, komunikacji, informatyki, chemii itp., obejmująca wiadomości wykraczające poza zakres tych, jakimi dysponuje ogół osób inteligentnych i ogólnie wykształconych24.
Reasumując tę część wywodu, zważyć należy, iż niezależnie od tego, czy
organ procesowy powołuje biegłego sądowego, czy biegłego ad hoc, ma obowiązek powołania innego biegłego, jeżeli ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego albo inne ważne powody (art. 196
§ 3 k.p.k.). Ocena samej osoby biegłego lub wnioski o jego ocenach, jakie
można wyprowadzić z treści opinii, mogą ją dyskwalifikować. Podstawą zaufania do biegłego jest poświadczenie o obiektywizmie i posiadaniu przez niego niezbędnych wiadomości specjalnych. Kryteria oceny biegłego powinny
mieć charakter obiektywny, odnoszący się do jego rzetelności, rzeczowości,
umiejętności niejednostronnego rozumowania i bezstronnego wyciągania
wniosków czy też do należytego zdystansowania się do opiniowanych zagadnień, do przedmiotu postępowania i jego uczestników25. Opinia biegłego tym
różni się od innych środków dowodowych o charakterze osobowym, że nie
prezentuje obrazu faktu, tylko wyraża sąd na temat faktu istotnego dla rozstrzygnięcia o przedmiocie postępowania. Na jej podstawie ustala się nie odtwarzany fakt, lecz fakt, o którego istnieniu pozwalają wnioskować inny fakt,
fakty lub okoliczności. Relację, w jakiej pozostaje opinia biegłego do rzeczywistości materialnej, kształtuje tym samym wyrażona ocena, która opiera się na
metodach poznawczych, w różnym stopniu sprawdzonych bądź uznanych za
dziedziny wiedzy ścisłej. Opinia biegłego, będąca jednak, przynajmniej
w określonym wymiarze, sądem na temat faktu, przyjęta za dowód, a następnie
za podstawę ustaleń faktycznych, staje się jak każdy inny dowód przyjęty za
podstawę ustaleń komponentą osądu, czyli rozstrzygnięcia w przedmiocie procesu. Nie stanowi jednak częściowego, zakresowego rozstrzygnięcia (osądu),
ponieważ pozostaje tylko jednym ze środków dowodowych, a organ procesowy, dokonując oceny jej przydatności w konkretnej sprawie, czyni to zawsze
na tle całokształtu okoliczności ujawnionych w toku postępowania26. Różnica
23
24
25
26

Wyrok SN z dnia 5 lutego 1974 r., sygn. III KR 371/73 (OSNKW 1974, nr 6, poz. 117).
Wyrok SN z dnia 18 lipca 1975 r., sygn. I CR 331/75, niepublikowany.
D. Drajewicz, op. cit., s. 52
D. Wysocki, w: B. Lewandowski (red.), op. cit., s. 14–15.
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sprowadza się do tego, że opinia biegłego stanowi sąd na temat rzeczywistości
i jest oświadczeniem wiedzy, rozstrzygnięcie sądu zaś, czyli osąd, stanowi
oświadczenie woli o charakterze imperatywnym.
Użycie w normie prawnej określenia „kto jako biegły” jest utożsamieniem, czyli stawianiem znaku równości między osobą fizyczną i biegłym, identyfikowaniem kogoś jako biegłego. Przy takim zapatrywaniu możliwe jest stawianie zarzutów naruszenia z art. 233 § 4 k.k. tylko i wyłącznie w stosunku do
osób spełniających warunki do pełnienia funkcji biegłego i powołanych w tym
charakterze. Gdyby racjonalny ustawodawca chciał rozciągnąć odpowiedzialność na inne osoby, winien użyć sformułowania „kto, działając jako biegły”.
Wobec takiego stwierdzenia każda osoba występująca w charakterze biegłego
podlegałaby hipotezie rozpatrywanej normy prawnej27.
Dokonując rozważań na temat odpowiedzialności karnej biegłych należy
odnieść się do art. 271 k.k., gdzie posłużono się pojęciem „fałsz”. Biegły, będąc uprawniony do wystawienia dokumentu (sporządzenia opinii), może poświadczyć w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
Z uwagi na brzmienie powołanego artykułu przyjmuje się, że sprawcą może
być wyłącznie osoba, która wystawia dokument w ramach szczególnych
uprawnień (wynikających ze zwykłego uczestnictwa w powszechnym obrocie
prawnym) oraz która do wystawienia dokumentu stwierdzającego istnienie
okoliczności o znaczeniu prawnym jest uprawniona. Poświadczenie w przeciwieństwie do oświadczenia, które stwarza pewien stan, jest tylko stwierdzeniem stanu istniejącego. Wystawiający dokument powinien, ze względu na
znaczenie dokumentu, poświadczyć w nim stan istniejący. Zachowanie sprawcy polega na poświadczeniu stanu nieistniejącego, czyli nieprawdy. Popełnienie przestępstwa możliwe jest z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim lub
ewentualnym28.
Na tle rozważań o odpowiedzialności karnej biegłych i w związku z treścią art. 233 § 4 k.k. wynika konieczność rozwiązania, czy osoba powołana
w postępowaniu sądowym do wydania opinii jako biegły może z uwagi na treść
sporządzonej opinii być przedmiotem odpowiedzialności karnej z przepisu art.
271 § 1 k.k., czy też wyłącznie z art. 233 § 4 k.k. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu orzeczenia (z dnia 23 września 2008 r., I KZP 18/08, OSNKW 2008, nr 10,
poz. 79) słusznie zauważył, że inny jest przedmiot ochrony dla przestępstwa
opisanego w art. 271 § 1 k.k., a inny dla przestępstwa opisanego w art. 233 § 4
k.k. Zgodzić się wypada z Sądem Najwyższym, że zwrot „fałszywa opinia”
27

28

K. Pachnik, Przesłanki odpowiedzialności karnej biegłego w świetle artykułu 233 § 4
Kodeksu karnego (zarys ujęcia), „Prokurator” 2010, nr 3, s. 56.
K. Pachnik, Biegli w praktyce sądowej, op. cit., s. 223.
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użyty w art. 234 § 4 k.k. ma szersze znaczenie niż zwrot „poświadczenie nieprawdy w dokumencie co do okoliczności mającej znaczenie prawne” użyty
w art. 271 k.k. Trzeba zważyć, że opinia w odróżnieniu od dokumentu może
być ustna i pisemna29.
Rozważania podjęte w zakresie przedmiotowej tematyki wymagają także
odniesienia się do nieumyślności działania. Z bogatego orzecznictwa Sądu
Najwyższego w zakresie problematyki przestępstw nieumyślnych warto zacytować tezę wyroku z 6 lutego 1976 r. (Rw 16/76, OSNKW 1976, Nr 4–5, poz.
63), dotyczącą niedbalstwa: „Możliwość przewidywania, jako element niedbalstwa o charakterze subiektywnym powinna być oceniana na tle cech osobowości konkretnego człowieka, działającego w określonej sytuacji. Zgodnie z kodeksową zasadą indywidualizacji odpowiedzialności karnej ustalenie owej
możliwości przewidywania jest zależne od indywidualnych cech sprawcy (np.
jego doświadczenia życiowego, posiadanego doświadczenia, zasobu wiadomości, wykonywanego zawodu) oraz od funkcjonowania jego procesu skojarzeń
w chwili czynu. Jeżeli zatem w chwili czynu nie zaistniały szczególne okoliczności mogące uniemożliwić – na tle cech osobowości sprawcy – wywołanie wymaganych w danej chwili skojarzeń w sferze psychiki sprawcy, to można przyjąć, że sprawca mógł przewidzieć skutek swego przestępnego zachowania się”.
Warto zaznaczyć, iż obecny kodeks zupełnie odmiennie niż w poprzednim
stanie prawnym unormował nieumyślność (art. 9 § 2 k.k.). Zwraca uwagę
w szczególności pominięcie wyróżnienia lekkomyślności i niedbalstwa jako
nieumyślności. Kodeks wymaga dla przyjęcia nieumyślności, aby czyn był popełniony na skutek niezachowania ostrożności. Nie każde bowiem naruszenie
reguły ostrożności pozwala na przypisanie sprawcy tego naruszenia popełniania czynu zabronionego, a w szczególności spowodowania określonego
w ustawie skutku. Spowodowanie przez pijanego kierowcę wypadku nie pozwala na przypisanie go sprawcy, jeśli zostanie ustalone, że niezapanowanie
nad pojazdem nie było wynikiem stanu nietrzeźwości, lecz np. uszkodzenia
drążka kierownicy na skutek wady fabrycznej30.
Powyższe prowadzi do stwierdzenia, iż wprowadzenie w błąd organów
wymiaru sprawiedliwości może zakończyć postępowanie wyrokiem oczywiście
niesprawiedliwym, i to zarówno przez skazanie osoby niewinnej, jak i brak
skazania osoby winnej.
Wypowiedzi przedstawicieli projektodawcy w trakcie prac legislacyjnych
wskazywały, iż uzasadnieniem dla kryminalizacji takich nieumyślnych zachowań była potrzeba przeciwdziałania praktyce przedstawiania „opinii nierzetel29
30

