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Słowo wstępne
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „III Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego” to kolejne już
przedsięwzięcie zorganizowane przez członków Koła Naukowego Prawa
Karnego Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego „Iustitia”. Tegoroczna
konferencja odbyła się w dniach 27-29 kwietnia 2009 roku w Rzeszowie,
a w obradach uczestniczyło kilkadziesiąt osób z piętnastu ośrodków akademickich i instytucji specjalistycznych w Polsce.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowało grono osób
i instytucji, a to: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. dr hab. Stanisław Uliasz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UR – prof. dr hab. Stanisław Sagan, Kierownik Zakładu Prawa Karnego i Postępowania Karnego WPiA UR – prof.
UR dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz
Ferenc oraz Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – SSA Bogumiła
Burda. Patronat medialny objęły „Edukacja Prawnicza”, „Polskie Radio
Rzeszów” oraz dziennik „Super Nowości”, a ponadto portale internetowe
www.kryminalistyka.fr.pl i www.studenci.rzeszow.pl.
Konferencja tego rodzaju odbyła się już po raz trzeci. Pierwsze „Dni
Kryminalistyki” miały miejsce w dniach 4-5 czerwca 2007 roku. W założeniu był to projekt jednorazowy, jednak sukces konferencji sprawił,
iż postanowiono uczynić przedsięwzięcie cyklicznym, organizowanym
corocznie. W związku z tym, w dniach 8-10 maja 2008 roku odbyły się
„II Dni Kryminalistyki”, które zgromadziły specjalistów z dziedziny kryminalistyki oraz studentów prawa i administracji szczególnie zainteresowanych tą tematyką. Wobec tego, postanowiono opublikować referaty
uczestników konferencji w formie książkowej. Egzemplarze opracowania,
które ukazało się w grudniu 2008 roku, znalazły się w bibliotekach niemalże wszystkich polskich uczelni, prowadzących studia na kierunku: prawo,
a ponadto w zbiorach kilku instytucji specjalistycznych zajmujących się
kryminalistyką. KNPK „Iustitia”, bogatsze w doświadczenia dwóch poprzednich lat, postanowiło podtrzymać chlubną tradycję i zorganizować
„III Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego”.
Niniejsza publikacja jest niejako kontynuacją poprzedniej książki. Zawiera ona 23 artykuły podejmujące tematykę związaną z pomocniczymi

naukami prawa karnego, w tym przede wszystkim z kryminalistyką. Opracowanie jest efektem kilkumiesięcznej pracy szeregu osób z całej Polski.
Aby zapewnić jak najszerszej grupie osób dostęp do umieszczonych
w nim tekstów, zostały one ponadto opublikowane na stronie internetowej
www.edukacjaprawnicza.pl oraz na łamach portalu www.kryminalistyka.
fr.pl.
Szczególne podziękowania należą się sponsorom konferencji, jej patronom, referentom, a także współorganizatorom i uczestnikom. Po raz
kolejny okazało się, że kryminalistyka stanowi istotną dziedzinę nauki,
mającą również niebagatelne znaczenie dla praktyki procesu karnego,
a przedsięwzięcia tego rodzaju przyczyniają się w znacznym stopniu do
podniesienia poziomu wiedzy, dają asumpt do dyskusji nad obecnym
kształtem danych instytucji, motywują do poszukiwania skuteczniejszych
rozwiązań. Jako organizatorzy, nie mamy wątpliwości, że konferencja zaowocuje dalszą analizą poruszanych podczas debat kwestii i zachęci do
kolejnych, coraz bardziej szczegółowych interlokucji. Dyskusji takich
z pewnością nie zabraknie również podczas „IV Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UR”, które niewątpliwie zostaną zorganizowane już w przyszłym roku.
Rzeszów, grudzień 2009 r.

Mariusz Zelek

Monika Klejnowska*

Terminologia w nauce kryminalistyki
– znaczenie i charakterystyka wybranych pojęć
Kryminalistyka należy do kategorii nauk penalnych, praktycznych
i jak każda nauka operuje pewnym zestawem terminów, którym konwencjonalnie w swym obszarze nadaje własne, często odmienne od potocznego znaczenie. Do takich pojęć należą: ślad, informacja, ekspertyza,
identyfikacja kryminalistyczna, materiał dowodowy, materiał porównawczy, ustalenia operacyjne, alibi oraz modus operandi.
Niektóre z wymienionych pojęć mają znaczenie także potoczne, co
sprzyja popełnianiu błędów wynikających z owej wieloznaczności. W sytuacji, gdy brak jest jednak normatywnych (legalnych) definicji owych
pojęć, to definicje takie wypracowano w doktrynie procesu karnego oraz
kryminalistyki. Zwłaszcza specyficzny język kryminalistyki bazujący na
ustawach, rozporządzeniach, zarządzeniach, a także dokumentach zarządzania jakością: wytycznych, metodykach, procedurach czy instrukcjach,
może rodzić problemy z opisem materiału badawczego (dowodowego
i porównawczego dla biegłych).
Interesujące spostrzeżenia nasuwają się po przyjrzeniu się w jakim
znaczeniu i kontekście owe pojęcia są używane w literaturze kryminalistycznej i procesualistycznej. Popularność owych terminów chyba jednak doprowadziła do zbyt rutynowego i automatycznego posługiwania
się nimi, czasami stosowania ich w znaczeniu zbliżonym do potocznego
czy w wyniku użycia tzw. „skrótu myślowego”. Z tego względu często są
one rozumiane niejednoznacznie, a ich użycie rodzi nieporozumienia. Takie nieścisłości nie są dobrze widziane w języku prawniczym, od którego
wymaga się szczególnej precyzyjności. Dlatego zasadne są rozważania
terminologiczne.
Ślad i informacja
Poznanie każdego faktu będącego przedmiotem dowodzenia, a zwłaszcza faktu przestępstwa, tj. zdarzenia, które miało miejsce w mniej lub bardziej odległej przeszłości, możliwe jest dzięki temu, że każdy fakt pozo* Autorka jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Zakładzie Prawa Karnego
i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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stawia po sobie pewne następstwa1 zarówno w świecie zewnętrznym, jak
i w psychice człowieka. Następstwa owego relewantnego procesowo faktu
przybierają postać informacji, śladu bądź dowodu.
Z pojęciami tymi spotykamy się w przepisach szeroko pojmowanego prawa karnego procesowego (Kodeks postępowania karnego odróżnia
pojęcie „śladu” oraz „dowodu” – por. art. 192a § 1, 205 § 1, i 308 § 1,
a z kolei na gruncie ustawy o Policji2 „informacja” pojawia się w przepisach art. 19a ust. 1, 20-20c, 21-21c, 21d-21e, ale w art. 19 ust.1 i 19a ust.1
spotykamy się także z pojęciem „dowodu”).
Zacznijmy od przykładu. Wyobraźmy sobie, że osoba A strzela z pistoletu do osoby B i zabija ją. W tej sytuacji, po popełnieniu czynu zabronionego pozostaną m.in. takie następstwa jak: proch na dłoniach sprawcy,
który osiadł tam po wystrzale, krew ofiary, obraz rysunku linii papilarnych palców sprawcy pozostawiony na broni palnej. Ponadto zdarzenie
to mogło być obserwowane przez osobę trzecią, a jeszcze ktoś inny mógł
słyszeć strzały, a może rozmowę czy kłótnię między sprawcą i pokrzywdzonym przed zabójstwem.
Następstwa popełnionego zdarzenia przestępnego, także te wskazane
w podanym przykładzie, będą przybierać postać informacji (o danych dotyczących tożsamości i miejsca pobytu źródeł dowodowych, np. świadków), śladu (np. krwi, prochu po wystrzale z broni palnej, linii papilarnych) i dowodu (dowodów osobowych lub rzeczowych).
Pojęcie „śladu” znane jest bardzo dobrze przede wszystkim nauce kryminalistyki i definiowane jest jako każda zmiana w obiektywnej rzeczywistości, jaka nastąpiła po zdarzeniu przestępnym, przy czym, zmiana to
różnica między dwoma stanami równowagi obiektywnej rzeczywistości:
pierwszym w chwili ujawnienia czynu przestępnego, a drugim poprzedzającym zdarzenie. Natomiast obiektywną rzeczywistość mogą stanowić
przedmioty, przyroda, ludzie i ich świadomość. „Ślad” jest pojęciem dominującym w kryminalistyce. Z uwagi na to, że wiele dziedzin życia posługuje się tym pojęciem, często zaleca się na gruncie kryminalistyki używanie terminu „ślad kryminalistyczny”, podkreślający swoiste znaczenie
śladu na gruncie tej nauki.
Niekiedy brak śladu również traktuje się jako ślad.3 Zdaniem T. Hanauska, nie można jednak zaliczyć do śladów kryminalistycznych śla1