Ibidem, s. 224–225.
M. Filar (red.), op. cit., s. 62–63.
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nych”, w tym przez „prywatnych biegłych”31. Niezależnie jednak od intencji za
niefortunne trzeba uznać zestawienie znamion sprowadzające się do karalności
„nieumyślnego” przedstawienia „fałszywej” opinii, ekspertyzy lub tłumaczenia. Słowo „fałszywy” może bowiem sugerować umyślność przy sporządzaniu
opinii, ekspertyzy lub tłumaczenia.
Reasumując, wprowadzenie ustawą z 11 marca 2016 r. typu nieumyślnego
przedstawienia fałszywej opinii, ekspertyzy lub tłumaczenia miało na celu
zwiększenie stopnia ochrony wymiaru sprawiedliwości. Pamiętać należy, iż
pierwotny projekt nowelizacji nie zakładał takiego rozwiązania. W dokonanym
w toku nowelizacji zestawieniu pojęcia „fałszywości opinii” z brakiem umyślności działania zachodzi zasadnicza sprzeczność. Utrudnione pozostaje rozróżnienie między opinią błędną, niejasną bądź niepełną a fałszywą z winy umyślnej.
Cechami dyskwalifikującymi opinię są niepełność i niejasność (art. 201
k.p.k.). Opinia jest „niepełna”, jeżeli nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione biegłemu pytania, na które zgodnie z zakresem wiadomości specjalistycznych i udostępnionych mu materiałów dowodowych może oraz powinien
udzielić odpowiedzi, lub jeżeli nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia konkretnej kwestii okoliczności albo nie zawiera uzasadnienia wyrażonych w niej ocen i poglądów. Opinia jest „niejasna”, jeżeli jej sformułowania nie pozwalają na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów,
a także sposobu dochodzenia do nich, lub zawierają wewnętrzne sprzeczności
czy posługują się nielogicznymi argumentami32.
Jednocześnie § 4a dodany do analizowanego przepisu po stronie biegłych
sądowych powoływanych do wydawania opinii może rodzić obawy o możliwości ich ścigania, lecz tylko po stronie tych, którzy dopuścili się przedstawienia „fałszywej opinii”. Zważyć trzeba, iż w powołanym § 4a znowelizowanego
przepisu jako warunek odpowiedzialności określono „narażenie na istotną
szkodę interesu publicznego”. Wynika z tego, że szkoda taka nie musi nastąpić,
a znamiona przepisu wyczerpuje już samo narażenie na wystąpienie istotnej
szkody. Zatem złożenie opinii, ekspertyzy czy tłumaczenia może szkodę taką
spowodować. Z treści § 4a wynika, iż wymagane jest stwierdzenie stanu narażenia dla dobra prawnego, a nie spowodowania efektywnej szkody. Tak skonstruowany warunek odpowiedzialności stwarza wątpliwości interpretacyjne.
Wynika z niego, że samo już „narażenie” stwarza możliwość pociągnięcia biegłego do odpowiedzialności karnej, a szkoda nie musi wcale nastąpić.

31
32

http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/NKK-9 (dostęp: 8.01.2018).
Postanowienie SN z dnia 22 października 2015 r., sygn. III KK 239/15 (Lex nr 1820402),
wyrok SN z dnia 7 października 2009 r., sygn. III KK 122/09 (Lex nr 532391).
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Nowelizacja artykułu 233 k.k. doprowadziła do znacznego podwyższenia
sankcji karnej grożącej za przedstawienie fałszywej opinii, ekspertyzy lub tłumaczenia mającego służyć za dowód w postępowaniu – od roku do lat 10. Przy
czym w uprzednio obowiązującym stanie prawnym przestępstwo to zagrożone
było karą pozbawienia wolności do lat 3. Na gruncie obecnie obowiązującego
uregulowania sankcję karną pozbawienia wolności do lat 3 przewidziano w dodanym § 4a obejmującym powyższy czyn, lecz popełniony nieumyślnie z narażeniem na istotną szkodę interesu publicznego.
Podkreślić należy, że założeniem ustawodawcy dokonującego zmiany treści art. 233 k.k. było zwiększenie stopnia ochrony wymiaru sprawiedliwości
przed wprowadzaniem w błąd organów procesowych w wyniku składnia fałszywych opinii. Do zapewnienia owej ochrony przyczynić się miało podwyższenie sankcji karnych. Należy bowiem mieć na uwadze, iż w toczących się
postępowaniach sądowych sędziowie często korzystają z tego rodzaju dowodu,
dopuszczając opinie biegłych sądowych i opierając na nich wydane w sprawach rozstrzygnięcia. Bezsprzecznie opinia biegłego stanowi w postępowaniu
sądowym zwykle newralgiczną czynność w ramach postępowania dowodowego, mającą decydujące znaczenie dla poczynienia ustaleń faktycznych co do
istoty sprawy. Dokonana nowelizacja miała na celu właśnie doprowadzenie do
zmniejszenia pomyłek wymiaru sprawiedliwości wywołanych często przedłożoną w sprawie „fałszywą opinią” bądź sporządzoną przez niekompetentnego
w danej dziedzinie biegłego.
Na marginesie warto zauważyć, że zakreślenie ram odpowiedzialności
karnej biegłych przez jej ujęcie w art. 233 k.k. nie rozwiązało sytuacji prawnej
biegłych sądowych. Znowelizowany przepis przywołuje pojęcia „kto jako biegły”, „przedstawienie fałszywej opinii”, chociaż brak jest w dalszym ciągu
uregulowania na gruncie ustawy instytucjonalnej pozycji biegłego. Prawo nie
zawiera definicji legalnej omawianego pojęcia.
Zasadne wydaje się wysnucie twierdzenia, że uregulowanie na gruncie
ustawy instytucjonalnej pozycji biegłego, w tym zasad powoływania biegłych,
ich praw i obowiązków, wymogów stawianych biegłym wpisywanym na listę
oraz weryfikacji wiedzy specjalistycznej posiadanej przez biegłego, przyczyniłoby się zapewne także do zwiększenia stopnia ochrony wymiaru sprawiedliwości przed wprowadzaniem w błąd organów procesowych w wyniku składania fałszywych opinii.
Jednocześnie taka sankcja karna nie powinna spowodować obawy po stronie biegłych, a w konsekwencji prowadzić do sytuacji, w której będą oni unikać składania opinii, rzeczoznawcy – przedstawiania ekspertyz, tłumacze zaś
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sporządzania tłumaczeń, obejmuje ona bowiem tylko „przedstawienie fałszywej opinii”, nie zaś wszystkich przedkładanych opinii biegłych sądowych.

Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy kwestii odpowiedzialności karnej biegłych w świetle
art. 233 § 4a kodeksu karnego. W ramach prezentowanej problematyki odwołano się
do nowelizacji kodeksu karnego, w szczególności art. 233, który został istotnie zmieniony ustawą z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz niektórych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 437). Dokonano dogłębnej analizy
wprowadzonego uregulowania, w szczególności w zakresie założeń wprowadzonych
zmian, wymiaru przewidzianej sankcji karnej oraz możliwości popełnia występku z art.
233 kodeksu karnego umyślnie i nieumyślnie. Analizie poddano również instytucję
biegłego sądowego, dowodu z opinii oraz jego oceny. Podkreślono istotny wpływ
przedłożonych opinii na rozstrzygnięcia sądów. W konkluzji stwierdzono, że dokonana
nowelizacja miała na celu szeroko rozumianą ochronę wymiaru sprawiedliwości oraz
uniknięcie pomyłek sądowych powstałych wskutek przedstawienia fałszywej opinii.
Słowa kluczowe: biegli sądowi, opinia biegłego, fałszywa opinia, odpowiedzialność
karna, źródła dowodowe, wiadomości specjalne
Summary
The purpose of the paper is to discuss the criminal responsibility of expert witnesses especially based on the new Article 233 of the Penal Code which criminalises
giving false testimony (opinion) by expert witnesses. The first aim of the paper was to
discuss the institution and role of expert witness in continental legal system, in which
they are appointed by the court. The issue is a crucial form for the criminal and civil
justice system due to the fact, that the statement of expert witness is primarily the only
relevant evidence, which let the court to establish facts based on expert knowledge.
The mentioned regulation was thoroughly modified by the Act Amending the
Criminal Proceedings Code and several other acts, which was adopted on March 11
2016. The amended legislation constitutes a special type of crime, which can be committed only by expert witness, who gives false testimony. The author considers thoroughly all statutory features of this offence. It is worth underlining, that the mentioned
crime can be committed not only due to willful misconduct or negligence.
Undoubtedly, the amended legislation aimed at preventing the court system and
counteracting miscarriages of justice, which are caused by false and/or unreliable expert
opinions. However, it is not possible to evaluate the regulation in court practice today.
Keywords: testimony expert, experts report, false report, criminal responsibility,
source of evidence, special knowledge
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SPOŁECZNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA
SAMOBÓJSTW W POLSCE
W LATACH 2000–2014
Suicides in Poland in 2000–2014 – social and economic background

Wstęp
„Istnieje tylko jeden prawdziwie poważny problem filozoficzny, a jest nim
samobójstwo. Osądzenie, czy warto, czy nie warto żyć, równa się odpowiedzi
na fundamentalne pytanie filozofii”1. Nie tylko Albert Camus pochylał się nad
tym problemem, również Charles de Montesquieu czy Jean-Paul Sartre spierali
się, czy samobójstwo jest obrazą dla życia, czy też prawem człowieka. Monteskiusz uważał, że „samobójstwo, jako rodzaj śmierci z wyboru, jest (…) naruszeniem porządku natury, poważnym grzechem oraz tchórzostwem”2, Sartre
zaś bronił prawa człowieka do zakończenia swojego życia. Choć każdy podświadomie wie, jak zdefiniować to zjawisko, nie każdy zdaje sobie sprawę, że
samobójstwo to celowe pozbawienie się życia lub bierne zachowanie, doprowadzające z rozmysłem do zgonu, np. przez zagłodzenie się na śmierć3.
W ciągu ostatnich kilku lat temat samobójstwa przestał być obiektem zainteresowania tylko i wyłącznie filozofów4. Coraz częściej jest natomiast przed1
2

3

4

A. Camus, Mit o Syzyfie i inne eseje, przeł. J. Guze, Muza, Warszawa 2004;
Ch. Montesquieu, O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, wolnelektury.pl, Fundacja Nowoczesna Polska.
L. Kurowski, Mała encyklopedia prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1960.
T. Jasudowicz, Samobójstwo jako problem praw człowieka w orzecznictwie strasburskim,
„Studium Prawa Publicznego” 2013, nr 1, s. 9.
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miotem badań prawników, lekarzy czy biologów. Głównym celem analiz naukowców z różnych dyscyplin jest ocena podłoża, mechanizmu odebrania sobie życia oraz prawnego podejścia do tego zagadnienia i proceduralnego odróżnienia samobójstwa od zabójstwa spowodowanego przez osobę trzecią5.
Jednym z badanych aspektów dotyczących samobójstw jest ocena bieżącej sytuacji w Europie i na świecie, w tym zróżnicowanie liczby samobójstw w zależności od płci, wieku czy ośrodka zamieszkania ofiar zamachu samobójczego, oraz powiązanie tych danych z ogólną liczbą zgonów lub mieszkańców.
Światowa Organizacja Zdrowia prowadzi badania wskazujące na stosunkowo
wysoką liczbę samobójstw na całym świecie. Analizy WHO donoszą, że rocznie samobójstwa stanowią około 1,4% wszystkich przyczyn zgonów, co stawia
je na 12. miejscu pod względem częstości przyczyn śmierci. Według danych
publikowanych przez WHO, w roku 2015 do regionów o najwyższych współczynnikach samobójstw zaliczane są Azja i Europa (powyżej 13 samobójstw na
100 000 mieszkańców na rok), natomiast w państwach Ameryki Północnej,
Australii i Oceanii współczynniki te utrzymują się w zakresie 6,5–13 samobójstw na 100 000 mieszkańców na rok. Najniższe wartości, poniżej 6,5 samobójstwa na rok, notuje się w państwach Ameryki Środkowej i północnej części
Ameryki Południowej. Do krajów dominujących pod tym względem zalicza się
między innymi: Koreę Południową, Gujanę, Litwę, Węgry, Japonię i Białoruś
(odpowiednio: 36,5; 34,8; 33,5; 25,4; 23,1; 21,8 samobójstwa na 100 000
mieszkańców w skali roku), najniższą wartość zaś współczynnik ten przyjmuje
w Grecji, Algierii, na Jamajce, w Azerbejdżanie i Arabii Saudyjskiej (odpowiednio: 4,0; 1,8; 1,2; 0,7; 0,3 samobójstwa na 100 000 mieszkańców na rok).
Według danych WHO, sytuacja w Polsce pod względem wskaźnika samobójstw jest niepokojąca, gdyż współczynnik ten wynosi 20,5 na 100 000
mieszkańców na rok6.
W świetle powyższych danych wyłania się cel naszego opracowania. Jest
nim analiza samobójstw w Polsce, ich różnorakich uwarunkowań oraz zróżnicowania ze względu na takie zmienne jak: płeć, wiek, i wielkość ośrodka zamieszkania.

5

6

M. Kamiński, Pojęcie lęku i strachu oraz ich znaczenie dla prób samobójczych, „Przegląd
Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2014, nr 4; T. Jasudowicz, op. cit., s. 9.
M. Putowski, M. Piróg, M. Podgórniak, J. Zawiślak, H. Piecewicz-Szczęsna, Analiza
epidemiologiczna występowania samobójstw w Polsce w latach 2000–2013, „Problemy
Higieniczno-Epidemiologiczne” 2015, t. 96(1), s. 264.
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Materiały i metody
Do przeprowadzenia analizy wykorzystano dane dotyczące liczby zgonów
i liczby zamachów samobójczych odnotowanych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2000–2014 (tabela 1). Informacje te zaczerpnięto z Roczników Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2000–2014. Do
analizy wybrano dwa ostatnie okresy przemian społeczno-politycznych w Polsce: wejście do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz do wspólnoty Schengen
w 2007 roku. Założono, że w wyniku ruchów migracyjnych oraz otwarcia granic zmieniła się istotnie liczba samobójstw w Polsce.
Tab. 1. Liczebność materiału poddanego analizie (2000–2014)
N
Zgony

5 601 400

Samobójstwa

90 463

Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, Warszawa 2000–2014.