Por. T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze 2005, s. 90.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tj. Dz.U. z 2007 r., nr 43, poz. 277,
z późn. zm.
3
K. Tomaszycki, Ślad, odbitka, odwzorowanie – terminy opisujące materiał dowodowy i porównawczy w daktyloskopijnych badaniach identyfikacyjnych, „Problemy
Kryminalistyki” 2006, nr 253, s. 69-71.
2
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dów z zaniechania, np. pozostawienie przez sprawcę w danym miejscu
przedmiotów (brak ich zaboru lub przemieszczenia), gdyż zaniechanie nie
jest przyczynowe, więc nie może pozostawić następstw, czyli skutków
w obiektywnej rzeczywistości. Zaniechanie takie może być natomiast informacją o zachowaniu się sprawcy.4
T. Hanausek podkreśla również, że ślady są następstwami jakichś zachowań, faktów i zjawisk, a więc wykazują z tymi zachowaniami, faktami czy zjawiskami powiązania przyczynowo-skutkowe i mają charakter
materialny, czyli są możliwe do wykrycia. Autor ten zaznacza, iż w tym
rozumieniu nie są śladami tzw. ślady pamięciowe, które są przyczynowo
bardzo silnie uwarunkowane procesami poznawczymi i pamięciowymi
człowieka, a nawet mogą powstawać bez podniet zewnętrznych (np. halucynacje, których treść bywa zapamiętywana). Treść zapisów pamięciowych bardzo często powstaje równolegle w stosunku do zdarzeń, zjawisk
i faktów, których dotyczy, a więc trudno uznać ją za następstwo owych
zdarzeń, faktów czy zjawisk, bowiem następstwo musi się czasowo oddzielać od swej przyczyny. Obraz przedmiotu poznania i zapamiętania
może ulec deformacji w procesie poznania i zapamiętania z powodu jego
niedoskonałości i błędów, jak i w konsekwencji różnych czynników subiektywnych.5
Pamiętajmy tylko, że także ślady typowo materialne powstają równolegle ze zdarzeniem, a niekoniecznie dopiero po jego zakończeniu. Inną
sprawą jest to, że są one po zdarzeniu spostrzegane (np. w trakcie oględzin
miejsca przestępstwa), ale pod tym względem w zasadzie nie ma różnicy
między śladami materialnymi a pamięciowymi, które zostają dostrzeżone
po zdarzeniu przestępnym np. w trakcie przesłuchania. Chodzi tu o następstwa mające związek ze zdarzeniem i wydaje się, że o śladzie kryminalistycznym można mówić także wtedy, gdy w procesie powstawania śladu,
tak jak w przypadku śladu pamięciowego biorą udział inne, obok zdarzenia przestępnego, czynniki. Procesy poznawcze biorą udział w ukształtowaniu śladu, ale istotne jest to, że powstają pod wpływem zdarzenia.
Można też rozważyć czy „zmiany dostrzegalnej w obiektywnej rzeczywistości” nie ujmować szerzej i uwzględniać zarówno czas, jak i miejsce,
w którym doszło do ujawnienia śladu pamięciowego, czyli przekazania go
organom ścigania lub procesowym w warunkach obiektywnych, a więc
przy pełnym zachowaniu naczelnej zasady procesowej jaką jest zasada
obiektywizmu. Procesy poznawcze i pamięciowe mogą być traktowa4
T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 91; tenże, O tak zwanych śladach
z zaniechania, „Problemy Kryminalistyki”, 1980, nr 80, s. 168-169.
5 T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 90-91.
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ne tylko jako podłoże dla powstania śladu, mogą być niejako jego tłem,
tak jak przy śladach materialnych (gdzie też nieraz zabezpiecza się tło,
np. glebę, na której ujawniono ślad, aby zbadać, czy nie doszło do wpływu
tła na ślad, tzw. ślepa próba). Można zatem twierdzić, iż ślady bywają także pozostawione przez sprawcę w psychice osób, które postrzegały swymi
zmysłami przebieg zdarzenia przestępnego.
W literaturze kryminalistycznej spór toczy się również o posługiwanie
się terminami „ślad pamięciowy” oraz „ślad emocjonalny”, a to przede
wszystkim w związku z badaniami poligraficznymi. W mózgu rejestrowane są najdrobniejsze szczegóły związane ze zdarzeniem z przeszłości,
ale także z towarzyszącymi mu emocjami. Zdarzenia i emocje przez nie
wywoływane są ze sobą nierozerwalnie związane i razem umiejscowione
w mózgu, dlatego nie można wywołać jednego bez wywołania drugiego.
Użycie pojęcia „ślad emocjonalny” może prowadzić do nieporozumień
polegających na utożsamianiu śladu z różnymi przeżyciami emocjonalnymi badanego podczas badania poligraficznego, które nie mają związku
ze zdarzeniem. Na przykład, ślady emocjonalne nawiązujące do zdarzenia
przestępnego mogą ujawniać się i być kojarzone także z tym co dzieje się
już po zdarzeniu i jest chociażby reakcją na popełnione przestępstwo, czyli
przedstawienie zarzutów czy stosowanie aresztu. W trakcie badania poligraficznego powstała więc potrzeba sprecyzowania pojęcia śladu, podkreślającego jego swoistość i odrębność od innych procesów psychicznych
sprawiających silne wrażenie i pozostawiających ślady w psychice ludzi
niesłusznie podejrzewanych. W ten sposób powstał termin „ślad pamięciowy”, podkreślający odrębność od innych śladów emocjonalnych.6
W najszerszym rozumieniu śladem kryminalistycznym może być każda pozostałość po zdarzeniu, którą da się spostrzec i kryminalistycznie
wykorzystać.7
W definicjach podkreśla się raz związek z przestępstwem, innym
razem materialny charakter śladu w tym sensie, że jest możliwy do wykrycia. Ta właściwość pozwala zaliczyć ślady nawet niewidoczne gołym
okiem (np. ślady osmologiczne) do śladów kryminalistycznych. Wydaje
się, że z kolei ta właściwość śladu, – jaką jest spostrzegalność – powinna być rozumiana szeroko, czyli nie tylko jako zdolność do natychmiastowego zlokalizowania śladu za pomocą ludzkich zmysłów, ale również
po pewnym czasie przy użyciu środków technicznych, a nawet zwierząt,
np. psów w ramach identyfikacji osmologicznej.
6
Zob. A. Krzyścian, Charakterystyka nowej koncepcji psychofizjologicznego badania poligraficznego, „Problemy Kryminalistyki” 2000, nr 228, s. 14-15.
7 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2002, s. 157-158.
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O śladzie kryminalistycznym możemy mówić nie tylko w momencie
gdy istnieje na miejscu, gdzie został pozostawiony. W definicjach zwraca
się uwagę nie tylko na jego spostrzeganie na miejscu powstania, ale także
na związek ze zdarzeniem oraz możliwość jego wykorzystania. Używanie
pojęcia śladu jest więc zasadne, także gdy został w oryginale zabezpieczony i „wyjęty” z owej obiektywnej rzeczywistości, w której powstał,
a następnie przeniesiony np. do laboratoriom kryminalistycznego czy też
znajduje się w dyspozycji organu procesowego (por. art. 205 § 1 i 308
§ 1 k.p.k., w których mówi się o zabezpieczeniu albo o utrwaleniu śladów,
przez co zakłada się między innymi, iż mogą one zostać zabrane z miejsca
zdarzenia).
Ślady kryminalistyczne są klasyfikowane. Znany jest podział na ślady materialne (substancjalne) oraz ślady w świadomości (pamięciowe).
Ślady materialne dzieli się na: odbitki, odciski, plamy, na nienaruszające struktury i kształtu podłoża (tzw. płaskie ślady linii papilarnych,
substancji biologicznych czy chemicznych), ślady odkształcające lub
naruszające strukturę podłoża (wgłębione ślady linii papilarnych, narzędzi, materiałów wybuchowych), ślady w postaci odrębnych od podłoża
przedmiotów, które mają związek ze sprawcą lub zdarzeniem, na organiczne i nieorganiczne, według kryterium obiektu (narzędzi, broni palnej), a także według wielkości (np. mikroślady). Podstawą klasyfikacji
śladów może być „sprawstwo” śladu (ślady pozostawione przez ludzi
i zwierzęta), miejsce występowania (na miejscu zdarzenia, drodze dojścia lub odejścia sprawcy, na ciele bądź odzieży sprawcy lub ofiary),
dziedzina identyfikacji (mechanoskopijne czy daktyloskopijne). Według
tego ostatniego podziału zorganizowanie są laboratoria kryminalistyczne i wyznaczane specjalności ekspertów.
Klasyfikacje śladów kryminalistycznych mają walor praktyczny, ułatwiając nieraz precyzyjne zdefiniowanie pojęcia śladu. Ukierunkowują
również wybór metod ujawniania i zabezpieczania śladu, a następnie ich
ocenę. Podkreślić należy specyfikę ujawnienia, zabezpieczenia i badania
każdego rodzaju śladów. Niektóre z nich są przecież niewidoczne gołym okiem, a zatem trzeba zastosować technikę ujawniającą, np. proszek
daktyloskopijny. Ślady kryminalistyczne pełnią funkcję rekonstrukcyjną, czyli pozwalają odtworzyć przebieg zdarzenia, ustalić osoby biorące
w nim udział oraz ich zachowanie w czasie tego zdarzenia, związki osób
ze zdarzeniem, są pomocne przy ujęciu sprawcy, a także przy identyfikacji. Ślady umożliwiają identyfikację grupową i indywidualną osoby,
przedmiotu lub jego części, traktowanych ogólnie jako dowody rzeczowe.
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Ślady kryminalistyczne definiuje się jako wszelkie dające się ustalić
w określonym wycinku rzeczywistości następstwa tych zmian, których
zespół albo tworzy jakieś zdarzenie, albo jest z tym zdarzeniem ściśle powiązany (np. ślady ucieczki, ślady ukrycia łupu).
Pojęcie „informacji” używane jest również najczęściej na gruncie nauki kryminalistyki. W zasadzie przyjmuje się, że pod tym terminem kryją
się wszelkie dane o świecie zewnętrznym, które uzyskujemy albo przez
bezpośrednie poznanie zmysłowe, albo poprzez podawany przez inną osobę opis jakiegoś stanu rzeczy lub zjawisk.
W porównaniu z definicją śladu nie eksponuje się tu pojawienia się
owych wiadomości po zdarzeniu przestępnym, ale wskazuje na wszelkie
dane o świecie zewnętrznym, a danymi takimi są także ślady.
Warto odnieść pojęcie śladu kryminalistycznego oraz informacji do
pojęcia dowodu. Zdefiniowanie terminu „dowód” utrudnia fakt, że nie
jest ono jednoznaczne ani w języku potocznym, ani na gruncie procesu
karnego. W Kodeksie postępowania karnego ustawodawca wielokrotnie
posługuje się pojęciem „dowód”, „dowodowy”, „dowodzenie” (np. art.
74 § 1, 167, 169, 170, 237 § 1, 452 § 2 k.p.k.). Nigdzie jednak nie odnajdziemy ustawowej definicji tego określenia, a analiza przepisów niekiedy
może prowadzić do wniosku, iż ustawodawca w różnych sytuacjach nieco
inaczej Ujmuje jego znaczenie. W doktrynie procesu karnego podkreśla
się, że praktycznie określenie „dowód” najczęściej używane jest w następujących znaczeniach:
a) źródło dowodowe, czyli źródło, z którego czerpiemy informacje
o relewantnych procesowo faktach, np. oskarżony, świadek, biegły,
dokument, rzecz;
b) środek dowodowy, czyli same informacje pochodzące od źródła dowodowego, np. wyjaśnienia oskarżonego, zeznania składane
przez świadka, treść zawarta w dokumencie czy właściwości przedmiotu przestępstwa;
c) fakt dowodowy, czyli okoliczność, która podlega udowodnieniu
w procesie karnym, np. fakt popełnienia przestępstwa, alibi oskarżonego;
d) czynność procesowa, czyli sposób przeprowadzenia dowodu, np.
przesłuchanie, konfrontacja, oględziny, odczytanie dokumentu,
przeszukanie;
e) ostateczny wynik procesu myślowego ukształtowany na podstawie
dowodu/ów rozumianego/ych w jednym z wcześniej przytoczonych
znaczeń, czyli innymi słowy, przekonanie się organu procesowego,
iż dana okoliczność rzeczywiście miała miejsce;
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f) rodzaj każdej informacji pozostawionej przez fakt przestępstwa
lub poszlakę, który umożliwia odtworzenie popełnionego czynu zabronionego.8
Następstwo przestępstwa w postaci informacji, śladów i dowodów
może po pierwsze: przechodzić proces transformacji „od informacji czy
śladu do dowodu”, po drugie: innym razem ślad lub informacja nie uzyskuje w procesie karnym rangi dowodu, a po trzecie: możliwe jest, że
dowód utraci rangę procesową powracając do formy śladu czy informacji,
np. z powodu wystąpienia zakazu dowodowego, normowanego w art. 171
§ 7, 186 § 1 k.p.k. Problem natomiast może stwarzać ustalenie w działalności organu ścigania bądź już organu procesowego tego, kiedy z którą
z tych form następstw czynu zabronionego mamy do czynienia i wskazanie przede wszystkim w praktyce wyraźnej granicy między znaczeniami
wspomnianych następstw. Oczywiście, najistotniejsze będzie precyzyjne
odróżnienie form dowodu od pozostałych dwóch form niedowodowych
i nieprocesowych.
„Informacja” na gruncie kryminalistyki rozumiana jest znacznie szerzej od „dowodu”, również istotnego dla nauki kryminalistyki, ale przede wszystkim dla nauki procesu karnego. Każdy dowód bowiem zawiera
treści informacyjne, ale nie każda informacja ma znaczenie dowodowe,9
a ściślej mówiąc, nie każda informacja może uzyskać rangę dowodu
w rozumieniu przepisów k.p.k. Podobnie jest w przypadku śladów kryminalistycznych. Pojęcie „informacji” może objąć ślad i dowód, ale z drugiej
strony dowód będzie zawierał w sobie ślad lub informację, z kolei ślad
może stanowić rodzaj informacji.10 Zakresy znaczeniowe pojęć: „dowód”,
„ślad” oraz „informacja” zazębiają się. Należy w ich wypadku mówić raczej o wzajemnym zawieraniu się jednej definicji w drugiej, a nie o ich
rozłączności, co wcale nie oznacza konieczności rezygnacji z różnicowa8
Por. m.in. P. Horoszowski, Nazwa i pojęcie „dowodu” w teorii i praktyce prawa
sądowego, „Państwo i Prawo” 1956, z. 10, s. 593-617; także: S. Śliwiński, Polski proces
karny przed sadem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948, s. 574; M. Cieślak,
Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955, s. 37-38; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2001, s. 435-436; R. Kmiecik,
E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Zakamycze 1999, s. 283; R. Kmiecik, Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Zakamycze 2005, s. 24 i n.; S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 33; G. Kopczyński, Konfrontacja biegłych w polskim
procesie karnym, Warszawa 2008, s. 15-22 i podana tam literatura.
9
T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit. s. 46.
10
Por. P. Horoszowski, Nazwa…, op. cit., s. 596; także: T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 74.
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nia owych pojęć, gdyż istnieją zasadnicze odmienności pod względem
formalizmu, jeśli chodzi o pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji
kryminalistycznej, śladów kryminalistycznych i dowodów. Odmienności
te są zauważalne, gdy porównujemy znaczenie wspomnianych terminów,
przy czym nadmiernej wagi nie należy przypisywać temu, że definiując
informację, ślad lub dowód używa się różnych określeń.
W definicji informacji mowa jest o danych, w definicji śladu o zmianie
w rzeczywistości, a w definicji dowodu o wiadomościach czy treściach
informacyjnych. Dane, zmiana w rzeczywistości, wiadomości czy treści
informacyjne w istocie mają wspólną cechę, tłumaczącą ich znaczenie
jaką jest opis otaczającej nas rzeczywistości. Bez wątpienia, wspólnym
pierwiastkiem łączącym znaczenia informacji, śladu i dowodu są treści
informacyjne, wiadomości, których dostarczają dowód, ślad i informacja.
Z poszczególnych definicji wynika jednak, że zakres tych treści informacyjnych może być różny. W przypadku informacji w grę wchodzą
wszelkie dane o świecie zewnętrznym (przypomnieć należy, że chociażby Policja wykonuje nie tylko czynności dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze, ale także administracyjno-porządkowe w związku z czym uzyskuje wszelkiego rodzaju informacje, niekoniecznie takie,
które mają związek z przestępstwem). Pojęciem informacji należy objąć
również wykraczające poza znaczenie śladu kryminalistycznego zjawiska i stany rzeczy, które zaistniały przed zdarzeniem przestępnym, miały
wpływ na jego przebieg, stanowiły jego przyczynę,11 a także wszelkiego
rodzaju przedmioty nie mieszczące się w definicji śladu kryminalistycznego, a dostarczające wiedzę o świecie zewnętrznym przez bezpośrednie
poznanie zmysłowe.12 Z kolei w przypadku śladu, chodzi o wiadomości
mówiące o tym jakie zmiany zaistniały w rzeczywistości po dokonaniu
przestępstwa, a zatem wiadomości pochodzące z wyraźnie wydzielonego
okresu czasu.13 Natomiast w przypadku dowodu, istotne są wiadomości
11 Por. M. Goc, J. Moszczyński, Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystywanie, Warszawa 2007, s. 17.
12 Por. R. Kmiecik, Dowód rzeczowy w procesie karnym (z perspektywy prawnoporównawczej i kryminalistycznej), [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplet veritas una. Księga jubileuszowa ofiarowana
Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Toruń 2004, s. 305-306. Chociaż na gruncie
pozaprawnym i pozakryminalistycznym uznaje się, iż w rzeczywistości, obok informacji, można wyróżnić chociażby materię oraz energię. Zob. J. Seidler, Nauka
o informacji. Tom I. Podstawy, modele źródeł i wstępne przetwarzanie informacji,
Warszawa 1983, s. 21.
13 W literaturze wyróżniono jeszcze obok śladów kryminalistycznych pojęcie
symptomów, których istota przejawia się w tym, że uzewnętrzniają one negatywne za-
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wskazujące bezpośrednio lub pośrednio na związki z czynem zabronionym, albo przesądzające, iż takich związków brakuje.
Z takiego ujęcia trzech omawianych konsekwencji faktu, podlegającego dowodzeniu w procesie karnym, można wyprowadzić dalsze różnice
między definicjami owych następstw. Tylko w przypadku definicji dowodu wyraźnie nawiązuje się do prawa karnego procesowego i do nomenklatury, którą posługuje się Kodeks postępowania karnego (dotyczącej
nazwania źródeł dowodowych – oskarżony, świadek, biegły, środków dowodowych – np. wyjaśnienia, zeznania, opinia, czy sposobów przeprowadzania dowodów – np. przesłuchanie, konfrontacja, oględziny). Pozwala
to odnaleźć różnicę w definicji dowodu, śladu i informacji, która wskazuje
na odmienne sposoby czy źródła pozyskiwania wymienionych następstw
faktu podlegającego dowodzeniu.
Otóż ślady i informacje uzyskujemy w wyniku czynności pozaprocesowych, jak i procesowych – można bowiem w wyniku czynności procesowej uzyskać informacje lub ślad, które nie wykazują przydatności
dowodowej, natomiast dowody uzyskujemy tylko w wyniku działalności
procesowej, gdyż nawet jeśli jakieś materiały operacyjne zyskują rangę
dowodów, to dopiero w procesie karnym w wyniku decyzji organu procesowego zaliczającego je w poczet dowodów, wcześniej są wyłącznie
informacją lub śladem. Z definicji dowodu wynika, że nie można mówić
o dowodzie ścisłym poza procesem karnym. Wyłącznie w wyniku podjęcia
dowodowych czynności poszukiwawczo-wykrywczych w ramach procesu
karnego, ślad lub informacja mają szansę od razu uzyskać rangę dowodu.
Kolejna różnica w pojmowaniu dowodu, śladu i informacji dotyczy
sposobu ich wykorzystywania. Dowody muszą być przeprowadzane ściśle
według reguł określonych w k.p.k., czego nie wymaga się w przypadku
korzystania ze śladów i informacji.
Trzecia odmienność sprowadza się do konsekwencji pozyskania wiedzy na podstawie informacji, śladu i dowodu. Tylko dowód może być
podstawą do czynienia ustaleń faktycznych w procesie karnym wykorzystywanych dla rozstrzygnięcia o kwestii odpowiedzialności oskarżonego,
zaś ślad lub informacja mogą służyć czynieniu ustaleń operacyjnych albo
w procesie karnym ustaleń będących podstawą do rozstrzygnięcia kwestii
incydentalnych, gdzie nie wymaga się dowodu ścisłego.
chowania, stanowią objaw lub oznakę zachowania o ujemnym charakterze, stanowią
odchylenia od algorytmu prawidłowych działań, podczas gdy ślady są skutkami owych
odchyleń. Zob. O. Krajniak, Symptomy i ślady przestępstw gospodarczych (zagadnienia
wybrane), [w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości.
Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Poznań 2008,
s. 390 i 396.
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Analizując znaczenie informacji akcentuje się bezpośrednie poznanie
zmysłowe albo poznanie na podstawie przekazu od innych osób. Należy
uznać, iż definicja informacji kryminalistycznej nie tyle ogranicza zakres
znaczeniowy tej informacji, co ją konkretyzuje. Wskazuje ona na ostateczny rezultat poznania rzeczywistości jaki dociera do organu ścigania
lub nawet organu procesowego – niezależnie od tego, jakie były i na
czym polegały ewentualne wcześniejsze etapy poznawcze i od tego czy
chodzi o następstwa popełnionego czynu czy informacje innego rodzaju. Kwestii tych nie akcentuje się ze względu na to, iż ujawnianie informacji, docieranie do nich, a także ich rodzaj nie mieści się w sztywnych
ramach narzuconych przez prawo, tak jak ma to miejsce w przypadku dowodu, odnośnie do którego konieczne jest zachowanie ścisłych form jego
uzyskiwania, wprowadzania do procesu, przeprowadzania oraz oceny,
a także którego istotą jest dostarczenie okoliczności mających znaczenie
dla odpowiedzialności karnej oskarżonego. W przypadku pozyskiwania
informacji należy tylko zachować ogólną zgodność z przepisami prawa,
aby nie doszło do popełnienia przestępstwa. Istotne jest to, że w końcu
w szczególności organ ścigania lub organ procesowy styka się z informacją
w wyniku percepcji zmysłowej (np. poprzez odsłuchanie czy obejrzenie
zapisu dźwięku lub obrazu za pomocą środków technicznych) lub poprzez
przekaz w różnej postaci i formie (gdyż definicja nie czyni w tym względzie żadnych ograniczeń), pochodzący od innych osób, również tych, które
o czymś słyszały, choć nie miały z danym faktem bezpośredniej styczności, bądź od eksperta po wykonaniu stosownych badań. Przejmując pojęcie „informacji” od informatyki, nauka kryminalistyki uprościła dla swych
potrzeb jego znacznie, zakres i treść.14 Formy poznania rzeczywistości
w świetle definicji informacji, śladu i dowodu są zatem podobne. Posłużenie
się pojęciem informacji kryminalistycznej będzie więc poprawne również
w tych sytuacjach, gdy informacja taka uzyskana zostanie, w wyniku wykorzystania np. środków technicznych czy metod naukowych
stosowanych przez ekspertów, gdy chodzi o powiązanie ich z osobą lub
przedmiotem.
Zakresy znaczeniowe informacji i śladu są szersze od znaczenia „dowodu”, gdyż obejmują także te okoliczności i przedmioty, o których
z góry wiadomo, że nie będą dowodowo przydatne i nie uzyskają rangi
dowodu.
14
T. Hanausek nie wyklucza, iż informacje mogą docierać do organu ścigania także
pośrednio, np. od ekspertów po przeprowadzeniu przez nich badań laboratoryjnych.
Zob. T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 46 i 74.
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Ślady i informacje w karnoprocesowym i kryminalistycznym rozumieniu obejmują całą rzeczywistość poprzedzającą dowodową działalność
procesową.
Działalność procesową (szczególnie dowodową) poprzedzają zachowania czy stany nieprocesowe (niedowodowe). Zanim pojawi się dowód
uprzednio z reguły występuje informacja lub jej konkretny rodzaj w postaci śladu. Nie zawsze jednak dochodzić będzie do prostego „przejścia”
z danego rodzaju śladu automatycznie w taki sam rodzaj, ale już dowodu, co dobrze uwidacznia się chociażby na tle omówionego dokładniej
w dalszej części niniejszego opracowania, zagadnienia dotyczącego tzw.
dowodów naukowych.
Czy jednak następstwa w postaci informacji lub śladu mogą występować w procesie karnym samoistnie, czy też z momentem podjęcia wobec nich jakichkolwiek działań o charakterze dowodowym automatycznie stają się dowodem? Pytanie jest szczególnie aktualne w pierwszych
etapach procesu dowodzenia, takich jak poszukiwanie oraz ujawnianie
i zabezpieczanie, kiedy organ procesowy odkrywał będzie te następstwa
popełnionego czynu zabronionego, które pierwotnie mają wyraźnie formę
informacji lub śladu.
Funkcjonowanie w nauce procesu karnego wielu definicji dowodu,
które przyjmują różny punkt odniesienia, uniemożliwia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, kiedy ślad lub informacja zyskują
formę dowodu. Klasyfikacje dowodów w procesie karnym również wyodrębnione są w oparciu o różne kryteria, ale co istotne, nie tyle ukazują
różnorodność dowodów, co podkreślają odmienne znaczenia pojęcia dowodu, gdyż uwzględniają różne definicje dowodu. Raz bowiem dla pojęcia
dowodu istotne jest źródło dowodu, w innym przypadku przeprowadzanie
czynności dowodowej jest dowodem.
Jedna z podanych wcześniej definicji dowodu przyjmowała z kolei, że
jest to każdy rodzaj informacji pozostawionej przez fakt przestępstwa lub
fakt uboczny, umożliwiający w drodze rozumowania odtworzenie obrazu
tego faktu. Literalne brzmienie owych definicji każe zatem wysnuć wniosek, iż zasadniczo łączą one pojęcie dowodu z jakimś jednym wybranym
elementem,15 co rodzi jednak komplikacje w procesie dowodzenia. Jeśli
uznamy, że na gruncie procesu karnego funkcjonuje kilka różnych definicji dowodu jednocześnie, to taka różnorodność prowadzi do zmienności
pojęcia dowodu podczas złożonego procesu dowodzenia, gdyż każda z de15
F. Tremmel, Czy można rozwijać podstawowe definicje teorii dowodu?, [w:]
R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku
czci profesora Zdzisława Kegla, Wrocław 2005, s. 556.
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finicji, o których wspomniano na początku niniejszego opracowania, eksponuje inny element nawiązujący do różnych faz procesu dowodzenia.
Poszukiwanie, ujawnianie, zbieranie i zabezpieczanie dowodu można
łączyć z definicją dowodu eksponującą źródło dowodowe, które odnajduje się w tych początkowych fazach dowodzenia. Z kolei etap dowodzenia, jakim jest przeprowadzanie dowodu, można powiązać z definicjami
akcentującymi czynność procesową, prowadzącą do wykorzystania dowodu, bądź uwypuklającymi treści, które w wyniku przeprowadzenia tych
czynności uzyskujemy, a więc środek dowodowy czy każdy rodzaj informacji pozwalający odtworzyć popełnienie czynu zabronionego. Natomiast etap oceny dowodów w postępowaniu karnym można połączyć już
z definicją dowodu, kładącą nacisk na ostateczny wynik procesu myślowego, kształtujący przekonanie organu procesowego o tym czy dana okoliczność rzeczywiście miała miejsce. Z tego względu w owym złożonym
wieloetapowym procesie dowodzenia istotne są kwestie terminologiczne
dotyczące następstw przestępstwa.
Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób w literaturze procesualistycznej
używane jest pojęcie „dowodu” w kontekście znaczenia pojęcia „śladu”
oraz „informacji”.
W nauce procesu karnego spotykamy się na przykład ze stwierdzeniem, że dowody z zachowanymi śladami przestępstwa są źródłami pozwalającymi na uzyskanie informacji potrzebnych do rekonstrukcji zdarzenia, będącego przedmiotem procesu karnego. W zależności od tego czy
ślady przestępstwa pozostawiono na rzeczach czy w psychice osób mówimy o rzeczowych lub osobowych źródłach dowodowych. Organ procesowy swą wiedzę o czynie wzbogaca przez zbieranie kolejnych informacji za pomocą przeprowadzenia dowodów.16 W literaturze przyjmuje się
również, że dowodem rzeczowym jest nie tylko przedmiot, którego cechy
mogą dostarczyć informacji dla toczącego się procesu, ale także miejsce,
w którym popełniono przestępstwo, jak również ciała płynne i lotne, których cechy, barwa, skład chemiczny, mogą mieć znaczenie procesowe.17
Z. Czeczot i T. Tomaszewski mówią o środkach dowodowych w postaci
różnego rodzaju śladów i innych przedmiotów mogących mieć związek
z przestępstwem.18 Innym razem zwraca się w doktrynie uwagę, że to, co
zostało ujawnione i zabezpieczone na miejscu przestępstw można nazwać
śladem. Wszystkie ślady, w tym przedmioty ujawnione i zabezpieczone
16