Łącznie dla lat 2000–2014 materiał obejmował 5 601 400 danych o liczbach zgonów i 90 463 – o liczbach samobójstw (tabela 1). Materiał podzielono
ponadto według wielkości ośrodka zamieszkania, wydzielając dwa jego typy:
miasta i wsie (tabela 2), oraz według wieku samobójców, wyróżniając sześć
kategorii wiekowych (tabela 3).
Tab. 2. Liczebność materiału poddanego analizie z uwzględnieniem wielkości
ośrodka i płci samobójców w latach 2000–2014
Liczba samobójstw
Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

16609

73854

Miasta

11485

42132

Wsie

5124

31722

Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, Warszawa 2000–2014.

Jakub Winkler-Galicki, Paulina Celebias

292

Tab. 3. Liczebność materiału poddanego analizie z uwzględnieniem klas wieku
i płci samobójców w latach 2000–2014
Liczba samobójstw

do 14 roku życia
od 15 do 20 roku życia
od 21 do 30 roku życia
od 31 do 50 roku życia
od 51 do 70 roku życia
powyżej 70 roku życia

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

824
5903
16158
33365
27534
6679

369
1734
2299
5428
4989
1790

455
4169
13859
27937
22545
4889

Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, Warszawa 2000–2014.

W celu uzyskania względnych informacji dotyczących poziomu popełnianych samobójstw obliczono odpowiedni współczynnik według poniższego
wzoru:

Następnie wykreślono krzywe zmienności wartości współczynnika samobójstw w czasie. Dodatkowo opracowano wykresy liniowe, obrazujące zależność liczby samobójstw od wielkości ośrodka zamieszkania oraz płci ofiary
zamachu samobójczego. Sporządzono również wykresy piramidowe, obrazujące zmiany liczby popełnianych samobójstw w czasie w zależności od wieku
ofiary.
W celu ukazania różnic w natężeniu zjawiska w zależności od wielkości
ośrodka zamieszkania wykonano wykresy zmienności frakcji samobójstw
w czasie dla dwóch typów ośrodków: wsi i miast. Procentowe udziały samobójstw (frakcje samobójstw) we wszystkich zgonach obliczono jako stosunek
liczby tych pierwszych do tych drugich. Różnice pomiędzy ośrodkami pod
względem ich częstości zweryfikowano testem u.
Wyniki
W latach 2000–2011 ogólna liczba samobójstw utrzymywała się na
względnie stałym poziomie pomiędzy 4658 a 5928 zamachów samobójczych
rocznie. Od roku 2012 liczba ta zwiększała się i w roku 2014 osiąga dwukrotnie wyższą wartość – 10 207 (ryc. 1). Analiza współczynników samobójstw
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pokazuje, że ich udział w ogólnej liczbie zgonów w Polsce w badanym okresie
zawierał się w przedziale od 1,2% w 2007 roku do ponad 2,7% w roku 2014,
czyli na przestrzeni siedmiu lat jego wartość się podwoiła (ryc. 2). Mimo wyraźnego wzrostu w czasie liczby i częstości samobójstw w Polsce nie ma zróżnicowania pomiędzy wartościami ich współczynnika w zależności od wielkości
miejsca zamieszkania. Współczynnik samobójstw dla miast i wsi pozostaje na
zbliżonym poziomie (ryc. 2).

Ryc. 1. Zmiana liczby samobójstw w Polsce w latach 2000–2014
Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, Warszawa 2000–2014.

Ryc. 2. Zmiana współczynnika samobójstw w Polsce w latach 2000–2014
Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, Warszawa 2000–2014.

Na podstawie analizy danych o liczbach samobójstw według płci udało się
określić udział tych popełnianych przez mężczyzn i kobiety w ogólnej liczbie
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zamachów samobójczych. Zgromadzone dane pozwoliły na wykazanie nadwyżki samobójstw popełnianych przez mężczyzn w stosunku do kobiet (ryc. 3).
Widać także wzrost liczby zamachów od 2012 roku. Wśród kobiet liczba samobójstw rośnie zdecydowanie wolniej niż u mężczyzn (ryc. 3).

Ryc. 3. Liczba samobójstw w zależności od płci w latach 2000–2014
Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, Warszawa 2000–2014.

Analiza statystyczna danych pozwoliła określić, że około 80% zamachów
samobójczych popełnianych jest przez mężczyzn (ryc. 4).

Ryc. 4. Procentowy udział zamachów samobójczych w zależności od płci
Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, Warszawa 2000–2014.
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Prawidłowość tę odnotowano zarówno na wsiach, jak i w miastach (ryc. 5). Od
2012 roku ponadto rośnie częstość zamachów samobójczych w ogólnej liczbie
zgonów, niezależnie od wielkości ośrodka zamieszkania (ryc. 5).

Ryc. 5. Liczba samobójstw w zależności od płci i wielkości ośrodka zamieszkania
Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, Warszawa 2000–2014.

Dalsza analiza pozwoliła wydzielić grupy wiekowe osób najczęściej popełniających samobójstwa. Do 2012 roku najwięcej ich dokonywały osoby
w wieku od 31 do 50 lat, a od 2012 roku – dodatkowo – od 51 do 70 lat (ryc. 6).
Najmniej samobójstw popełniają osoby do 14 roku życia (średnio 55 rocznie)
(ryc. 6).

Ryc. 6. Liczba samobójstw w zależności od wieku ofiar w latach 2000–2014
Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, Warszawa 2000–2014.
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Analizie poddano również stosunek samobójstw popełnianych przez kobiety i mężczyzn w zależności od płci i wieku. Również i w tym przypadku
wśród samobójców widać nadwyżkę mężczyzn nad kobietami. Jedynie w roku
2014 odnotowano dominację dziewcząt do 14 roku życia nad chłopcami w tej
kategorii wiekowej (ryc. 7).

Ryc. 7. Częstość samobójstw w zależności od wieku i płci w latach 2000–2014
Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Przypomnijmy, że umieralność w Polsce utrzymuje się na względnie stałym poziomie około 3,5 mln zgonów rocznie i dominuje w ośrodkach miejskich w porównaniu z wiejskimi. W latach 2000–2011 można zaobserwować
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utrzymywanie się współczynnika samobójstw na poziomie około 1,5% wszystkich zgonów. Niepokojący wydaje się fakt, że od roku 2012 wartość tego
współczynnika drastycznie rośnie i w roku 2014 przekracza już 2,7%.
Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich pod względem tak
wysokiej wartości współczynnika samobójstw7. Według danych WHO za rok
2015, nasz kraj wpasowuje się w trend, zgodnie z którym liczba zamachów
samobójczych jest wyższa w państwach Europy Wschodniej i Centralnej niż
w Europie Zachodniej. Obliczony dla Polski współczynnik samobójstw wynosi
20,5, podczas gdy dla Białorusi i Litwy – 21,8, dla Węgier – 25,4. W państwach Europy Zachodniej wartość tego współczynnika jest na zdecydowanie
niższym poziomie: we Francji osiąga 15,8, w Niemczech – 13,0, a w Hiszpanii
i Wielkiej Brytanii jest on równy 7,0. Taka rozbieżność w zakresie wartości
współczynnika samobójstw może wynikać z lepszego standardu życia mieszkańców Europy Zachodniej niż Europy Centralnej i Wschodniej, większego
zakresu usług socjalnych oraz braku stygmatyzacji osób korzystających z pomocy psychologów i psychiatrów, co ostatecznie przekłada się na mniejszą
liczbę popełnianych samobójstw8. W Polsce występuje wzrost liczby samobójstw wśród osób od 31 do 50 roku życia: od 1947 w roku 2012 do 3538
w 2014. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, spośród których należy zwrócić uwagę na sytuację społeczną w Polsce. Jednym z czynników
„sprzyjających” popełnieniu samobójstwa może być problem związany z rynkiem pracy, a ściślej rzecz ujmując, z jej brakiem, coraz wyższymi wymaganiami stawianymi przez pracodawców, niesatysfakcjonującą pensją, workplace
mobbing bądź perspektywą utraty pracy i niemożnością ponownego zatrudnienia, wynikającą z braku wystarczających kwalifikacji9.
7

8

9

Ibidem, s. 264; World Health Organization (WHO), Health Statistics Monitoring Health For
The SDGs, http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/ 2016/en/, dostęp
9.11.2017.
M. Doyle, D. While, P.L.H. Mok, K. Windfuhr, D.M. Ashcroft, Suicide risk in primary care
patients diagnosed with a personality disorder: a nested case control study, „BMC Family
Practice” 2016, t. 17, s. 1; A. Araszkiewicz, E. Pilecka, Samobójstwa rozszerzone na tle
ogólnej liczby samobójstw w Polsce w latach 1991–2005, „Suicydologia” 2006, t. 1, nr 2,
s. 69; A. Kurowska, Bezrobocie a zamachy samobójcze, „Ekonomista” 2006, nr 3, s. 387;
E. Bloch-Bogusławska, B. Sygit, E. Pufall, E. Sygit, Analiza porównawcza samobójstw na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1977–1991 oraz 1991–2006,
„Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2008, t. LVIII, s. 140.
A. Araszkiewicz, E. Pilecka, op. cit.; A. Młodożeniec, W.A. Brodniak, A. Polewka, A. Bembenek, Sezonowość samobójstw w Polsce. Analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego
z lat 1999–2003, „Psychiatria Polska” 2010, t. XLIV, nr 1, s. 61; M. Sidor-Rządkowska,
Mobbing – zagrożenie dla firmy i pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2003, nr 2,
s. 77; A. Pilszyk, D. Parnowska, I. Markiewicz, Problematyka mobbingu w opiniodawstwie
sądowo-psychiatrycznym, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2014, t. 23 (3), s. 162.
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Innym czynnikiem zwiększającym możliwość popełnienia samobójstwa
może być dostęp do używek i środków odurzających, które czasowo upośledzają postrzeganie rzeczywistości. Połączenie tego typu substancji ze stanem
emocjonalnym wysokiego wzburzenia lub depresji może sprzyjać zamachom
samobójczym10. Nie należy dopatrywać się czynnika motywującego do popełnienia samobójstwa w każdym potencjalnym samobójcy, ale w jego otoczeniu
– w tym przypadku trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na brak akceptacji
grupy (np. w pracy, w zespole), w której ofiara na co dzień funkcjonuje, oraz
na brak wsparcia ze strony najbliższych. W skrajnych przypadkach taka sytuacja może skłaniać do podjęcia próby samobójczej w związku z poczuciem
wykluczenia oraz braku akceptacji ze strony grupy i najbliższych. Brak akceptacji może być tylko i wyłącznie subiektywnym odczuciem danej osoby, wynikającym z błędnego przekonania lub oceny sytuacji11.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w polskim społeczeństwie
przyjęło się sądzić, iż osoba korzystająca z porad psychologa jest jednostką
chorą, mogącą zaszkodzić społeczeństwu i jako taka powinna zostać wykluczona ze społeczeństwa12. W innych państwach Europy korzystanie z porad
psychologów czy psychoanalityków jest rzeczą normalną i stanowi element radzenia sobie z problemem, jest częścią terapii czy po prostu rozmowy, której
zadaniem jest poprawa samopoczucia osoby dotkniętej problem. W Polsce natomiast dochodzi często do społecznej stygmatyzacji takich osób, co może pogłębić ich problem psychiczny i ostatecznie doprowadzić do samobójstwa13.
Przyczyną samobójstwa osoby młodej może być narastająca frustracja czy
presja zarówno rodziny, jak i społeczeństwa w związku z wchodzeniem w „dorosłe życie”. Powodem do odebrania sobie życia może być także brak porozumienia z rodziną czy brak wsparcia z jej strony14. Młode osoby wchodzące na

10

11

12

13

14

A. Araszkiewicz, E. Pilecka, op. cit.; A. Młodożeniec, W.A. Brodniak, A. Polewka, A. Bembenek, op. cit.; M. Sidor-Rządkowska, op. cit.; A. Pilszyk, D. Parnowska, I. Markiewicz, op.
cit., s. 162; F. Adamski, A. Doboszyńska i in. (rada red.), „Fides et Ratio” 2011, nr 4 (8), temat numeru: Wokół uzależnień.
A. Młodożeniec, W.A. Brodniak, A. Polewka, A. Bembenek, op. cit.; M. Sidor-Rządkowska,
op. cit.; A. Pilszyk, D. Parnowska, I. Markiewicz, op. cit.
B. Gulla, Oddziaływania psychologiczne w sieci, w: M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży,
Człowiek zalogowany, 1: Od mowy nienawiści do integracji w sieci, Biblioteka Jagiellońska,
Kraków 2013; A. Koryciak, Psychologowie listy piszą… – analiza dyskursu porad
psychologicznych udzielanych przez psychologów online, w: ibidem.
B. Gulla, op. cit.; A. Koryciak, op. cit.; Ł. Krawętkowski, Nie chce mi się żyć – myśli
samobójcze młodzieży, http://www.psychotekst.pl/, dostęp 9.11.2017.
D. Ponczek, I. Olszowy, Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie, „Problemy
Higieniczno-Epidemiologiczne” 2012, t. 93(2), s. 260; A.I. Brzezińska, K. Piotrowski,
Formowanie się tożsamości a poczucie dorosłości i gotowość do tworzenia bliskich
związków, http://hdl.handle.net/, dostęp 9.11.2017; G. Bujok, M. Tombarkiewicz, Jakość
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rynek pracy i rozpoczynające działalność zawodową mogą również doprowadzić do samounicestwienia w związku z presją, jaką generuje nowa sytuacja
w pracy15. Okres między 21 a 30 rokiem życia uznaje się za najlepszy czas do
formowania rodziny, czyli do wchodzenia w związki małżeńskie lub partnerskie, a każdy problem związany z tym może w skrajnym przypadku stać się
przyczyną samobójstwa16.
Równie drastyczny wzrost liczby samobójstw można zaobserwować
w grupie wiekowej od 51 do 70 lat. Okres ten dla większości Polaków w tym
wieku w latach 2012–2014 wiązał się z czasem zakończenia działalności zawodowej i przejściem na emeryturę (w stan spoczynku)17 . Dla wielu oznaczało
to „drugą młodość”, ale dla innych – utratę poczucia znaczenia w społeczeństwie, odtrącenie i odrzucenie osoby niepotrzebnej. Dodatkowo z przejściem
w czas spoczynku wiążą się niższe dochody, większe wydatki (konieczność
zakupu leków i leczenia w poradniach specjalistycznych), a czasami brak kontaktu z ludźmi18.
Częstość popełnianych samobójstw inna jest też u kobiet i u mężczyzn. Na
podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że średnio 80% samobójstw popełnianych jest przez mężczyzn19. Podłoża tego należy dopatrywać
się w stwierdzonej od dawna niższej odporności psychicznej mężczyzn na stres
i gorszej w porównaniu z kobietami umiejętności skutecznego odreagowania
stresu20. Dodatkowym czynnikiem potęgującym to zjawisko jest tzw. męska
duma. Wynika ona między innymi z wzorca wychowania, według którego
mężczyzna musi być silny, nie ma prawa do słabości i do okazywania emocji.