K. Marszał, S. Stachowiak, K Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s. 214-

215.
17
18

Tamże, s. 281.
Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń 1999, s. 171-173.
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w sposób techniczny oraz procesowy po oględzinach miejsca zdarzenia,
to materiał dowodowy.19 Ślady takie włączane są do środków dowodowych, gdyż zabezpieczone zostały w trakcie czynności o charakterze nie
tylko kryminalistycznym ale i procesowym, jaką są oględziny.20 Zdaniem
T. Hanauska ślad na miejscu zdarzenia stanowi pierwszy, czasem najpoważniejszy, materiał dowodowy.21 Według R. Kmiecika i E. Skrętowicza
ślady pamięciowe, jako obrazy faktu przestępstwa pozostają utrwalone
w świadomości ludzi, którzy mogą w procesie zostać wykorzystani jako
dowody osobowe.22 A. Lach elektroniczne ślady przestępstw wprost utożsamia z dowodami.23 Ślady bądź dowody elektroniczne czy jak się niekiedy mówi – cyfrowe, w zasadzie traktowane są jako dowody rzeczowe
lub dowody z dokumentu. Jednak cybertropy, będące śladem włamania
do systemu lub rozpowszechniania wirusów, mogą być weryfikowane
chociażby dzięki interpretacji informacji zawartych w logach cyfrowych,
co może doprowadzić m.in. do namierzenia sprawcy przestępstwa. M. Kliś
i A. Stella-Sawicki zaznaczają, że logi cyfrowe, jako informacje pochodzące z serwera, nie są rzeczą, choć są nierozerwalnie związane z określonym
nośnikiem informacji, na którym się znajdują, np. dysk twardy. Według
tych autorów dowodem nie będą nośniki lecz informacja tam zawarta.24
Łatwo dostrzec, że w doktrynie mianem „dowód” obejmuje się pojęcie śladu, eksponując, że ten ostatni zyskuje rangę dowodu, stając się
nim naturalnie w warunkach narzuconych przez przepisy prawa karnego
procesowego. Jednocześnie, po takiej transformacji, ślad w procesie dowodzenia utożsamiany jest bądź z dowodem rzeczowym bądź ze środkiem dowodowym. Ślady popełnionego przestępstwa mogą więc pozostać
w miejscu jego popełnienia w świecie przedmiotów martwych, na ciele
osób pokrzywdzonych lub na ciele sprawcy, na zwłokach oraz w psychice osób, które miały możliwość postrzegania przestępnego zdarzenia za
pomocą jakichkolwiek zmysłów (wzroku, słuchu, a także węchu, smaku,
dotyku itp.), a następnie poprzez spostrzeżenie, zapamiętanie są „nosicielami śladów” czynu zabronionego. Śladem samym w sobie mogą być
19 K.

Tomaszycki, Ślad…, op. cit., s. 70.
s. 70.
21 T. Hanausek, Kryminalistyka. Poradnik detektywa, Katowice 1993, s. 30.
22
R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces…, op. cit., s. 282.
23 A. Lach, Wykorzystanie technologii informatycznych w postępowaniu karnym po
nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 10 stycznia 2003 r., [w:] Z. Sobolewski,
G. Artymiak, Cz. Kłak (red.), Problemy znowelizowanej procedury karnej, Zakamycze
2004, s. 165.
24
M. Kliś, A. Stella-Sawicki, Identyfikacja użytkownika komputera na podstawie
logów cyfrowych, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 7-8, s. 53-54.
20 Tamże,
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przedmioty (np. nóż, broń) lub zwłoki, ale zwykle równocześnie są one
nośnikiem innych śladów, np. narzędzi, gleby (np. nóż, który posłużył
sprawcy jako narzędzie zabójstwa może być nośnikiem śladów krwi i linii papilarnych sprawcy). Ślad bowiem może zyskać rangę dowodu. Ślad
może być jednak nośnikiem innych śladów, które mogą mieć charakter
autonomiczny (ślad, na którym się znajdują jest tylko ich podłożem). Owe
inne ślady mogą zyskiwać również rangę dowodu i stać się autonomicznymi dowodami.
Istotne jest zatem ustalenie, kiedy mamy do czynienia z dowodem
w rozumieniu Kodeksu postępowania karnego, a nie tylko ze śladem czy
informacją. Treść dowodu, śladu czy informacji w wielu wypadkach jest
przecież ta sama. Sedno tkwi w tym, kiedy (w jakim momencie) dochodzi
do przetransponowania śladu lub informacji na dowód, a w szczególności
czy w odniesieniu do wszelkich śladów i informacji można przyjąć jednolite reguły owej transformacji. Z pewnością, należy sięgnąć do przepisów
kodeksowych, w szczególności prawa dowodowego, mówiących chociażby o formie wprowadzenia dowodów do procesu, sposobie ich przeprowadzenia oraz ocenie, a często w ogóle przesądzających o tym czy takie
przetransponowanie informacji lub śladu na dowód jest dopuszczalne. Nie
jest to jednak łatwe, skoro w nauce procesu karnego z owych unormowań
wyprowadzono wiele definicji dowodu. Nie ma bowiem jasności czy decyduje o tym jeden ze wspomnianych czynników czy wszystkie muszą
być spełnione jednocześnie, aby można było mówić o dowodzie ścisłym.
W art. 308 § 1 k.p.k. „ślad” pojawia się obok „dowodu”. Na podstawie
tego przepisu w ramach tzw. czynności nie cierpiących zwłoki, pozwala
się na zabezpieczenie śladów i dowodów. Dokonuje się tego w trakcie
czynności procesowych, gdyż na mocy art. 308 k.p.k. dochodzi do faktycznego wszczęcia postępowania karnego. Ponadto, w art. 205 § 1 k.p.k.
mowa jest o „utrwaleniu śladów”, którego dokonuje się w trakcie dowodowej czynności procesowej – jaką są oględziny. Z kolei art. 192a § 1 k.p.k.
mówi o „ustalaniu wartości dowodowej śladów”, zakładając iż ślady będą
poddawane dalszym badaniom, w szczególności identyfikacyjnym, mającym na celu stwierdzenie czy nadają się do wykorzystania w procesie
dowodzenia, głównie z tego względu, że mogą wskazywać na istotne okoliczności związane z popełnieniem czynu zabronionego.
Należałoby zatem wysnuć wniosek, iż nie każdy ślad uzyskany w ramach procesowych czynności wykrywczych w ramach dowodzenia zyskuje od razu rangę dowodu. Ustawodawca nie zalicza zatem śladów do
dowodów, gdyż w przeciwnym wypadku nie powinien był użyć spójnika
„i” w art. 308 § 1 k.p.k., natomiast ślad może uzyskać rangę dowodu.
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W sytuacji gdy przyjmiemy, że na gruncie procesu karnego istnieje wiele definicji dowodu różniących się od siebie pod względem pojmowania
istoty tego pojęcia, to uzyskiwanie przez ślad rangi dowodu będzie niejednolite. Jeśli znaczenie dowodu utożsamimy ze środkiem dowodowym, to
dowodowe czynności poszukiwawcze (przeszukanie, poszukiwanie) mogą
w wielu wypadkach służyć uzyskiwaniu jedynie źródeł dowodowych,
a nie dowodów, do których uzyskania potrzebna będzie kolejna czynność
ujawniająca już środek dowodowy. A. Gaberle, odróżniając pojęcie źródła
dowodowego od środka dowodowego, zauważa, że np. dowodem nie jest
świadek będący jedynie źródłem dowodu, gdyż jego personalia co najwyżej mogą mieć znaczenie dla oceny dostarczonego przez niego dopiero
dowodu w postaci środka dowodowego – jakim są zeznania.25
Również oględziny mogą służyć zmysłowemu poznaniu miejsca, osoby lub rzeczy, celem ujawnienia ich cech charakterystycznych (środka
dowodowego), istotnych dla rozstrzygnięcia o istocie procesu, albo ujawnienia jedynie źródła dowodowego (np. śladu), którego cechy charakterystyczne (środek dowodowy) też będą przedmiotem oględzin26 bądź odrębnej już czynności ujawniającej (np. opinii biegłego). W świetle podanej
w poprzednim akapicie definicji dowodu, dopiero uzyskanie w wyniku
czynności środka dowodowego pozwalałoby twierdzić, że ślad zyskał rangę dowodu. W wyniku jednej czynności dochodziłoby np. tylko do znalezienia i zabezpieczenia do dalszych badań śladu, a inna czynność służyłaby do uzyskania środka dowodowego, czyli dowodu. Zatem w trakcie
takich badań, np. dokonywanych przez biegłego, mielibyśmy do czynienia
ze śladem, a dowód stanowiłaby opinia wydana przez biegłego, która zawierałaby sprawozdanie z badań i wnioski. Definicje, które utożsamiają
pojęcie dowodu z faktem dowodowym lub rodzajem każdej informacji
pozostawionej przez fakt przestępstwa lub poszlakę, umożliwiające odtworzenie popełnionego czynu, również wskazywałyby na to, że ślad kryminalistyczny uzyskuje rangę dowodu wówczas, gdy jest dostarczycielem
wiadomości istotnych dla meritum sprawy, a nie gdy tylko jako źródło
dowodu wymaga przeprowadzenia badań w ramach opinii biegłego. Jak
trafnie zauważa R. Kmiecik na wstępnym etapie postępowania dowodowego (tzw. poszukiwawczo-wykrywczym) nigdy nie jest pewne, które
z ujawnionych śladów okażą się później rzeczywiście – „dowodowo przydatne”. Zabezpieczony ślad ma wyłącznie charakter hipotetyczny jako dowód i może, ale nie musi stać się dowodem, bowiem jest to uzależnione
25
26

Por. A. Gaberle, Dowody sądowe w procesie karnym, Kraków 2007, s. 39-40.
S. Waltoś, Proces…, op. cit., s. 383.
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od tego czy dostarczy jakichś relewantnych okoliczności.27 Może zdarzać
się więc tak, że ślad poddawany oględzinom w formie postrzegania zmysłowego, od razu jako dowód rzeczowy, wykaże określoną wartość dowodową, którą w razie potrzeby będzie można ewentualnie „potwierdzić”,
„podważyć” lub wykluczyć”. W innym wypadku ślad kryminalistyczny,
dopiero jako potencjalny dowód rzeczowy, wykazuje tę właściwość, że
organ procesowy nie jest w stanie przesądzić o jego przydatności dowodowej w oparciu o percepcję zmysłową. Wtedy dalsze czynności dowodowe
(np. opinia biegłego), nie tyle potwierdzają czy wykluczają, ile po prostu
ustalają wartość tego śladu.28 Ujawnienie zatem śladu kryminalistycznego
nie zawsze łączy się z uzyskaniem przez ten ślad od razu wartości dowodowej.
Ślad kryminalistyczny lub informacja kryminalistyczna mogą więc stanowić wyłącznie nośnik określonych treści (czasem jedynie potencjalny),
źródło (ewentualnego przyszłego) dowodu, choć jeszcze dowodem nie
będą nawet mimo tego, że zostały odnalezione dzięki dowodowej czynności procesowej. Źródło czegoś nie do końca jest tym czymś, np. świadek
nie jest zeznaniem, ale dostarcza zeznań, krew nie jest kodem genetycznym, ale zawiera taką informację, odcisk palca nie jest linią papilarną, ale
zawiera linie papilarne, dokument nie jest tekstem, ale tekst zawiera itp.
Ślad kryminalistyczny uzyska rangę źródła dowodowego, o ile po
ujawnieniu organ procesowy zdecyduje się go zabezpieczyć w sposób formalnoprocesowy oraz techniczny (kryminalistyczny bądź materialny) dla
potrzeb przyszłych czynności wykorzystujących owe źródła. Tym samym
podjęta zostaje decyzja o włączeniu do procesu (w szczególności do postępowania dowodowego) danego śladu.29
27 R. Kmiecik, Procesowe aspekty zabezpieczania i utrwalania przydatnych dowodowo śladów kryminalistycznych, [w:] J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.),
Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Kraków
2001, s. 209.
28
R. Kmiecik, Z problematyki „dowodu potwierdzającego” w Polsce i w Anglii
(w związku z art. 192a § 1 i § 2 k.p.k.), [w:] A. Marek i in. (red.), Współczesne problemy
procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Toruń 2004, s. 170-171.
29 W orzecznictwie sugeruje się, że należy odróżnić wydawanie przez biegłego
opinii (nawet prowadzącej dopiero do ujawnienia dowodu) od udziału biegłego w czynności ujawniającej, zabezpieczającej czy utrwalającej ślad na miejscu zdarzenia (por.
wyrok SN z dnia 5 listopada 1999 r., sygn. V KKN 440/99, OSNKW 1999, z. 11-12,
poz. 76). Podobne stanowisko prezentuje doktryna, gdzie podkreśla się, że nie stanowią
dowodu informacje uzyskane od eksperta będącego jedynie konsultantem (nie powołanego formalnie do pełnienia funkcji biegłego mającego wydawać opinię w procesie
karnym), który faktycznie współpracuje z organem procesowym podczas czynności
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Jak zauważono, jeden i ten sam ślad może być w różny sposób wykorzystany w procesie karnym. Inaczej mówiąc, można „zastosować” wobec
jednego śladu kilka sposobów przeprowadzenia dowodu, np. w stosunku
do śladu krwi w grę mogą wejść oględziny, a także wykonanie ekspertyzy
w ramach opinii biegłego pozwalającej na ustalenie bardziej szczegółowych danych dotyczących śladu krwawego, podobnie ślad pamięciowy
może być uzyskany w trakcie przesłuchania (uzyskuje wówczas dowodową formę zeznania) lub w trakcie badania przy użyciu wariografu w ramach opinii biegłego.
Inne definicje dowodu pozwalałyby natomiast sądzić, iż ślad zyskiwałby rangę dowodu już jako źródło dowodowe (a więc jeszcze nawet
przed badaniami identyfikacyjnymi), a także zyskiwałby rangę dowodową
będąc ujawniony i zabezpieczony w trakcie czynności procesowej traktowanej jako dowód, np. w trakcie oględzin, stanowiąc niejako „element”
czynności traktowanej jako dowód. W takiej jednak sytuacji każdy ślad,
niezależnie od swej przydatności dowodowej, zyskiwałby rangę dowodu,
co kazałoby poddać w wątpliwość posługiwanie się przez ustawodawcę
w Kodeksie postępowania karnego pojęciem „śladu”. Nie byłoby po prostu szans na to, aby w ramach dowodzenia owy ślad zaistniał od razu,
bowiem przybierałby formułę dowodu. Mówienie więc np. na gruncie
art. 308 § 1 k.p.k. o „zabezpieczaniu śladów i dowodów” byłoby błędem.
W istocie bowiem dochodziłoby już do zabezpieczenia dowodu. Ślad, poprocesowych, pomagając mu w wydobywaniu, zabezpieczeniu i gromadzeniu materiału dowodowego albo nawet współpracującego przy budowaniu wersji śledczych
w oparciu o ustalone modus operandi. Zob. Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka…, op. cit., s. 204; także: A. Czapigo, Rola biegłego a rola specjalisty w procesie karnym – aspekty praktyczne na tle rozważań modelowych, „Prokuratura i Prawo”
2000, nr 9, s. 110-111; por. H. Kołecki, Procesowa (sądowa) ocena dowodu z techniczno-kryminalistycznej ekspertyzy (opinii) biegłego. Realna możliwość czy mit, [w:]
S. Stachowiak (red.), Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi
Tadeuszowi Nowakowi, Poznań 2002, s. 139. Natomiast w razie udziału specjalisty,
o którym mowa w art. 205 k.p.k., podczas ujawniania i zabezpieczania śladów, bez
wątpienia nie można mówić o tym, że jego czynności na miejscu oględzin dostarczają
środka dowodowego. Z kolei, w zależności od oceny przez organ procesowy przydatności dowodowej, ujawnione przez specjalistę ślady kryminalistyczne uzyskają rangę
dowodu od razu lub też nie. Również konsultacja co do celowości decyzji o powołaniu
biegłego, zasadności ekspertyzy, wyboru wykonawcy, metod badawczych, zebranego
materiału pod względem ilości i jakości, możliwości wykonania ekspertyzy w określonym czasie nie jest dowodem ścisłym, ale co najwyżej swobodnym. Najczęściej organ
procesowy zwraca się do eksperta (jeszcze nie biegłego) z pytaniem czy prośbą o informację. Zob. R. Cieśla, Wstępna konsultacja organu procesowego z osobą posiadającą
wiadomości specjalne. Teoria a praktyka, [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka…,
op. cit., s. 79-86.
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dobnie jak informacja, funkcjonowałby tylko do momentu jego ujawnienia
przez organ procesowy i włączenia do procesu jako źródła, które dopiero
w trakcie następnej czynności dowodowej (opinii biegłego, przesłuchania)
będzie wykorzystane i dostarczy istotnych dla meritum sprawy informacji.
Naturalnie, organ procesowy po ujawnieniu mógłby (z różnych przyczyn)
nie zabezpieczać czy nie utrwalać śladu dla przyszłych czynności dowodowych, ale wówczas ślad (informacja) pozostawałby w dalszym ciągu
poza procesem dowodzenia, chyba że w grę wchodziłoby ujawnienie śladu na jakimś przedmiocie, ale dopiero w wyniku przeprowadzenia badań
w ramach opinii biegłego, która stanowi dowód ścisły. Używanie zatem
pojęcia „śladu” na gruncie prawa karnego procesowego byłoby w zasadzie
bezprzedmiotowe.
Ślad kryminalistyczny oraz informacja kryminalistyczna w zasadzie
powinny po ich uzyskaniu w procesie funkcjonować w takiej postaci jak
najkrócej. Jak najszybciej bowiem, jeśli to jest tylko możliwe, powinny
uzyskiwać rangę dowodu, a więc taką formułę, dzięki której możliwe będzie dokonywanie ustaleń faktycznych i rozstrzygnięcie o odpowiedzialności karnej oskarżonego. Jak najmniej czasu powinno zatem upływać od
ujawnienia i zabezpieczenia lub utrwalenia śladu (informacji) do podjęcia
następnej czynności dowodowej (oględzin, opinii biegłego), dzięki którym owe następstwa czynu zabronionego uzyskają formę dowodu.
Ślady i informacje, które nie mogą zyskać rangi dowodu ścisłego niejednokrotnie z powodzeniem nadają się do wykorzystania w procesie karnym właśnie jako dowody swobodne, głównie przy rozstrzyganiu kwestii
niemerytorycznych, incydentalnych.
Wieloznaczność pojęć „dowód”, „ślad” oraz „informacja” przeszkadza już nie tylko prawnikom posługującym się językiem prawniczym, ale
nawet w kontaktach prawnika wykonującego zawód prawniczy z laikami,
zwłaszcza z istotnymi „współpracownikami” organu procesowego w postępowaniu karnym jakimi są biegli, którzy niejednokrotnie mają bardzo
precyzyjną terminologię w ramach swojej dziedziny i nieraz będą używać
swoje fachowe słownictwo razem z błędnie zasugerowaną w postanowieniu o powołaniu biegłego lub w metryczce dołączonej do danego dowodu
(śladu dowodowego) terminologią prawniczą, czyli błędnie użytym pojęciem dowodu, śladu bądź informacji.
Takim wątpliwościom terminologicznym sprzyjają unormowania kodeksowe, w których pojecie „śladu” funkcjonuje obok pojęcia dowodu.
Ślad oraz informacja mogą bez wątpienia pojawić się w procesie karnym.
Nie można jednak twierdzić, że ślad jest drugą obok dowodu, równorzędną jemu, ale samodzielną podstawą do czynienia ustaleń faktycznych, na
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której będzie opierać się rozstrzygnięcie merytoryczne w procesie karnym, czyli kwestia odpowiedzialności karnej. Może on być co najwyżej
podstawą ustaleń operacyjnych w ramach działalności nieprocesowej. Zauważmy, że w przepisach, w których pojawia się pojęcie śladu zakłada się,
iż będzie on podlegał „obróbce” dowodowej (w art. 192a § 1 k.p.k. mówi
się o ustalaniu wartości dowodowej śladu, w art. 205 i 308 § 1 k.p.k. wyraźnie wskazuje się na fakt, że utrwalenie śladów bądź ich zabezpieczenie
następuje w ramach czynności dowodowych takich jak np. oględziny bądź
przeszukanie).
Posługiwanie się pojęciem śladu, podobnie jak pojęciem „informacji”,
gdy „ubrane” one są już w formę dowodu ścisłego może wprowadzać terminologiczne zamieszanie w procesie dowodzenia. Faktycznie dowód ścisły w tej sytuacji mieści w sobie ślad bądź informację, ale zarówno w teorii, jak i w praktyce procesu dowodzenia w konkretnym postępowaniu karnym istotne jest, aby jednoznacznie podać nazwę i tym samym wskazać na
to, czy mamy do czynienia z podstawą faktyczną (bazą dla czynienia ustaleń faktycznych) pozwalającą ukształtować rozstrzygnięcie merytoryczne, czy też nie. Przetransponowanie śladu lub informacji w dowód ścisły
nie oznacza, że dochodzi do zupełnego zatracenia śladu czy informacji.
Są one tylko zawarte, „mieszczą się” w formule dowodu ścisłego. Gdyby dochodziło do ich zniwelowania nie byłby możliwy powrót do śladu
bądź informacji, gdy na przykład (o czym wspominano wczesnej) dowód
ścisły, mieszczący w sobie ślad lub informacje, musi zostać wyrugowany
z procesu z uwagi na zakaz dowodowy. Chodzi tylko o podkreślenie tego,
że w procesie dowodzenia poprzedzająca dowód ścisły formuła śladu bądź
informacji przestaje mieć znaczenie w kontekście kształtowania podstawy
rozstrzygnięcia co do meritum sprawy karnej. Oznacza to równocześnie,
że ślad lub informacja nie stają się odrębną kategorią dowodów w procesie
karnym (np. odrębnym środkiem czy źródłem dowodowym) obok innych
znanych procedurze karnej, ale zyskują formułę którejś z kategorii dowodów osobowych, rzeczowych, z dokumentu itp., przy czym o „wartości
dowodowej” można mówić, gdy ślad zyskał rangę dowodu bądź został
poddany badaniom w ramach czynności, które doprowadziły do uzyskania dowodu. W art. 192a § 1 k.p.k. słusznie mówi się zatem o ustalaniu
wartości dowodowej śladów, podkreślając tym samym, że każdy z nich
potencjalnie posiada taką wartość dowodową. Wartość dowodowa może
być pozytywna, gdy udaje się uzyskać istotne dla meritum sprawy wiadomości, albo negatywna, gdy takich wiadomości brak, natomiast sam ślad
kryminalistyczny beż „obróbki” dowodowej posiada co najwyżej wartość
informacyjną.
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Ekspertyza
Ekspertyza to zespół czynności badawczych wymagających wiadomości specjalnych i dlatego wykonywanych przez biegłego na zlecenie
organu procesowego oraz zakończonych opinią mogącą mieć charakter
samoistnego dowodu w procesie karnym.30
Według S. Waltosia „ekspertyza” występuje w dwóch znaczeniach.
W znaczeniu ścisłym będzie to badanie przeprowadzone przez biegłego.
W znaczeniu szerokim ekspertyza obok badania obejmie również opinię biegłego. O ekspertyzie w znaczeniu ścisłym mówi art. 194 pkt 1 i 198 § 3 k.p.k.31
Istotą każdej wydawanej przez biegłych opinii są bowiem czynności
badawcze, które wymagają wiadomości specjalnych do ich przeprowadzenia, a więc opierają się na wiedzy z jakiejś dyscypliny naukowej lub na
nabytych umiejętnościach, co wyraźnie nawiązuje do techniki kryminalistycznej. Możemy wyróżnić ekspertyzy z zakresu techniki kryminalistycznej: tzw. ściśle kryminalistyczne, gdzie zarówno cel, jak i środki oraz metody ich przeprowadzenia zostały opracowane samodzielnie przez naukę
kryminalistyki (np. ekspertyzę daktyloskopijną, mechanoskopijną, broni
palnej, śladów stóp i pojazdów, pisma i dokumentu) oraz ekspertyzy,
w których cel wyznaczony jest przez funkcję kryminalistyki, a metody
i środki zostały opracowane przez inne nauki (ekspertyzy biologiczne,
chemiczne, fizyczne, toksykologiczne, antropologiczne, psychiatryczne,
psychologiczne, medyczne), czy wreszcie ekspertyzy, które łączą metody
wypracowane przez kryminalistykę z metodami zaczerpniętymi z odrębnych dziedzin naukowych (np. fonoskopijna, osmologiczna, wypadków
drogowych, mikrośladów, DNA, z zakresu fizjodetekcji). Z kolei można
też mówić o ekspertyzach z zakresu taktyki kryminalistycznej. Dotyczą
one zazwyczaj takich problemów, jak modus operandi sprawcy, jego sylwetki psychologicznej, zakresu i kierunków budowy wersji, programowania czynności kryminalistycznych, oceny śladów emocjonalnych, oceny
niektórych materiałów sprawy itp.32
Kwestia ustalania wartości dowodowej śladów dla postępowania
w wielu wypadkach (zwłaszcza w ramach badań identyfikacyjnych) nieodłącznie wiąże się z przeprowadzeniem ekspertyzy w ramach opinii biegłego. Jednakże proste utożsamienie śladu z dowodem wyłącznie poprzez
zastąpienie owych terminów towarzyszących rodzajowej nazwie śladu (i dowodu, np. ślad genetyczny – dowód genetyczny) nie zawsze jest poprawne.
30