15
16
17

18

19
20

życia uwarunkowana stanem zdrowia jako nowy problem kliniczny, „Wiadomości Lekarskie”
2005, t. LVIII, s. 1.
A.I. Brzezińska, K. Piotrowski, op. cit.; G. Bujok, M. Tombarkiewicz, op. cit., s. 1.
Ibidem.
W. Fidecki, M. Wysokiński, I. Wrońska, L. Walas, Z. Sienkiewicz, Jakość życia osób starszych ze środowiska wiejskiego objętych opieką długoterminową, „Problemy HigienicznoEpidemiologiczne” 2011, t. 92(2), s. 221; D. Kozieł, M. Kaczmarczyk, E. Naszydłowska,
R. Gałuszka, Wpływ kształcenia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zachowania zdrowotne
ludzi starszych, „Studia Medyczne” 2008, t. 12, s. 23; M. Muszalik, H. Zielińska-Więczkowska, K. Kędziora-Kornatowska, T. Kornatowski, Ocena wybranych zachowań
sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych
Juczyńskiego w aspekcie czynników socjo-demograficznych, „Problemy Higieniczno-Epidemiologiczne” 2013, t. 94(3), s. 509.
D. Kozieł, M. Kaczmarczyk, E. Naszydłowska, R. Gałuszka, op. cit., s. 23; M. Muszalik,
H. Zielińska-Więczkowska, K. Kędziora-Kornatowska, T. Kornatowski, op. cit., s. 509.
E. Bloch-Bogusławska, B. Sygit, E. Pufall, E. Sygit,op. cit.; M. Sidor-Rządkowska, op. cit.
A. Młodożeniec, W.A. Brodniak, A. Polewka, A. Bembenek, op. cit.; M. Sidor-Rządkowska,
op. cit.; A. Pilszyk, D. Parnowska, I. Markiewicz, op. cit.; A.I. Brzezińska, K. Piotrowski,
op. cit.
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Taki wzorzec uniemożliwia mu przyznanie się do błędu, porażki, problemu, co
prowadzi do narastania problemu i – ostatecznie – do samobójstwa21.
Ostatnim analizowanym w tej pracy aspektem związanym z popełnianymi
w Polsce samobójstwami jest związek ich częstości z wielkością ośrodka zamieszkania22. Przeprowadzone analizy wykazały, że przez cały badany okres
wśród samobójców dominującą grupą były osoby mieszkające w ośrodkach
zurbanizowanych23. Należy zwrócić uwagę na kilka aspektów wpływających
na taki stan rzeczy: większą anonimowość wśród mieszkańców miast niż wsi,
większą presję ekonomiczno-społeczną i większe tempo życia24.
Reasumując, należy podkreślić, że problem samobójstwa w Polsce jest
zjawiskiem niezwykle złożonym i wymagającym bardzo wnikliwych analiz
w związku ze wzrostem tego rodzaju czynów w ostatnich latach. Należy zatem
skupić się na różnorakich czynnikach sprzyjających powstaniu i ewolucji myśli
samobójczej i ostatecznie podejmowaniu decyzji o ich popełnieniu.

Streszczenie
Celem omawianych badań jest zróżnicowanie liczby samobójstw w zależności od
płci, wieku, ośrodka zamieszkania ofiar zamachu samobójczego oraz skorelowanie
tych danych z ogólną liczbą zgonów lub mieszkańców. Do badań wykorzystano dane
z Roczników Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2000–2014. Łącznie analizie poddano 5 601 400 zgonów, w tym 90 463 samobójstwa. Analiza współczynników samobójstw pokazała, że ich udział w ogólnej liczbie zgonów w Polsce
w badanym okresie zawierał się w przedziale od 1,2% w 2007 roku do ponad 2,7%
w roku 2014. Współczynnik samobójstw dla miast i wsi pozostaje na zbliżonym poziomie. Wykazano dominację mężczyzn w ogólnej liczbie samobójstw. Życie najczęściej odbierają sobie osoby w wieku od 31 do 50 lat, a od 2012 roku również osoby
w wieku 51 do 70 lat. Najmniej samobójstw popełniają osoby do 14 roku życia (śred21
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nio 55 rocznie). Wartość współczynnika samobójstw plasuje Polskę w czołówce krajów europejskich pod tym względem.
Słowa kluczowe: samobójstwa, współczynnik samobójstw, stratyfikacja miasto–wieś,
problemy psychiczne
Summary
The purposes of our analysis are the differentiation in the number of suicide acts
compared with the gender, age and the place of live of victims. Furthermore the analysis contains the correlation the number of suicide with the general information about
the number of citizens and number of deaths. To the analysis we used the data form the
Statistical Yearbook of Central Statistical Office for the interval of years 2000–2014.
Data about 5.601.400 cases of death including 90.463 suicides were used. The analysis
of suicide factor shows also that the suicide act is a reason of death in interval of 1,2%
in 2007 and over 2,7% in 2014. What is more the suicide ratio in villages and cities is
on the same level. In terms of sex differences men dominated over women. The suicide
is the main problem of people in age of 31 up to 50- in this age group the number of
suicide is the highest, but form the 2012 also the high number of suicide is also noted
in group in age of 51 up to 70. The lowest number of suicide was observed in group of
the youngest people (up to 14 years old). Poland is one of the countries with the highest
suicide factor in Europe.
Keywords: suicide, suicide ratio, city–village stratification, psychological problems

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO
W KONKURSIE IM. PROF. TADEUSZA HANAUSKA
NA PRACĘ ROKU Z DZIEDZINY KRYMINALISTYKI
§1
Nagrody i wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
(PTK) za Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki, przyznawane corocznie, począwszy od 1999 roku, za najlepsze prace o tematyce kryminalistycznej napisane przez polskich i zagranicznych autorów. Nagrody przyznawane będą
z funduszy własnych Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Nagrody
mogą mieć postać finansową, rzeczową lub formę wyróżnienia potwierdzonego
dyplomem.
§2
Konkurs na najlepsze prace z dziedziny kryminalistyki ma na celu popularyzację tej nauki, pobudzanie inicjatywy do podejmowania indywidualnych lub
zespołowych prac naukowo-badawczych, naukowo-popularyzacyjnych, monograficznych i innych prac z tej dziedziny oraz oddziaływanie na poziom tych
prac.
§3
W celu nadania wysokiej rangi Konkursowi oraz zapewnienia odpowiednich kryteriów i procedur przyznawania nagród powołuje się Kapitułę Konkursu i Jury Konkursu. Zadaniem Kapituły jest dbanie o wysoki poziom konkursów, określanie ogólnych zasad organizacji konkursów i przyznawania nagród,
a także pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na nagrody. Zadaniem Jury konkursowego jest dokonanie oceny nadesłanych prac konkursowych oraz wnioskowanie do Rady Naukowej o przyznanie nagrody lub
nagród oraz wyróżnień autorom najwyżej ocenionych prac. Za udział w pracach Kapituły i Jury ich Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
§4
Kapituła Konkursu jest stałym, honorowym kolegium, w skład którego
wchodzą Przewodniczący Rady Naukowej PTK – jako Przewodniczący Kapituły, Prezes PTK, Prezesi Honorowi PTK oraz przedstawiciele organów i insty-
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tucji zasłużonych dla rozwoju kryminalistyki i popularyzacji jej osiągnięć, którzy przyjęli zaproszenie Prezesa PTK i Przewodniczącego Rady Naukowej
PTK do udziału w pracach Kapituły.
§5
Nagrody przyznawane są przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego (PTK) na wniosek powoływanego w tym celu Jury Konkursowego. Rada Naukowa określa rodzaj i wysokość nagród oraz wnioskuje
do Zarządu Głównego o przyznanie środków na ten cel.
§6
Jury Konkursowe powoływane będzie corocznie, do końca trzeciego
kwartału roku następującym po roku, za który mają być przyznane nagrody.
W skład Jury powinno wchodzić co najmniej 5 osób, w tym przewodniczący
lub wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTK. Jury jest wybierane przez Radę
Naukową Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego spośród członków Rady
i innych osób, które cieszą się uznaniem w polskim środowisku kryminalistycznym.
§7
W Konkursie mogą być brane pod uwagę wszystkie prace o tematyce
kryminalistycznej, wyróżniające się wysokim poziomem naukowym lub szczególnym znaczeniem dla praktyki. Pracami zgłaszanymi na Konkurs mogą być
prace naukowe, magisterskie, dyplomowe i inne opracowania.
§8
Prace biorące udział w Konkursie powinny być opublikowane w roku, za
który przyznawana jest nagroda. W przypadku prac doktorskich, magisterskich
i dyplomowych powinny być one obronione w roku, za który przyznawana jest
nagroda, przy czym nie jest wymagane ich opublikowanie. W przypadku prac
habilitacyjnych nagroda może być przyznana za rok, w którym został zakończony przewód habilitacyjny.
§9
Kandydatury prac konkursowych mogą być zgłaszane do końca trzeciego
kwartału roku następującego po roku, za który mają być przyznane nagrody
przez Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz
członków Rady Naukowej i Zarządu Głównego PTK, a także przez kierowników właściwych placówek, w których praca została przygotowana lub obroniona (dziekanów, dyrektorów instytutów, laboratoriów, kierowników katedr

Regulamin przyznawania nagród...

305

i zakładów, komendantów szkół itp.), a także przez promotorów i recenzentów
prac. Wraz ze zgłoszeniem powinien zostać przekazany egzemplarz pracy
z krótką charakterystyką uzasadniającą zgłoszenie do Konkursu, w przypadku
zaś prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich – dodatkowo ich recenzje. Prace nadesłane na Konkurs są archiwizowane w bibliotece PTK i nie są
zwracane autorom.
§ 10
Jury Konkursu zgłosi Radzie Naukowej wniosek o przyznanie nagrody lub
nagród oraz wyróżnień najpóźniej do końca czerwca danego roku. Rada Naukowa na posiedzeniu podejmie uchwałę o przyznaniu nagród większością głosów.
§ 11
W każdym roku można będzie przyznać jedną lub więcej nagród. W zależności od liczby zgłoszonych prac i ich poziomu, możliwe będzie przyznanie
nagród w różnych kategoriach, takich jak najlepsza opublikowana monografia,
najlepsza praca naukowa bądź magisterska itp. Jeśli zgłoszone prace nie będą
spełniały kryteriów Konkursu lub będą reprezentowały niski poziom, można
nie przyznać żadnej nagrody lub nagrody pierwszej.
§ 12
Laureaci Konkursu, którzy otrzymali nagrodę pieniężną lub rzeczową,
otrzymają także dyplom. Wysokość nagród i ich rodzaj ustala Rada Naukowa
w porozumieniu z Zarządem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
§ 13
Nagrody są wręczane uroczyście w obecności Prezesa Towarzystwa Kryminalistycznego, członków Kapituły Konkursu i Rady Naukowej oraz zaproszonych gości.
§ 14
Wszelkie zmiany oraz sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie
rozstrzyga Zarząd Główny PTK po konsultacji z Radą Naukową.

Zarząd Główny i Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

REGULAMIN KONKURSU
NA NAGRODĘ PROFESORA BRUNONA HOŁYSTA
DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ
MŁODYCH KRYMINALISTYKÓW
1.

2.

3.

4.

5.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne ogłasza konkurs na nagrodę Profesora Brunona Hołysta dla wyróżniających się w pracy naukowej lub zawodowej młodych naukowców i praktyków z dziedziny kryminalistyki.
Nagroda jest fundowana corocznie przez Profesora Brunona Hołysta, który przekazuje na ten cel Polskiemu Towarzystwu Kryminalistycznemu
odpowiednie środki finansowe. Za zgodą Rady Naukowej PTK i akceptacją Fundatora środki finansowe na fundusz nagrodowy mogą być również
przyjmowane od innych osób prawnych lub fizycznych.
Nagroda jest przyznawana przez Radę Naukową jednemu lub dwóm laureatom na zasadzie konkursu, na podstawie wniosku Komisji Konkursowej, w którym przedstawiane jest nazwisko proponowanego laureata lub
laureatów oraz wysokość nagrody. Laureaci w chwili przyznania nagrody
nie powinni przekroczyć 35 roku życia.
Do przedstawienia zgłoszeń na konkurs uprawnieni są: Fundator nagrody,
Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, członkowie Rady Naukowej i Zarządu Głównego PTK, kierownicy właściwych
placówek, w których publikacja lub praca została przygotowana, wdrożona lub obroniona (opiekunowie naukowi, rektorzy, dziekani, dyrektorzy
instytutów, laboratoriów, kierownicy katedr i zakładów, komendanci szkół
itp.), a także osoby ubiegające się o nagrodę. Wraz ze zgłoszeniem powinien zostać przekazany egzemplarz pracy z krótką charakterystyką uzasadniającą zgłoszenie do Konkursu. W przypadku innych przedsięwzięć
mających stanowić podstawę zgłoszenia należy dołączyć dokumentację
lub opis pozwalający na ocenę ich istoty, wartości i przydatności dla nauki
i praktyki kryminalistycznej.
Komisja Konkursowa składa się z pięciu osób, cieszących się uznaniem
i autorytetem w polskim środowisku kryminalistycznym. Jednym z członków Komisji powinien być przewodniczący lub wiceprzewodniczący Ra-
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dy Naukowej PTK. Komisję Konkursową powołuje na dwuletnią kadencję
Rada Naukowa PTK, wyznaczając jej przewodniczącego.
6. Nagrodę otrzyma osoba lub osoby, których dorobek naukowy lub zawodowy Komisja Konkursowa uzna za wybitny, wyróżniający się spośród
dorobku osób zgłoszonych do Konkursu. Dorobek ten może obejmować
pracę doktorską lub inne opracowanie o tematyce kryminalistycznej bądź
też znaczące osiągnięcie praktyczne polegające m.in. na opracowaniu lub
rozwinięciu nowej metody badań kryminalistycznych, wprowadzeniu do
praktyki kryminalistycznej innowacyjnego rozwiązania technicznego lub
organizacyjnego, zrealizowaniu projektu naukowego o priorytetowym
znaczeniu dla nauki i praktyki kryminalistycznej. Uwzględniane w konkursie publikacje lub inne prace powinny być przygotowywane lub realizowane w okresie poprzedzającym przyznanie nagrody.
7. Przyznane nagrody są wypłacane jednorazowo w ramach środków przekazanych na ten cel przez Fundatora. Laureat lub laureaci otrzymują także
dyplomy okolicznościowe.
8. Zgłoszenie wniosku Radzie Naukowej przez Komisję Konkursową,
o którym jest mowa w pkt 3, powinno nastąpić nie później niż do dnia 15
września każdego roku, w którym przyznawana jest nagroda. Uchwała
Rady Naukowej o przyznaniu nagrody powinna być podjęta najpóźniej do
dnia 15 października tego roku. Posiedzenie Rady Naukowej PTK zwołuje
jej Przewodniczący. Rada Naukowa podejmuje uchwałę w głosowaniu,
większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest
głos prowadzącego obrady.
9. Dyplom przyznający nagrodę wręczany jest uroczyście w obecności Fundatora lub jego przedstawiciela, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, członków Rady Naukowej oraz zaproszonych gości.
10. W przypadku nieprzyznania nagrody w danym roku środki zwiększają
fundusz nagrodowy w następnych latach.
11. Prace nadesłane na Konkurs są archiwizowane w bibliotece PTK i nie są
zwracane autorom. Prace te mogą być wykorzystywane w działalności statutowej PTK, jeżeli ich autor nie wniesie zastrzeżenia.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub wymagających zmian decyzje podejmuje Rada Naukowa, a w razie braku jej kompetencji Zarząd Główny lub inny organ władzy PTK, zgodnie ze statutem.