T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 49.
S. Waltoś, Proces… op. cit., s. 378-379.
32 T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 166, 168-170.
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Wydaje się, że wtedy, gdy używa się sformułowania dowód genetyczny, cieplny, osmologiczny, daktyloskopijny, ważna jest przede wszystkim
treść informacyjna. Oznacza to, że, jak wspomniano już wcześniej, „ślad”
ujawniony i zabezpieczony na miejscu zdarzenia przestępnego w ramach
czynności dowodowej, np. oględzin, nie musi stanowić od razu dowodu
w rozumieniu Kodeksu postępowania karnego potwierdzającego daną relewantną dla meritum sprawy karnej okoliczność, jeśli nie będzie możliwe
na jego podstawie natychmiast po ujawnieniu ustalenie tej interesującej
nas okoliczności mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia, a potrzebne będzie w tym celu np. przeprowadzenie przez biegłego badań laboratoryjnych. Dowód pojawi się dopiero w momencie uzyskania środka dowodowego, a do tej chwili możemy co najwyżej mówić o śladzie (lub informacji). Na przykład, na podstawie ujawnionych na miejscu zdarzenia
śladów biologicznych można oczywiście ustalić wiele różnych istotnych
dla meritum sprawy okoliczności, chociażby z położenia i kształtu plam
krwi da się wyprowadzać wnioski co do warunków w jakich ślady te powstały, czyli choćby wysokości, z której spadały na podłoże czy mechanizmu powstania obrażeń, faktu bronienia się ofiary, drogi ucieczki sprawcy
bądź miejsca przechowywania zwłok. Bez przeprowadzenia ekspertyzy
nie da się jednak ustalić profilu DNA osoby, od której ujawnione ślady
krwi pochodzą. Zatem ślady biologiczne po ich ujawnieniu nie są jeszcze
dowodem genetycznym, choć mogą służyć jako dowód prowadzący do
potwierdzenia innych okoliczności.33
Może być więc tak, że ten sam ślad kryminalistyczny poddany oględzinom w formie percepcji zmysłowej, wykazuje określoną wartość dowodową i zyskuje formę dowodu rzeczowego, a ocena czy może ów ślad mieć
dodatkowo wartość dowodową z punktu widzenia możliwości uzyskania
innych jeszcze wiadomości na podstawie tego śladu, wymagała będzie potwierdzenia czy też wręcz ustalenia tych okoliczności w ramach dalszych
czynności dowodowych (np. opinii biegłego). Dopiero w przypadku opinii
genetycznej będzie można powiedzieć, że stanowi ona rodzaj dowodu naukowego, jakim jest dowód genetyczny. Czy jednak, jeśli ślad już uzyska
rangę dowodu w wyniku potwierdzenia określonych informacji, powinien
być z punktu widzenia uzyskania innych informacji traktowany jako ślad?
Wydaje się, że tak, skoro dochodzi do wyodrębnienia różnego rodzaju śladów, a poza tym, jak już wspomniano, dowód rzeczowy może zawierać
odrębne ślady stanowiące potencjalnie także odrębne dowody. W kontekście uzyskiwania określonych wiadomości można więc mówić o istnieniu
odrębnego rodzaju śladu, który zawarty jest w dowodzie rzeczowym.
33
M. Klejnowska, Analiza śladów genetycznych jako dowód w procesie karnym.
(Część I), „Problemy Kryminalistyki” 2006, nr 252, s. 18.
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W art. 192a § 1 k.p.k. wyraźnie mówi się o „ustaleniu wartości dowodowej ujawnionych śladów”, co podkreśla różnicę między śladem
a dowodem (wskazując, iż ślad może zyskać rangę dowodu i podlegać
swobodnej ocenie w celu ustalenia jego wartości), a jednocześnie wskazuje, że dla pojęcia dowodu istotny może być właśnie szerszy zakres treści informacyjnej (wskazanie na fakt główny lub przynajmniej uboczny),
a nie jedynie minimum wiadomości wystarczające przy pojęciu śladu,
a sprowadzające się do wystąpienia i spostrzeżenia oraz możliwości
wykorzystania zaistniałej po popełnieniu czynu zabronionego zmiany
w obiektywnej rzeczywistości. Skoro śladem jest zmiana dostrzegalna,
dająca się ujawnić oraz zabezpieczyć, to gdy brak jest metod ujawniania
lub są one nieskuteczne, trudno kwalifikować coś jako ślad. Organ procesowy ma wtedy co najwyżej podejrzenia, że są jakieś związki z badanym
zdarzeniem, ale nie można ich utożsamiać z formułą śladu. Pozostawione
ślady przestępstwa nie mają w wielu wypadkach cech stałości i niezmienności. W miarę upływu czasu ślady znikają, ulegają zmianom ilościowym
i jakościowym, stając się mało użyteczne lub całkowicie nieprzydatne dla
procesu dowodzenia. Za dowód naukowy (np. genetyczny) można uznać
opinię (a konkretnie zawarte w opinii wnioski przedstawione przez biegłego jako wynik przeprowadzonego przez biegłego badania przy pomocy nadających się do weryfikacji uznanych i stosowanych metod naukowych)34 z zakresu danej dziedziny wiedzy (np. genetyki), wykonaną
w procesie karnym przez biegłego powołanego przez organ procesowy. Będzie to dowód ścisły, który może stanowić podstawę orzeczenia w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego.35 Nie jest jednak wykluczone korzystanie w fazie przedprocesowej z pomocy eksperta nie pełniącego jeszcze roli biegłego, ale tzw. konsultanta.36 Niewątpliwie wówczas,
34

A. Gaberle, Dowody sądowe…, s. 48.
M. Klejnowska, Analiza śladów genetycznych jako dowód w procesie karnym
(Część II), „Problemy Kryminalistyki” 2006, nr 253, s. 13.
36
A. Taracha, Ustalenia faktyczne w procesie karnym a ustalenia pozaprocesowe
(operacyjne), [w:] Z. Sobolewski, G. Artymiak (red.), Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji Krasiczyn 15-16 października 2005 r., Zakamycze 2006, s. 235.
Pojawia się pytanie, czy skorzystanie z nieformalnego konsultanta byłoby obejściem
zakazu powoływania biegłego z art. 307 § 2 k.p.k.? Wydaje się, że nie, ponieważ konsultacje z ekspertem, chociaż mogą wyglądać podobnie do opiniowania biegłego w procesie nie są przecież czynnością procesową. Tak samo nie można w ramach czynności
sprawdzających zakazać nieformalnego rozpytywania osób, które co do meritum może
niewiele różnić się od procesowego przesłuchania. Inne wątpliwości odnośnie do tego,
co może mieścić się w pojęciu dowodu związane są z przeszukiwaniem kartotek kryminalistycznych. W literaturze twierdzi się, że pozytywny wynik przeszukania policyjnej bazy danych nie ma znaczenia dowodowego w rozumieniu Kodeksu postępowania
35
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określając wyniki jego badań (zarówno wykrywających dany materiał, jak
i prowadzące do identyfikacji grupowej bądź nawet indywidualnej) w ramach działalności przedprocesowej mamy do wyboru tylko pojęcie śladu
lub informacji. Z kolei w procesie karnym każda opinia biegłego, czy to
pisemna, czy też ustna, gdy biegły na miejscu zdarzenia podczas oględzin
służy organowi procesowemu swą wiedzą specjalistyczną po to, aby ujawnić i zabezpieczyć ślady, musi być zaliczona do kręgu dowodów, nawet
jeśli jej przedmiotem jest tylko ujawnienie lub zabezpieczenie śladów.
W sytuacji, gdy dopiero po przeprowadzeniu badań przez biegłego można
równocześnie w ogóle ujawnić ślad oraz zweryfikować jego przydatność
dowodową, bez wątpienia dochodzi do jednoczesnego uzyskania przez ten
ślad rangi dowodu, gdyż stanowi on wynik badania biegłego w ramach
opinii w procesie karnym. Sytuacja jest tu podobna jak wówczas, gdy bez
udziału biegłego dany ślad kryminalistyczny zostaje ujawniony w wyniku czynności wykrywczej i uzyskuje rangę dowodu dzięki temu, że okazuje się przydatny dowodowo. Warto jednak rozważyć, czy inaczej jest
w przypadku, gdy opinia biegłego jedynie ujawnia bądź zabezpiecza dany
rodzaj śladu kryminalistycznego, ale nie przesądza o jego wartości dowodowej, czyli gdy ujawniony lub zabezpieczony ślad nie dostarcza jeszcze
informacji relewantnych dowodowo. Ujawnienie czy zabezpieczenie dowodu lub śladu przez biegłego w wyniku wykonania ekspertyzy i wydania
opinii, może niekiedy tylko umożliwiać właściwą ocenę w trakcie przeprowadzania dowodu37 w dalszej kolejności.
Można zatem zaproponować, aby utożsamiać opinię biegłego z pojęciem dowodu naukowego danego rodzaju (genetycznego, osmologiczkarnego. Stanowi on jedynie informację o źródle dowodowym. Aby uzyskał on walor
środka dowodowego, niezbędne będzie dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z danej
dziedziny naukowej (zob. I. Sołtyszewski, R. Płoski, M. Lisiecki, Praktyczne aspekty
postępowania w sprawach o przestępstwo seksualne ze szczególnym uwzględnieniem
znaczenia nowoczesnych badań biologicznych, „Problemy Kryminalistyki” 2005,
nr 249, s. 19-20.). Również zgodnie z § 106 ust. 4 Zarządzenia Komendanta Głównego
Policji nr 1426 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności
dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz.Urz. KGP z 2005 r., nr 1, poz. 1), wynik sprawdzenia w Systemie Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej „AFIS” nie jest
dowodem z opinii biegłego. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku sprawdzenia policjant obowiązany jest dopuścić dowód z opinii biegłego poprzez wydanie
postanowienia, w którym już nie umieszcza pytań związanych z wynikiem sprawdzenia
lub rejestracji odwzorowań w Systemie Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej
„AFIS” i do którego dołącza oryginalną kartę daktyloskopijną sporządzoną w ramach
tego uprzedniego sprawdzenia, jako materiał porównawczy.
37 R. Kmiecik, Procesowe…, op. cit., s. 207.
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nego, cieplnego itd.) dopiero pod warunkiem, że przedmiotem opinii jest
badanie identyfikacyjne, pozwalające przesądzić o związkach ze zdarzeniem przestępnym bądź ich braku, co pozwoliłoby odróżniać ją od opinii
biegłego, w wyniku której jedynie ujawniono bądź zabezpieczono dany
rodzaj śladu i która potwierdza tylko te okoliczności, czyli fakt ujawnienia
lub zabezpieczenia danego rodzaju śladu.38
Identyfikacja kryminalistyczna, materiał dowodowy i materiał porównawczy
Identyfikacja kryminalistyczna to wynik procesu myślowego, sprowadzający się do stwierdzenia tożsamości, identyczności (lub ich braku)
osób, rzeczy, śladów, zjawisk, zdarzeń.39 W węższym znaczeniu mówi się
wyłącznie o identyfikacji śladów.40
Podstawą prowadzenia badań identyfikacyjnych jest metoda porównawcza, czyli zestawienie materiału dowodowego (np. ujawnionych śladów i ich cech) i porównawczego (obiektu, który mógł pozostawić ślad,
a dokładniej z cechami śladu wykonanego tym obiektem).41
Materiał dowodowy (nazywany też kwestionowanym)42 tworzą substancje i przedmioty ujawnione i zabezpieczone podczas różnych czynności procesowych, np. oględzin lub przeszukania. Materiał porównawczy
38 W tym ostatnim wypadku dowód z opinii biegłego będzie mieścił w sobie formę
śladu (genetycznego, cieplnego, osmologicznego itd.), ponieważ zgodnie z definicją
śladu, niewątpliwie dzięki badaniu przeprowadzonemu przez biegłego dostrzeżony
zostanie dany rodzaj (genetyczny, cieplny, osmologiczny itd.) zmiany w rzeczywistości po zdarzeniu będącym przestępstwem, ale do potwierdzenia wartości dowodowej
ujawnionego śladu potrzebna będzie kolejna czynność ujawniająca (najczęściej kolejna
opinia biegłego, który przeprowadzi badania identyfikacyjne). Przy takim założeniu
opinia biegłego ujawniająca dany ślad kryminalistyczny bez przesądzania o jego wartości dowodowej, jest po prostu dowodową czynnością wykrywczą w odniesieniu do
ujawnionego rodzaju śladu, ale niewłaściwe będzie jednoczesne twierdzenie, że chodzi
o taki sam rodzaj dowodu.
39 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka…, op. cit., s. 212.
40 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2004, s. 580.
41
Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka…, op. cit., s. 213.
42 T. Widła, Metodyka ekspertyzy, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, Zakamycze 2002, s. 29. Warto zauważyć, że P. Horoszowski pojmował „materiał
dowodowy” jako sąd oparty na ustaleniu pewnego stanu przedmiotów i stwierdzeniu
treści wypowiedzi, był on odzwierciedleniem określonych przedmiotów, zachowania
się, stanu rzeczy, czy też pewnej treści w umyśle osoby, która dowodzi. Zob. P. Horoszowski, Nazwa…, op. cit., s. 614.
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to natomiast substancja lub przedmiot, od których zazwyczaj oddzielił się
materiał dowodowy. Ma podobne właściwości bądź zastosowanie co materiał dowodowy. W odróżnieniu od materiału dowodowego występuje on
zwykle poza miejscem zdarzenia i w znacznie większych ilościach, ale
w postępowaniu karnym zabezpieczany jest również w ramach czynności
procesowych43 polegających na pobraniu próbki do badań identyfikacyjnych, np. próbki pisma, głosu, odcisku palca, włosów, czy krwi, odstrzelenie łusek i pocisków w warunkach laboratoryjnych z kwestionowanego egzemplarza broni. Czasem istnieje potrzeba pobrania tzw. materiału
kontrolnego (ślepa próba). Ma to miejsce, gdy materiał dowodowy lub
porównawczy występuje na podłożu, od którego trudno jest go oddzielić.
Wówczas dla wyeliminowania wpływu podłoża na badaną substancję potrzebne jest pobranie próbki samego podłoża.
Obowiązkiem organu procesowego jest uzyskać materiał dowodowy
i przedłożyć go biegłemu. Opis tego materiału nie może być lakoniczny
poprzez odesłanie do „akt sprawy”. Materiał porównawczy nie zawsze
jest procesowym dowodem pierwotnym. Czasem musi go pobrać organ
procesowy, a czasem ujawniany jest dopiero przez eksperta w warunkach
laboratoryjnych, bo np. organ nie potrafi pobrać niektórych próbek. Czynności biegłego nie są czynnościami procesowymi. Na pobranie materiału
porównawczego wzywać może tylko organ procesowy, a nie biegły, np.
organ procesowy wzywa daną osobę, aby stawiła się w siedzibie biegłego celem pobrania odpowiednich próbek. Pobrane próbki porównuje się
zgodnie z postulatami sformułowanymi przez metodykę poszczególnych
dyscyplin opiniodawczych.44
Sytuacja komplikuje się wtedy, gdy przedmiotem badań eksperta czy nawet
biegłego w procesie jest wyłącznie materiał znaleziony na miejscu zdarzenia,
a brakuje na razie materiału porównawczego. Badany materiał niejednokrotnie można bezpośrednio lub choćby tylko pośrednio połączyć ze zdarzeniem
przestępnym, ale czasem trudno takie związki znaleźć, gdy substancja dopiero
co została znaleziona i jest po raz pierwszy poddawana badaniom.
Z pewnością, w działalności przedprocesowej śladem genetycznym
moglibyśmy nazwać zarówno wynik badania eksperta-konsultatnta wykonany na zlecenie organu ścigania, prowadzący wyłącznie np. do ustalenia
kodu genetycznego na podstawie danej substancji, jak i wynik badania
prowadzący do identyfikacji kodów genetycznych dwóch substancji. Gdyby ewentualnie badano daną substancję (bez materiału porównawczego
i bez znajomości źródła z którego pochodzi) zabezpieczoną wprawdzie na
43
J. Zięba-Palus, Ekspertyza fizykochemiczna, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza…, op. cit., s. 185.
44 T. Widła, Metodyka…, op. cit., s. 28-31.
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miejscu zdarzenia, ale na razie niemożliwą do powiązania ze zdarzeniem
przestępnym w formie jego następstwa, można byłoby przyjąć, iż mamy
do czynienia jedynie z informacją, wskazującą zawsze w szerszym niż
pojęcie śladu (a tym bardziej pojęcie dowodu ścisłego) na dane o świecie
zewnętrznym.45
Natomiast trudno zaprzeczyć temu, że opinia biegłego niezależnie od
jej wyników zawsze jest dowodem ścisłym. Jednakże utożsamienie jej
z dowodem naukowym określonego rodzaju (genetycznym, osmologicznym, fonoskopijnym itp.) uzależnione może być już od tego czy dostarcza
określonego rodzaju wiadomości „naukowych” w związku z popełnionym
przestępstwem. Jeśli takich wiadomości nie dostarcza, jest po prostu dowodem, który dostarcza nam wyłącznie innych informacji, a w szczególności wiadomości o ujawnianiu i zabezpieczeniu danego rodzaju śladu
kryminalistycznego bez wskazania na jakiekolwiek relewantne okoliczności o czynie zabronionym, nawet mimo tego, że wykorzystano przy okazji
ujawniania i zabezpieczania śladu wiedzę naukową.
Można naturalnie dyskutować czy utożsamienie opinii biegłego z pojęciem dowodu naukowego określonego rodzaju powinno następować
w zależności od stopnia precyzyjności, zakresu podanych wiadomości
oraz rodzaju przeprowadzonych badań – jedynie ujawniających rodzaj lub
właściwości badanego materiału bądź też porównawczych prowadzących
do identyfikacji grupowej albo indywidualnej, czy też utożsamianie opinii biegłego z dowodem naukowym danego rodzaju powinno następować
45 W świetle proponowanego rozwiązania będzie to na przykład dowód genetyczny
uzyskany, nie od razu po ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów krwi z udziałem biegłego
przeprowadzającego w tym celu ekspertyzę, ale dopiero w wyniku analizy porównawczej
dwóch śladów genetycznych – śladu uzyskanego z materiału dowodowego w ramach
czynności dowodowej (śladów biologicznych pochodzących od ludzi, zwierząt i roślin
zabezpieczonych na miejscu zdarzenia bądź bezpośrednio na osobach, przedmiotach czy
zwłokach) oraz śladu uzyskanego z materiału porównawczego (śladów biologicznych
pobranych bezpośrednio od ludzi, zwierząt czy roślin bądź profilu DNA pochodzącego
z bazy danych) – dokonanej w ramach opinii biegłego. Czasem w doktrynie i praktyce używa się pojęć „ślad dowodowy” i „ślad porównawczy” (zob. H. Kołecki, Dowód
identyczności nie musi być dowodem sprawstwa, „Palestra” 2002, nr 3-4, s. 77). Często
jednak mówi się o materiale porównawczym, próbce (np. śliny, krwi, pisma itp.). Zob.
J. Kasprzak, Dowód naukowy a „nietypowe” metody identyfikacji człowieka, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 3, s. 50. Art. 192a § 1 zdanie drugie k.p.k. posługuje
się pojęciem „materiału”, a nie „śladu”, ponieważ, zgodnie z wcześniej podaną definicją
śladu kryminalistycznego, materiał pobrany od podejrzanego dla celów porównawczych
nie jest przecież następstwem przestępstwa. Wówczas, gdy materiał porównawczy jest
zaczerpnięty z kartotek kryminalistycznych, możemy mieć do czynienia zarówno ze
zgromadzonymi tam śladami popełnionych już uprzednio przestępstw (a więc w istocie
ze śladami kryminalistycznymi), jak i z próbkami uzyskanymi od podejrzanych.
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przez pryzmat tego, czy w jej ramach korzystano z danej dziedziny wiedzy,
choćby już tylko przy ujawnianiu albo zabezpieczaniu danego śladu.46
Kłopotliwe jest pojęcie „śladu dowodowego” używanego w praktyce i doktrynie, ponieważ Kodeks postępowania karnego takim pojęciem
się nie posługuje. Można bowiem zapytać czy w tym wypadku mamy do
czynienia z dowodem? Termin „ślad” sugerowałby, że nie jest to jeszcze
dowód w ścisłym rozumieniu procesowym. Z kolei przymiotnik „dowodowy” wyraźnie podkreśla związek z pojęciem dowodu. Sformułowanie
„ślad dowodowy” z jednej strony podkreślać może jedynie fakt, że taki
ślad został ujawniony i zabezpieczony w trakcie czynności dowodowej
w procesie karnym. Z drugiej strony pojęcie to wskazuje, iż dowód mieści
w sobie takie następstwo przestępstwa, które jest śladem. Dodajmy jeszcze, że w stosunku do pojęcia „śladu dowodowego” często używa się zamiennie sformułowanie „materiał dowodowy”, zwłaszcza w zestawieniu
ze sformułowaniem „materiał porównawczy”.
Z praktycznego punktu widzenia wygodne jest stawianie znaku równości pomiędzy pojęciem śladu dowodowego i dowodu, a nawet słuszny jest
postulat, aby zrezygnować z posługiwania się pojęciem śladu dowodowego na rzecz dowodu rzeczowego w sytuacji, gdy ujawniony ślad uzyskał
już rangę dowodu.47 Podobna sugestia powinna być sformułowana pod
adresem „informacji dowodowej”. Lepiej mówić w takich przypadkach
po prostu o dowodzie, podając ewentualnie dodatkowo o jaki jego rodzaj
chodzi. Jeśli natomiast ślad lub informacja nie wykazują jeszcze wartości dowodowej, ale uzyskano je już w ramach czynności podejmowanych
w procesie dowodzenia (np. czynności poszukiwawczo-wykrywczych),
to należałoby po prostu mówić o śladzie lub informacji otrzymanej dzięki czynności dowodowej. Wydaje się, że termin „ślad dowodowy” jest
używany jako skrót myślowy, gdyż w istocie obejmuje on ślad uzyskany
w wyniku podjęcia czynności dowodowej i jednocześnie służy temu, aby
przeciwstawić go pojęciu śladu czy materiału porównawczego i odróżnić
od tej kategorii materiału w sytuacji, gdy w grę wchodzi prowadzenie badań identyfikacyjnych porównawczych.
Problemy natury terminologicznej pojawiają się w procesie dowodzenia także wtedy, gdy dostarczany wraz z postanowieniem o dopuszczeniu
46

R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 205.
W potocznym rozumieniu zupełnie niesłuszne jest bezwzględne łączenie pojęcia
dowodu rzeczowego wyłącznie z przedmiotami materialnymi, a pojęcia śladu wyłącznie
z różnego rodzaju substancjami płynnymi czy lotnymi. Jak wcześniej pokazano, definicja dowodu rzeczowego na gruncie procedury karnej uwzględnia również te ostatnie
substancje. Na przykład J. Zięba-Palus mówi wprost o badaniu materiałów chemicznych
stanowiących dowody rzeczowe, zob. J. Zięba-Palus, Ekspertyza…, op. cit., s. 184-185.
47
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dowodu z opinii biegłego materiał dowodowy zawiera – opisane na metryczkach dowodowych – informacje na temat tego, jaki to jest materiał,
gdzie i w jaki sposób został ujawniony oraz w trakcie jakich czynności został zabezpieczony. Ujawniony na danym przedmiocie ślad może pozostać
na miejscu zdarzenia, a jedynie jego obraz lub replikę zabezpiecza się do
dalszych badań. Jest to odwzorowanie śladu, przy czym „odwzorowanie”
jest pojęciem uniwersalnym, którego można używać przy opisie zarówno
materiału dowodowego, jak i porównawczego. Istotne jest w tym wypadku to, czy doszło do odtwarzania według wzoru, ukształtowania na wzór,
skopiowania oryginału śladu przy zabezpieczaniu materiału dowodowego
lub porównawczego.
Ustalenia operacyjne
Na gruncie unormowań dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych także istnieją nieścisłości terminologiczne. W art. 19 ust. 1
i art. 19a ust. 1 ustawy o Policji funkcjonuje pojęcie „dowodu” – niezależnie od terminu „informacja”. W pojęciu „dowodu” mieścić się będą materiały uzyskane w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, gdy
zostaną w sposób uprawniony zaliczone przez organ procesowy do materiału dowodowego.48 W toku działalności operacyjnej także należy oce48 Art. 19 ust. 15, 19a ust. 7 i 19b ust. 5 ustawy o Policji mówią o uzyskaniu dowodów
pozwalających na wszczęcie postępowania, a następnie używa się na ich określenie terminu
„materiały”, do których przed sądem stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 k.p.k. Komendant
Główny Policji lub komendant wojewódzki przekazuje właściwemu prokuratorowi wszystkie zgromadzone materiały, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania. Raczej należałoby tu jednak mówić, że mamy do czynienia z materiałami, które bezspornie
spełniają warunki do tego, by stać się dowodem w procesie karnym. Dowód może wprowadzić do postępowania karnego tylko organ procesowy w ramach czynności procesowej,
a nie organ ścigania w ramach działalności operacyjnej. Materiały operacyjne nie stają się
dowodami przez sam fakt ich przekazania prokuratorowi przez Policję. Policja z działalności operacyjnej może przekazać prokuratorowi co najwyżej materiał zawierający informacje
i ślady, a dopiero prokurator jako organ procesowy podejmuje decyzję o wprowadzeniu do
postępowania tych materiałów w formie dowodów. Zob. A. Taracha, Ustalenia…, op. cit.,
s. 233-234. Materiały operacyjne, zawierające jedynie ślady i informacje mogą być podstawą decyzji o wszczęciu postępowania, a T. Grzegorczyk twierdzi nawet, że także podstawą
do przedstawienia zarzutów, gdyż art. 313 § 1 k.p.k. mówi o „danych” dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa, a nie o „dowodach”. Por. T. Grzegorczyk, Wykorzystanie i przekształcanie materiałów operacyjnych w materiał dowodowym postępowaniu
karnym, [w:] E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana – Świadek koronny
– Terroryzm w ujęciu praktycznym, Kraków 2005, s. 224-225 i 231.
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nić zgromadzony materiał i dokonać stosownych ustaleń, gdyż bez tego
po prostu nie da się skutecznie i faktycznie realizować dalszych zadań.
Planowanie kolejnych czynności, sposób ich przeprowadzenia oraz weryfikacja musi opierać się na przyjętych przez organ ścigania ustaleniach
(stwierdzeniach) co do hipotetycznego przebiegu zdarzenia przestępnego,
co do którego brak jest jeszcze podstaw do wszczęcia postępowania karnego. Mogą być więc zabezpieczone ślady i informacje, które nie stwarzają do tej pory podstaw do uzasadnionego podejrzenia z art. 303 k.p.k.
lub w stopniu dostatecznym z art. 313 § 1 k.p.k. Przed przesłaniem do
prokuratora materiałów operacyjnych, organ ścigania musi dokonać ustaleń operacyjnych.49 Pojecie „ustaleń operacyjnych”, należy zdecydowanie
odróżniać od sformułowania „ustalenia faktyczne”. Te pierwsze są kształtowane w ramach działalności operacyjnej, czyli na podstawie śladów
i informacji gromadzonych w toku pozaprocesowej działalności. Ustalenia faktyczne są czynione na podstawie dowodów, a operacyjne nie. Czasem lepiej mówić tu nawet nie o ustaleniach, a stwierdzeniach, by uniknąć
nieporozumień. Te dwa pojęcia nie są tożsame. Inną natomiast sprawą jest
to, że ustalenia operacyjne mogą być potem w działalności procesowej
identyczne, jak ustalenia faktyczne w całości lub w części, albo ustalenia
faktyczne mogą być w całości inne.
Alibi i modus operandi
Alibi i modus operandi to dwa kolejne pojęcia właściwe dla nauki,
jaką jest kryminalistyka. Problemy rodzi zarówno jednoznaczne ich zdefiniowanie, jak i określenie ich charakteru prawnego.
Alibi w języku potocznym rozumiane jest jako przytoczenie faktów
wskazujących na to, że w czasie, w którym zostało popełnione przestępstwo, podejrzany znajdował się w innym miejscu.50 W doktrynie kryminalistyki i procesu karnego pojmowane jest podobnie, choć nadaje się
mu różny charakter prawny. Alibi traktowane jest jako dowód, środek
dowodowy, teza dowodowa, metoda obrony oskarżonego, zabieg taktyczny albo jako fakt dowodowy, czyli okoliczność podlegająca udo49