Zarząd Główny i Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC
W „PROBLEMACH WSPÓŁCZESNEJ
KRYMINALISTYKI”
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Problemy Współczesnej Kryminalistyki są periodykiem naukowym wydawanym raz w roku przez Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.
W Problemach Współczesnej Kryminalistyki publikowane są prace: teoretyczne, eksperymentalne, syntetyzujące i analityczne oraz kazuistyczne
z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, a także recenzje i sprawozdania z konferencji, zjazdów i zebrań naukowych.
Teksty prac winny być sporządzone czcionką znormalizowaną (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 półtora odstępu między
wierszami (30 wierszy na stronie). Zapis winien być dokonany podstawowym krojem pisma bez wyróżnień.
Opracowania teoretyczne nie powinny przekraczać 20, a kazuistyczne
15 stron maszynopisu wraz z rycinami, tabelami, wykazem piśmiennictwa
i streszczeniem.
Nadsyłane prace są recenzowane.
Na pierwszej stronie, przed właściwym tekstem pracy, należy umieścić
imię i nazwisko autora (autorów), afiliację (nieobowiązkowo) oraz tytuł
pracy w języku polskim i angielskim. Dotyczy to także artykułów napisanych w innym języku niż polski i angielski. Na życzenie autora (autorów)
na końcu pracy może być zamieszczona notka biograficzna zawierająca:
imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, nazwę instytucji, w której
zatrudniony jest autor i zajmowane stanowisko oraz adres mailowy, a także najważniejsze osiągnięcia naukowe autora, nie przekraczające łącznie
5 wierszy maszynopisu.
Praca winna być zakończona słowami kluczowymi i streszczeniem w językach: polskim i angielskim nie przekraczającym 15 wierszy maszynopisu.
Liczbę tabel i rycin winno się ograniczyć do minimum niezbędnego dla
zrozumienia tekstu.
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9. Ryciny i tabele oznacza się numeracją arabską.
10. Przypisy powinny zawierać pierwszą literę imienia i nazwisko autorów
pracy, tytuł czasopisma oraz kolejno – rok, numer tomu i strony pracy.
Przy pozycjach książkowych należy podać pełny tytuł dzieła, wydawcę,
rok i miejsce wydania. Przypisy umieszcza się na dole strony, na której
przypis jest przywoływany.
11. Na końcu pracy należy umieścić bibliografię zawierającą nazwisko
i pierwszą literę imienia autora (autorów) oraz dane zawarte w przypisach,
bez numerów stron. Bibliografię należy ułożyć w porządku alfabetycznym
według nazwisk autorów.
12. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w pracy niezbędnych poprawek stylistycznych i skrótów bez porozumienia z Autorem.
13. Za prace publikowane w Problemach Współczesnej Kryminalistyki nie są
wypłacane honoraria autorskie. Autorzy przesyłając pracę do druku, zobowiązują się do podpisania umowy nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do publikacji na Wydawcę. Do artykułu należy
dołączyć dane, które umożliwią sporządzenie umowy, tj. nazwisko, imię,
imię ojca i matki, datę i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania.
Wzór umowy znajduje się na stronie internetowej PWK:
http://kryminalistyka.pl/pwk/
14. Na końcu pracy należy zamieścić: adres mailowy, numer telefonu i adres
zamieszkania Autorów, na które kierowana będzie korespondencja.
15. Prace nie spełniające opisanych powyżej warunków nie będą opracowywane do czasu dokonania przez Autora niezbędnych uzupełnień i poprawek.
16. Prace nie zakwalifikowane do druku nie są zwracane Autorom.
17. Prace w formie elektronicznej należy wysyłać na adres Redakcji: redakcja.pwk@gmail.com

LISTA RECENZENTÓW
I PROCEDURA RECENZOWANIA PRAC
W „PROBLEMACH WSPÓŁCZESNEJ
KRYMINALISTYKI”
Wydawca
Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
e-mail: redakcja.pwk@gmail.com
Redakcja naukowa
prof. dr hab. Ewa Gruza
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
dr hab. Mieczysław Goc, prof. nadzw. WSB GD
Redaktorzy tematyczni
dr Kacper Gradoń
dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
dr hab. Paweł Waszkiewicz
Redaktor statystyczny
mgr inż. Krystyn Łuszczuk
Redaktor językowy
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Sekretarz redakcji
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Rada naukowa
prof. dr Rolf Ackermann (Niemcy)
prof. dr hab. Tatiana Averyanova (Rosja)
prof. dr Peter Bilous (USA)
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
dr Grażyna Kędzierska
prof. dr Shengbin Li (Chiny)
prof. dr hab. Henryk Malewski (Litwa)
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Mieczysław Goc, Grażyna Kędzierska, Stanisław Kozdrowski,
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji
w „Problemach Współczesnej Kryminalistyki”:
Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przekazanie tekstu do publikacji w „Problemach Współczesnej Kryminalistyki” (PWK) jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora/autorów zgody
na wszczęcie procedury recenzowania artykułu.
Nadesłane materiały poddawane są wstępnej ocenie formalnej przez redakcję naukową i redaktorów PWK, zwłaszcza pod kątem ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi, jak również z obszarami tematycznymi wydawnictwa.
Standardowo artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów.
Nadesłane artykuły nie są przekazywane recenzentom z tej samej placówki,
z której pochodzi autor/autorzy.
Prace recenzowane są anonimowo. Recenzenci nie znają nazwisk autorów.
Autor/autorzy są informowani o wyniku procedury recenzenckiej z zachowaniem zasady poufności recenzji. W sytuacjach spornych powoływany jest
kolejny recenzent.

3 KONGRES NAUK SĄDOWYCH
„STATUS BIEGŁEGO W POLSCE”
III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce” odbył się w dniu
18 listopada 2017 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Tematyka Kongresu:
• Prawne podstawy funkcjonowania biegłych.
• Odpowiedzialność karna biegłego – nowe przepisy, koszmarna per-

spektywa.
• Odpowiedzialność cywilna biegłego.
• Ubezpieczenie biegłych.
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Kongres przyjął uchwałę następującej treści:

Uchwała III KNS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uczestnicy III KNS wskazują na celowość podjęcia działań dla utworzenia
federacji biegłych i rzeczoznawców, co ułatwi prowadzenie rozmów
w sprawach ich dotyczących.
Uczestnicy III KNS popierają ideę organizowania co kilka lat kongresów
nauk sądowych dla zebrania wniosków i postulatów w celu przekazania
ich Ministerstwu Sprawiedliwości i innym instytucjom, których działalność związana jest z opiniowaniem biegłych.
Zebrani oczekują, że ewentualna ustawa dotycząca biegłych sądowych będzie konsultowana ze środowiskiem biegłych, ich stowarzyszeń, federacji
oraz organizacji eksperckich, zaś zgłaszane przez te podmioty w toku dyskusji postulaty i uwagi zostaną rozważone i uwzględnione.
Uczestnicy Kongresu wnoszą, aby wprowadzone zostały zaproponowane
pragmatyczne rozwiązania mające na celu usprawnienie współpracy biegłych z organami procesowymi, prowadzące zarazem do obniżenia kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Dla zapewnienia właściwego poziomu kompetencji biegłych i rzeczoznawców istnieje potrzeba stałego ich szkolenia, jak również ustalenia
formalnych wymogów dotyczących uprawnień, atestacji bądź specjalizacji.
Wynagrodzenie biegłych musi być dostosowane do wzrastających wymagań w zakresie ich kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności oraz
odpowiadać płacy w gospodarce z uwzględnieniem kryteriów rynkowych.
Za opóźnienia w uzyskaniu wynagrodzenia za opinię powinny być wypłacane odsetki.
Możliwość karania biegłych za wydanie nieumyślnie fałszywej opinii (art.
233 § 4a) zagraża ich bezpieczeństwu prawnemu. Przepis ten powinien
być usunięty albo zmodyfikowany.
Ubezpieczenie biegłych od odpowiedzialności cywilnej wymaga upowszechnienia w celu zabezpieczenia finansowego biegłych i możliwości
otrzymania przez nich pomocy prawnej, a także obniżenia płaconej przez
nich składki.
Więcej informacji o kongresie można uzyskać na stronie https://3kns.pl/