A. Taracha, Wykorzystywanie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks
postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Warszawa 1997, s. 133-135. Por. też:
R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Zakamycze 2002, s. 371; także:
S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Białystok 1997, s. 50-51.
50 E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1993, s. 9.
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wodnieniu. W przypadku pojmowania alibi jako faktu twierdzi się, iż
jest to obiektywna okoliczność oznaczająca nieobecność oskarżonego na
miejscu przestępstwa w chwili jego popełnienia. W literaturze kryminalistycznej mówi się też o przygotowaniu alibi oraz o sprawdzaniu alibi.51
Niekiedy mianem alibi określa się przeprowadzenie dowodu wykazującego nieobecność oskarżonego. T. Hanausek rozumie alibi jako dowód
świadczący o nieobecności danej osoby w miejscu przestępstwa w chwili
popełnienia, a nawet szerzej, jako każdy środek dowodowy świadczący
o tym, iż dana osoba nie mogła dopuścić się czynu nie tylko dlatego, że była
w innym miejscu, ale dlatego, że nie miała obiektywnych możliwości jego
popełnienia w danej chwili i czasie.52 Zwolennicy traktowania alibi jako
dowodu uważają, że jest to dowód zaprzeczający popełnieniu przestępstwa.53 Za uznaniem alibi jako poszlaki opowiadają się m.in. M. Cieślak
i S. Kalinowski.54 T. Tomaszewski traktuje alibi jako okoliczność, która
w przypadku oskarżonego o sprawstwo „bezpośrednie” jest wystarczającą
i samodzielną przesłanką wnioskowania o jego niewinności, a zatem wykazanie istnienia alibi będzie podstawą dowodu bezpośredniego. Poszlaką
jest brak alibi, natomiast ustalenie pobytu poza miejscem przestępstwa
oskarżonego o sprawstwo bezpośrednie, to przesłanka dająca podstawę do
51 J. Nelken, Alibi, „Nowe Prawo” 1969, nr 3, s. 361; także: T. Tomaszewski, Alibi.
Problematyka kryminalistyczna, Warszawa 1993, s. 6-11; Z. Czeczot, T. Tomaszewski,
Kryminalistyka…, op. cit., s. 147; B. Hołyst, Kryminalistyka, op. cit., s. 407; R. Kmiecik, Prawo…, op. cit., s. 152.
52 T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 50. W literaturze obok klasycznego
ujęcia alibi jako obecności oskarżonego poza miejscem przestępstwa, próbuje się wprowadzać alibi sensu largo, obejmujące inne okoliczności, tj. paraliż, sen, nieprzytomność,
zachowanie oskarżonego przed czynem lub po jego zakończeniu, które w świetle przeciętnych ocen wykluczyłyby udział danej osoby w przestępstwie (T. Hanausek, Modus
operandi i alibi – ewolucja znaczenia pojęć, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne
i Penitencjarne” 1978, t. 8. s. 221-138). Słusznie zauważa T. Tomaszewski, że wąskie
ujęcie alibi jest właściwe, gdyż jest zgodne z etymologią tego słowa, a wprowadzenie
nadmiernej ogólności i wieloznaczności omawianego terminu może być mylące (zob.
T. Tomaszewski, Prawno-kryminalistyczne pojęcie alibi, „Przegląd Policyjny” 1990,
nr 2-3, s. 65-66). Różne stany „niemożności” popełnienia przestępstwa określane są
w prawie karnym materialnym jako okoliczności wyłączające winę, czy bezprawność.
Szerokie pojmowanie alibi stwarzałoby niebezpieczeństwo jego rozciągnięcia również na
te fakty, a to kłóciłoby się z tradycyjnym ich ujęciem karnomaterialnym.
53 J. Gurgul, Kryminalistyczne i procesowe zagadnienia alibi, „Problemy Kryminalistyki” 1976, nr 120, s. 142; R. Kmiecik nie wyklucza, że alibi może być dowodem
negatywnym. Zob.R. Kmiecik, Prawo…, s. 151).
54
M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 416; S. Kalinowski, Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1981,
s. 181.
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wykluczenia oskarżonego z kręgu podejrzanych i skracająca rozumowanie
organu procesowego.55 W piśmiennictwie procesualistycznym alibi jest
więc traktowane raz jako dowód pośredni (poszlaka), a innym razem jako
dowód bezpośredni albo też jako okoliczność bezwartościowa dowodowo.
Wskazuje się też, że alibi jest jedynie tezą dowodową zawartą we wniosku
dowodowym.56 Podkreśla się, że alibi jest sposobem obrony podejrzanego57 albo wręcz utożsamia się je z zabiegiem taktycznym podejmowanym
przez oskarżonego.58 Wreszcie alibi traktuje się jako środek dowodowy,
zaznaczając, iż jest to szczególny rodzaj wyjaśnień oskarżonego.59 W literaturze niejednokrotnie alibi jednocześnie ma znaczenie jako dowód oraz
jako sposób obrony oskarżonego.60
55 T. Tomaszewski, Procesowe funkcje alibi (alibi a poszlaka), „Państwo i Prawo”
1992, z. 5, s. 72.
56 E. Kędra, Niektóre kryminalistyczne aspekty alibi, „Zeszyty Naukowe Akademii
Spraw Wewnętrznych” 1979, nr 25, s. 99.
57 K. Otłowski, Podejrzany w postępowaniu karnym. Studium kryminalistyczne,
Warszawa 1979, s. 191.
58 P. Horoszowski, Kryminalistyka, Warszawa 1958, s. 120.
59 M. Kucharczyk, Alibi – szczególny rodzaj wyjaśnień oskarżonego w polskim procesie karnym, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 9, s. 120 i 133-134.
60 „Alibi w procesie karnym musi być oceniane tak, jak każdy inny rodzaj wyjaśnień
oskarżonego, zgodnie z art. 7 k.p.k., czyli zasadą swobodnej oceny dowodów z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Oznacza to, że organ procesowy ocenia dowody i wyciąga z nich wnioski według
swojego przekonania, nie będąc skrępowany w tym przedmiocie regułami dowodowymi, a jedynie musi uwzględniać zasady prawidłowego rozumowania oraz wskazania
wiedzy i doświadczenia życiowego. W związku z tym, gdy dane alibi znajduje oparcie
w zgromadzonym materiale dowodowym, to może stanowić dowód w sprawie, natomiast
gdy nie ma takiego oparcia, staje się tylko metodą obrony przed stawianymi zarzutami”
(M. Kucharczyk, Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 29 marca 2006 r., sygn. II AKa
291/05, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6, s. 165). „Dostrzec (...) należy sytuację, w której
czas i miejsce popełnienia przestępstwa wskazane w akcie oskarżenia mogą spowodować
przyjęcie takiej linii obrony, w której oskarżony będzie się starał udowodnić istnienie
alibi, a więc dowodzić, że tego dnia o tej godzinie nie było go na miejscu popełnienia
przestępstwa. Przyjęcie w konsekwencji w wyroku odmiennego czasu i miejsca popełnienia przestępstwa, niż ten wskazany w akcie oskarżenia, co do którego oskarżony ma alibi,
może mieć wpływ na naruszenie prawa oskarżonego do obrony i zaskoczyć go poczynieniem ustaleń, co do których nie podejmował on w ogóle aktywności. A zatem w omawianej sytuacji, gdy oskarżony będzie dowodził istnienia alibi, aby zagwarantować mu
pełną możliwość czynienia zadość prawu do obrony, sąd w sposób możliwie czytelny,
np. przez dopuszczenie z urzędu dowodów, powinien zasygnalizować, że rozważa przyjęcie w wyroku zmienionego opisu czynu i odmiennego czasu i miejsca popełnienia przestępstwa” (M. Skwarcow, Wybrane zagadnienia zmiany kwalifikacji prawnej czynu na tle
orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 4,
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Na strukturę alibi składają się czas i miejsce dokonania przestępstwa
i przebywania oskarżonego poza nim w chwili popełniania czynu zabronionego, charakter przestępstwa i forma sprawstwa oraz wnioskowanie
o niemożności popełnienia przestępstwa przez powołującego się na alibi.61
Alibi nie jest źródłem dowodowym, ani samo w sobie środkiem dowodowym. Jest ono okolicznością, która, jeżeli zawarta jest w wyjaśnieniach oskarżonego, stanowi fragment środka dowodowego. Wykazanie
alibi sprowadza się do wykazania braku faktu głównego, a więc braku
popełnienia przestępstwa przez oskarżonego, czyli do udowodnienia okoliczności negatywnej.62
Metoda obrony oskarżonego w postaci alibi, a nawet kamuflaż może
być z kolei elementem modus operandi.63 Pojęcie to jest powszechnie
stosowane w kryminalistyce i odnosi się do całokształtu zachowania się
sprawcy w związku z czynem przestępnym. Modus operandi to szczególny sposób działania sprawcy przestępstw określonej kategorii (oszustów,
włamywaczy, zabójców). Obejmuje zatem zachowania poprzedzające ten
czyn, składające się na niego, jak i następujące po czynie, jednak mające
ścisły z nim związek. Dla zrozumienia istoty modus operandi konieczne
jest wykazanie jego elementów i cech. Jako jego istotne części składowe
trzeba wymienić: formy przygotowania czynu, sposoby dotarcia sprawcy
do miejsca zdarzenia, bezpośrednią organizację przez sprawcę przebiegu
późniejszego zdarzenia, czas zdarzenia, miejsce zdarzenia z uwzględnieniem nie tylko jego usytuowania przestrzennego i relacji do szlaków komunikacyjnych, ale przede wszystkim z rozważeniem charakteru danego
miejsca, czy wreszcie przedmiot bezpośredniego działania. Dla modus
operandi istotna może być ofiara przestępstwa, a zwłaszcza jej płeć, wiek,
zawód i środowisko, wzrost, budowa ciała, tusza, kolor włosów, cechy
ubioru, uroda ofiary, znaki szczególne, trasa obrana przez ofiarę, na której
s. 74). „Brak przeprowadzenia przez oskarżonego dowodu na alibi bądź niepowodzenie
w jego uzyskaniu same w sobie nie mogą jeszcze powodować upadku twierdzenia o alibi
i automatycznego przyjęcia tezy oskarżenia. Przeciwnie – jeśli obrona taka nie zostanie
odparta, musi nastąpić uniewinnienie oskarżonego. Odparcie tej obrony może jednak być
dokonane dwiema drogami: albo bezpośrednio przez wykazanie obecności oskarżonego
na miejscu przestępstwa w czasie jego dokonania bądź proste udowodnienie fałszywości
alibi (np. za pomocą zeznań świadka o wcześniejszym przygotowaniu przez oskarżonego
alibi), albo też drogą pośrednią, opartą na wszechstronnej ocenie całokształtu materiału
dowodowego zebranego w sprawie” (T. Tomaszewski, Alibi a ciężar dowodu w procesie
karnym, „Przegląd Sądowy” 1992, nr 11-12, s. 32).
61
T. Tomaszewski, Alibi. Problematyka…, op. cit., s. 15-16.
62
J. Nelken, Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970, s. 128.
63 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka…, op. cit., s. 146-147.
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to trasie doszło do zdarzenia, próby nawiązania przez sprawcę kontaktu
przed zdarzeniem i zachowanie się sprawcy bezpośrednio przed czynem,
sposób realizacji czynu przestępnego, a zwłaszcza forma działania, działanie „etapowe” bądź jednorazowe, podjęcie działania zdatnego do pełnej
realizacji czynu czy też tylko do realizacji częściowej. Istotne są także
techniczne metody realizacji czynu, a zwłaszcza: rodzaj użytych narzędzi,
elementy jakościowe techniki działania, a więc np. siła i kierunek ciosów,
elementy ilościowe np. liczba ciosów, zachowanie się sprawcy bezpośrednio po czynie, a więc np. sposoby oddalania się i trasa odwrotu, próby
zacierania śladów lub ukrycia przedmiotów czy zwłok, inne okoliczności stwierdzone na miejscu zdarzenia, na trasie dojścia lub oddalenia się
sprawcy.64
Modus operandi to szczególny, charakterystyczny i z reguły powtarzalny sposób zachowania się sprawcy, w którym odbijają się jego indywidualne cechy, właściwości i możliwości człowieka (cechy osobowości
sprawcy, wiek, doświadczenie, wiedza, psychopatie, upośledzenia psychiki czy nawet bezpośrednie wpływy środowiskowe), który ten sposób stosuje.65 Pomaga on ustalić sprawcę. Prowadzona jest kartoteka modus operandi, którego źródłem informacji są czynności procesowe, np. oględziny
miejsca zdarzenia.66 Modus operandi da się zrekonstruować w oparciu
o ślady i dowody. Mogą one dostarczać informacji o sprawności fizycznej
sprawcy, posiadanych narzędziach, o cechach osobowości.67 Przy procesach identyfikacyjnych, modus operandi powinno łączyć w sobie analizę
możliwie wielu cech. Jednakże wyraźnie wskazać należy, że zespolenie
wszelkich elementów modus operandi wraz z czynnikami je determinującymi i sporządzanie z dużym prawdopodobieństwem na tej podstawie
profili sprawców przestępstw, może w jasny sposób pomóc w ustaleniu
sprawcy, wręcz stać się dowodem. Cechy sprawcy traktowane jednostkowo nie pozwalają na wysnucie trafnych wniosków.68
64
T. Hanausek, Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie modus operandi,
„Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”, t. 21, Warszawa 1991,
s. 283-285.
65 T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 47.
66 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka…, op. cit., s. 51.
67
J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 1999, s. 201; C. Sońta mówi
o znamionach, które można uznać za charakterystyczne dla modus operandi sprawców
przestępstw o charakterze terrorystycznym. Zob. C. Sońta, Przestępstwo o charakterze
terrorystycznym w prawie polskim, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 4, s. 3.
68
B. Grybska, K. Hermańska, Sz. Stypuła, M. Żyluk, Modus operandi jako dowód
w procesie karnym, [w:] M. Zelek (red.), II Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Materiały z konferencji, Rzeszów 2008, s. 97-98.
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Alibi oraz modus operandi zaliczyć należy do okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla meritum sprawy karnej. Mogą one wynikać z zebranych informacji, śladów lub przeprowadzonych dowodów,
a w szczególności być częścią środka dowodowego dostarczanego przez
źródło dowodowe, a w razie uznania danego dowodu za wiarygodny mogą
stanowić ustalenia faktyczne, które organ procesowy przyjmuje za podstawę merytorycznych decyzji w postępowaniu karnym.
W praktyce niejednokrotnie trudno dokonać trwałego przypisania do
jednego tylko znaczenia pojęcia: śladu, informacji, ekspertyzy, identyfikacji kryminalistycznej, materiały dowodowego, materiału porównawczego,
ustaleń operacyjnych, alibi oraz modus operandi. Często łączyłoby się to
zresztą z koniecznością rezygnacji z nawyku używania definicji głęboko
zakorzenionych w nauce kryminalistyki i procesu karnego. Warto jednak
dbać o precyzyjne posługiwanie się zaprezentowanymi terminami i przynajmniej nie mnożyć wątpliwości co do ich znaczenia w teorii oraz praktyce.

Anna Onaczyszyn-Jasińska*, Oliwia Przybysz**

Znaczenie instytucji specjalistycznych dla rozwoju
kryminalistyki w Polsce na przykładzie Laboratorium
Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie
Od kilku lat można zaobserwować wzrost popularności seriali i publikacji o tematyce kryminalnej, zarówno naszej rodzimej, jak i zagranicznej
produkcji. Barwna fabuła, szybka akcja i ciekawe rozwiązania przykuwają
miliony telewidzów i czytelników, którzy obserwują następców Sherlocka
Holmesa radzących sobie z najtrudniejszymi zagadkami i problemami,
wspieranych przez najnowocześniejsze zdobycze techniki. Ten filmowy
świat „Kryminalnych”, „W11” czy słynnej serii „CSI”, staje się punktem
odniesienia do oceny pracy np. techników czy ekspertów kryminalistyki
w realnym świecie. Jednakże rzeczywistość seriali kryminalnych bardzo
różni się od prawdziwej pracy organów śledczych.
Polska kryminalistyka ma ugruntowaną pozycje i powoływanie ekspertów z poszczególnych dziedzin nie budzi większych zastrzeżeń, a wnioski
uzyskane z ich opinii przyjmowane są jako cenne źródło dowodowe. Jednakże wprowadzanie do kryminalistyki, nowych (w Polsce) specjalności typu:
palinologia czy entomologia kryminalistyczna, do tej pory będących jedynie
w sferze badań uczelni wyższych, niewątpliwie nastręczy problemy z umocowaniem ich w prawodawstwie polskim, tak aby uzyskane wnioski mogły stanowić wiarygodny dowód w sprawie. Przykład takich specjalności jak genetyka czy osmologia pokazuje, że jest to proces długotrwały, ale rozwój nauki
i techniki wymusza od kryminalistyki ciągłe poszerzanie spektrum działań.
Fakt, że kryminalistyka czerpie z dorobku innych dziedzin, m. in. biologii
molekularnej czy medycyny, powoduje, iż w procesie naturalnego rozwoju
wyodrębniają się nowe dyscypliny. Na potrzeby nowo powstających pracowni, w ramach laboratorium wypracowuje się pionierskie metody i techniki, jak
również aktualizuje starsze, aby dostosować je do współczesnych standardów.
W ten sposób kryminalistyka jako nauka, ciągle się rozwija i wzbogaca, mogąc tym samym realizować swoje podstawowe cele.
W Polsce funkcjonuje wiele instytucji związanych z kryminalistyką.
Jednymi z prężniej działających i z wieloma zasługami dla kryminalistyki
polskiej są laboratoria funkcjonujące w ramach Policji.
* Autorka jest ekspertem Pracowni Wizualizacji Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
** Autorka jest ekspertem Pracowni Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
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Powstanie Laboratorium Kryminalistycznego w Rzeszowie datowane jest na drugą połowę lat pięćdziesiątych. Utworzenie ogniw techniki
kryminalistyki we wszystkich komendach powiatowych MO w latach
1958-60, spowodowało lawinowy wzrost ilości zabezpieczanych śladów,
co stało się przyczynkiem powstania i dalszego rozwoju laboratorium,
w celu pokrycia zapotrzebowania na zwiększoną liczbę badań. Jednocześnie laboratorium stało się również jednostką wspomagającą i kontrolującą
techników kryminalistycznych.
W kolejnych latach działalności Laboratorium zmieniało nazwę na
Wydział Kryminalistyki Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych,
by ostatecznie przekształcić się w Laboratorium Kryminalistyczne. Jako
jedna z pierwszych, w ramach Laboratorium powstała Pracownia Fotografii, której głównym zadaniem było dokumentowanie uzyskanych wyników badań i czynności procesowych.
W 1997 roku nową siedzibą Laboratorium stał się zabytkowy budynek przy Placu Śreniawitów w Rzeszowie, który został dostosowany do
wymogów istniejących już pracowni m.in. daktyloskopii, dokumentów
czy mechanoskopii. Systematycznie szkolono kolejne kadry, formowano
struktury organizacyjne, dokonywano zakupów sprzętu podstawowego
i specjalistycznego.
W roku 1999 w wyniku reformy administracyjnej kraju (reorganizacja województw) Laboratorium w Rzeszowie jako jedno z pierwszych
połączyło likwidowane laboratoria z województw przemyskiego, tarnobrzeskiego i krośnieńskiego w jeden spójny organizm. Było to jedno
z pierwszych laboratoriów w Polsce, gdzie zlikwidowano tzw. sekcje zamiejscowe.
Kolejne lata działalności Laboratorium to ciągły rozwój i wzbogacanie
zakresu działalności i rozszerzania spektrum badań. Od roku 2002 w Laboratorium funkcjonuje system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej AFIS. W roku 2004, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na
ekspertyzy z zakresu genetyki – utworzono pracownię badań DNA.
Laboratorium w Rzeszowie jest jednym z mniejszych laboratoriów
w kraju, podzielone jest na cztery sekcje w obrębie których znajdują się
poszczególne pracownie.
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Schemat struktury Laboratorium Kryminalistycznego KWP
w Rzeszowie

źródło: materiały własne LK KWP w Rzeszowie

W chwili obecnej największy i najszybszy rozwój obserwowany
jest w pracowni biologii (co związane jest z badaniami genetycznymi),
w pracowni badań komputerowych oraz w dziedzinie wizualizacji śladów
daktyloskopijnych. W Laboratorium w Rzeszowie, w pracowni wizualizacji Sekcji Daktyloskopii, prowadzone są prace badawcze nad nowymi
metodami i środkami do tej pory nie stosowanymi w kraju. W ostatnim
roku z powodzeniem wdrożono nowe środki do poprawy jakości śladów
krwawych na ciemnych podłożach, a szereg prac badawczych prowadzonych w Laboratorium zademonstrowano na międzynarodowej konferencji w Zakopanem,1 jak również na Warsztatach Kryminalistycznych dla
ekspertów o specjalności: wizualizacja śladów daktyloskopijnych, którzy
zostali zaproszeni do Rzeszowa ze wszystkich krajowych laboratoriów
kryminalistycznych.2 Niewątpliwym sukcesem była praca nad odczynni1
Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie kompetencjami eksperta daktyloskopii”, Zakopane, 02-05.09.2008 r. organizowana przez CLK KGP.
2
Warsztaty Kryminalistyczne „Nowoczesne metody chemiczne w wizualizacji śladów daktyloskopijnych”, Rzeszów, 03-05.12.2008 r., organizowane przez LK KWP
w Rzeszowie.
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kiem o nazwie Phloxine B, szeroko komentowana w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Postęp w pracy nad nowymi odczynnikami skutkuje zwiększeniem efektywności w ujawnianiu śladów daktyloskopijnych
na różnych podłożach m.in. na skórze ludzkiej, co jeszcze nie tak dawno
było niemożliwe.
Trudno nie zauważyć, że przestępcy szybko dostrzegli możliwości
jakie niesie ze sobą rozwój technologii informatycznych. W odpowiedzi
na zwiększającą się ilość „cyberprzestępstw” konieczne stało się jednocześnie powołanie i dynamiczny rozwój specjalistycznej pracowni
umożliwiającej ujawnienie oraz dokumentowanie zapisów cyfrowych,
niezbędnych dla określenia okoliczności popełnienia przestępstwa lub
wskazania osób fizycznych, które go popełniły. W chwili obecnej pracownia prowadzi badania szerokiego spektrum nośników informatycznych (w tym również telefonów komórkowych), zabezpieczanych przez
organy procesowe.
Poznanie budowy genomu człowieka (całości jego informacji genetycznej) oraz opracowanie metod jego analizy otworzyło i wzbogaciło wiele dziedzin życia. Dzięki nim wymiar sprawiedliwości zyskał jeden z potężniejszych środków dowodowych, jakim są badania polimorfizmu DNA.
Pozwalają one oznaczyć profil genetyczny z najdrobniejszych śladów biologicznych, zebranych ze wszelkich możliwych podłoży i porównać go
z profilem genetycznym ofiary, pokrzywdzonego bądź podejrzanego. Tym
samym, biologia stała się bardzo ważnym elementem procesu wykrywczego. Nic więc dziwnego, że również Laboratorium Kryminalistyczne
w Rzeszowie posiada Pracownię Biologii wykonującą ekspertyzy z zakresu badań genetycznych.
Kiedy do laboratorium kryminalistycznego wpływa postanowienie
o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, zlecający (np. sąd, prokurator)
przyjmuje, że badania zostaną wykonane w sposób rzetelny i obiektywny
przez kompetentny personel. To od wiedzy, doświadczenia i wnikliwości eksperta w dużej mierze zależy interpretacja otrzymanych wyników.
Należy jednak podkreślić, iż badania wykonywane są na z reguły niepowtarzalnym i różnorodnym materiale. Jeżeli wystąpiły błędy na etapie
zabezpieczania materiału, np. zanieczyszczenie dowodów – będzie miało
to negatywny wpływ na wyniki badań. Dlatego też sami eksperci, zdając
sobie sprawę z możliwości zaistnienia błędu (i nie chodzi tu o tzw. oczywistą omyłkę pisarską), na każdym etapie dokonują weryfikacji wyników,
niejednokrotnie korzystając z konsultacji z innymi ekspertami. W ten sposób starają się wyeliminować, a przynajmniej zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Służą temu również szkolenia zewnętrz-
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ne i wewnętrzne w ramach podnoszenia własnych kwalifikacji. Eksperci
laboratorium biorą udział w krajowych oraz zagranicznych konferencjach
naukowych, które służą wymianie informacji oraz wskazaniu aktualnych
„trendów” w badaniach. W ostatnich latach eksperci laboratorium uczestniczyli m.in. w szkoleniach organizowanych przez Polską Wytwórnię
Papierów Wartościowych, sympozjach organizowanych przez Centralne
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji czy uczelnie
wyższe jak np. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, a także w cyklicznych wykładach Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Ponadto, pracownicy poszczególnych pracowni uczestniczą w między
laboratoryjnych testach biegłości. Testy te polegają na rozesłaniu tego samego materiału dowodowego i porównawczego do wszystkich laboratoriów biorących udział w badaniu i w ten sposób pozwalają na porównanie
uzyskiwanych wyników, co umożliwia monitorowanie aktualnego stanu
wiedzy ekspertów i ewentualne wprowadzanie zmian w systemie szkolenia kandydatów.
W trakcie opracowywania ekspertyz nie mniej ważna jest umiejętność
dokonywania starannych zapisów z przeprowadzonych analiz i obserwacji, co umożliwia odtworzenie całego cyklu badawczego m.in. stosowane
metody i środki czy też zjawiska zaobserwowane podczas szczegółowych
oględzin. Tym samym zapewniona jest weryfikacja na każdym etapie badań, co zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu. To właśnie
prowadzenie dokładnych zapisów, jak również specyfika pracy laboratoryjnej (wiążąca się z wykorzystaniem właściwych chemikaliów, czy kalibracją posiadanego sprzętu) są szczegółowo regulowane przez wdrażanie
systemu akredytacji według normy ISO 17025:2005. Łączy się to z certyfikowaniem sprzętu oraz wzmożoną kontrolą techniczną urządzeń pomiarowych i sprzętu pomocniczego, co pozwala wyeliminować błędy spowodowane wadliwym działaniem aparatury. Na laboratorium nałożone są
bardzo rygorystyczne przepisy BHP dotyczące gospodarki odczynnikami
chemicznymi i utylizacji wytworzonych odpadów. Ponadto, w ramach laboratoriów wprowadza się zwalidowane metody badawcze, opracowane
przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP.
Należy zaznaczyć, iż Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Rzeszowie nie jest instytucją hermetyczną. Poprzez różne umowy oraz porozumienia zawierane przez Komendę Wojewódzką, Laboratorium współpracuje m.in. z Żandarmerią Wojskową, Bieszczadzkim Oddziałem Straży
Granicznej, uczelniami wyższymi w regionie podkarpackim, jak i z innymi ośrodkami w Polsce. Eksperci Laboratorium prowadzą szereg szkoleń
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tematycznych dla służb dochodzeniowo-śledczych garnizonu podkarpackiego i służb współpracujących z Policją.
W Laboratorium odbywają się praktyki studenckie dla studentów m.in.
z Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej czy z kierunku biotechnologia z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto, cyklicznie, Laboratorium prowadzi szkolenia dla aplikantów prokuratorskich. Podczas spotkania z praktykami studenci mają możliwość konfrontacji swojej wiedzy
i wyobrażenia o pracy kryminalistyków z rzeczywistością, mogą posłuchać o ciekawych sprawach prowadzonych w Laboratorium albo zapytać
o medialne sprawy z kraju powiązane z kryminalistyką. W ramach porozumienia pomiędzy KWP a Urzędami Pracy, istnieje również możliwość
odbycia półrocznego stażu dla absolwentów uczelni wyższych.
Praca w Laboratorium, jak wszystko, co związane jest z kryminalistyką, budzi zaciekawienie oraz pragnienie poznania pracy kryminalistyków „od podwórka”. Dlatego też pracownicy bardzo często uczestniczą
w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach oraz pokazach. Uczestnicząc
w konferencjach z zakresu kryminalistyki można spotkać się z niecodziennymi pytaniami studentów „wyedukowanych” na doniesieniach prasowych
albo popularnych serialach np. o rekonstrukcję śladu daktyloskopijnego na
obroży kota – vide „W11”. Oczywiście istnieją także pasjonaci tej tematyki, jednak ich wiedza wynika z samokształcenia i nierzadko obciążona
jest zjawiskiem, które zostało nazwane „efektem CSI”. Należy zaznaczyć,
że taki kontakt z praktykiem pozwala na weryfikację informacji, miedzy
innymi uzyskanych z filmów sensacyjnych i równie „sensacyjnych” publikacji. Pewnym rozwiązaniem może tu być system szkolenia z zakresu
kryminalistyki prowadzony przez ekspertów w ramach porozumienia
między uczelniami a np. laboratoriami kryminalistycznymi. Takie programy są już realizowane i można tylko wyrazić nadzieje, że efekty współpracy przełożą się w przyszłości na sprawne działanie organów wymiaru
sprawiedliwości, poprzez redukcję wpływu „efektu CSI” na wiedzę osób
w nich pracujących i lepsze współdziałanie z ekspertami kryminalistyki.
Należy podkreślić, iż Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Rzeszowie jest instytucją, która najlepiej udowadnia, że pomimo niewielkich
rozmiarów można podążać za nowościami w dziedzinie kryminalistyki,
a nawet prowadzić nowatorskie badania w tym zakresie. Aktywność ekspertów na polu nauki, podążanie za nowymi trendami w nauce, publikacje
i prace badawcze pokazują, iż instytucje specjalistyczne, w tym policyjne laboratoria kryminalistyczne odgrywają niebagatelną rolę dla rozwoju
kryminalistyki w Polsce.

Konrad Kołek*

Kompetencje Żandarmerii Wojskowej i Policji
w zakresie ścigania tzw. przestępstw pospolitych popełnionych
przez żołnierzy w służbie czynnej
Żandarmeria Wojskowa jako wyodrębniona i wyspecjalizowana służba, mającą na celu przeciwdziałanie i wykrywanie oraz zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz innych zjawisk patologicznych
w jednostkach i instytucjach resortu Obrony Narodowej, przechodziła już
kilka zawirowań, które bezpośrednio miały wpływ na jej kompetencje
ustawowe. Mimo, że funkcjonowała ona jako wyodrębniona struktura już
od 1990 roku po przeformowaniu Wojskowej Służby Wewnętrznej, określenie podstaw prawnych działania formacji nastąpiło dopiero w ramach
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych.1
Celem niniejszego opracowania jest próba zasygnalizowania, że najnowsze zmiany, wprowadzone na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 grudnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw2 w zakresie
dotyczącym pospolitych karalnych czynów zabronionych, należy ocenić
negatywnie i uznać, że mogą one wywołać ujemne skutki zarówno dla
wojskowych organów ścigania, samych sprawców przestępstw będących
żołnierzami w służbie czynnej, ale z drugiej strony także dla całego resortu Obrony Narodowej oraz struktur Policji. Ponadto warto przedstawić
aktualną pozycję Żandarmerii Wojskowej, bez wdawania się w rozważania etiologiczno – historyczne, a co za tym idzie, bez szczegółowego
rysu przyczynowo – skutkowego, który ukazywałby poszczególne formy
i kolejne próby ukształtowania kompetencji policji wojskowej w Siłach
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej na przestrzeni lat. Obecnie zgodnie
z art. 3 ust. 2 wspomnianej ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Żandarmeria
Wojskowa właściwa jest wobec:

* Autor jest zastępcą komendanta placówki Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie,
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie – filia w Rzeszowie
oraz studiów podyplomowych z zakresu procedur prewencyjnych w zwalczaniu przestępczości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Krakowie.
1 Dz.U. z 2001 r., nr 123, poz. 1353, zwana dalej także: UOŻW.
2
Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651.
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1) żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową;
2) żołnierzy niebędących w czynnej służbie wojskowej w czasie noszenia przez nich mundurów oraz odznak i oznak wojskowych;
3) pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych:
a) w związku z ich zachowaniem się podczas pracy w tych jednostkach,
b) w związku z popełnieniem przez nich czynu zabronionego przez
ustawę pod groźbą kary, wiążącego się z tym zatrudnieniem;
4) osób przebywających na terenach lub w obiektach jednostek wojskowych;
5) innych osób niż określone w pkt 1-4 podlegających orzecznictwu
sądów wojskowych albo jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;
6) osób niebędących żołnierzami, jeżeli współdziałają z osobami,
o których mowa w pkt 1-5, w popełnieniu czynu zabronionego
przez ustawę pod groźbą kary albo też jeżeli dokonują czynów zagrażających dyscyplinie wojskowej albo czynów przeciwko życiu
lub zdrowiu żołnierza albo mieniu wojskowemu;
7) żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, o ile umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska
jest stroną, nie stanowi inaczej.
Do zadań Żandarmerii Wojskowej należy m.in. kontrolowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz porządku publicznego, interweniowanie w przypadkach naruszenia dyscypliny wojskowej lub porządku
publicznego, opracowywanie dla właściwych organów informacji o stanie dyscypliny wojskowej i przestępczości w Siłach Zbrojnych, a także
występowanie do tych organów z wnioskami mającymi na celu zapobieżenie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i przewinień dyscyplinarnych.
Do kompetencji ŻW należy także wykonywanie czynności operacyjnorozpoznawczych, czynności procesowych w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu karnym i karnym skarbowym,
zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia przestępstw lub wykroczeń, poszukiwanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zaginionych
żołnierzy. Jako instytucja resortu Obrony Narodowej, zajmuje się również poszukiwaniem utraconej przez jednostki wojskowe: broni, amunicji,
materiałów wybuchowych i innego mienia wojskowego oraz materiałów
zawierających informacje niejawne. Wykonuje także czynności kontrolne w ruchu drogowym, np. pilotowanie kolumn wojskowych, kierowanie
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ruchem drogowym, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach
o ruchu drogowym i o drogach publicznych. ŻW zajmuje się również kontrolowaniem uprawnień żołnierzy do noszenia munduru oraz odznak i oznak
wojskowych oraz przebywania poza terenami i obiektami jednostek wojskowych oraz konwojowaniem osób, dokumentów i mienia wojskowego.
Żołnierze ŻW mają ponadto prawo przymusowo doprowadzać osoby,
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu
karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i cywilnym oraz
asystować przy czynnościach egzekucyjnych, w zakresie i na zasadach
przewidzianych w przepisach o postępowaniu cywilnym i o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Policja wojskowa w Polskich Siłach
Zbrojnych współuczestniczy także w zapewnianiu porządku podczas trwania imprez masowych przeprowadzanych na terenach i w obiektach jednostek wojskowych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz zajmuje się kontrolowaniem
właściwej ochrony mienia wojskowego, w szczególności przechowywania
uzbrojenia i środków bojowych. ŻW wykonuje także zadania policji sądowej w sądach wojskowych i wojskowych jednostkach organizacyjnych
prokuratury. Jest również uprawniona do kontrolowania przestrzegania
przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii, a także do wykonywania czynności przewidzianych
w tych przepisach dla organów wojskowych. ŻW jest ponadto uprawniona do wykonywania czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych
osób oraz zabezpieczania pobytu w jednostkach wojskowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych.
Jako formacja zbrojna wykonuje również czynności na polecenie sądu
wojskowego i prokuratora wojskowego oraz sądu powszechnego i prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, a także organów
administracji rządowej i wojskowej oraz samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.
Należy podkreślić, że w związku z powołaną na wstępie nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania karnego nastąpiła zmiana zakresu
właściwości podmiotowej Żandarmerii Wojskowej. Z dniem 1 stycznia
2009 r. weszły bowiem w życie przepisy art. 647 i art. 650 § 3 k.p.k.
w nowym kształcie. Tym samym nastąpiła zmiana kognicji sądów wojskowych, zakresu działania Prokuratury Wojskowej oraz Żandarmerii
Wojskowej, ukształtowana w historii powojennej w procedurze karnej
i obowiązujących do dnia 31 grudnia 2008 r. w przepisach k.p.k. Nowelizacja spowodowała dużą zmianę zakresu właściwości sądów wojskowych, w sprawach dotyczących przestępstw pospolitych, wykroczeń oraz
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przestępstw i wykroczeń skarbowych wobec żołnierzy pełniących czynną
służbę wojskową oraz pracowników wojska. Nowelizacja ta nie zmieniła do tej pory uprawnień i obowiązków Żandarmerii Wojskowej, wynikających z UOŻW. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1-8, zadaniami ŻW pozostały:
zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku
publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych (sic!), ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia
wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra, wykrywanie
przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych przez osoby,
o których mowa w art. 3 ust. 2 UOŻW, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby,
o których mowa w art. 3 ust. 2 UOŻW oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych,
współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi, zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie
w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających
na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia, a także wykonywanie innych
zadań określonych w odrębnych przepisach. Należy wskazać również, że
na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,3 zmienionym nowelą, w celu dostosowania do zmiany zakresu właściwości sądów
wojskowych, zadania przewidziane dla Policji wykonują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy, Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.
Podkreślenia wymaga jednak fakt, że wspomniana wyżej nowelizacja
Kodeksu postępowania karnego modyfikuje między innymi kompetencje
Żandarmerii Wojskowej w zakresie czynności procesowych, ogranicza
właściwość ŻW w kraju, rozszerzając jednocześnie jej właściwość poza
granicami kraju (w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa4).
Kompetencje Żandarmerii Wojskowej dotyczące ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń uległy znacznemu zmniejszeniu, zgodnie z zawężoną właściwością sądów wojskowych. Ograniczona została właściwość
przedmiotowo – podmiotowa Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierzy
w służbie czynnej i pracowników wojska w przypadku tzw. „pospolitych”
przestępstw i wykroczeń popełnionych na terenie kraju. Mimo zmian
3
4

Dz.U. z 2007 r., nr 43, poz. 277, z późn. zm.
Dz.U. z 1998 r., nr 162, poz. 1117.

KOMPETENCJE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I POLICJI W ZAKRESIE ŚCIGANIA...

55

w przepisach kompetencyjnych, ŻW realizuje nadal wszystkie określone
w UOŻW czynności, w tym czynności prewencyjne oraz operacyjno
– rozpoznawcze zmierzające do zapobiegania oraz wykrywania sprawców
przestępstw i wykroczeń niezależnie od właściwości procesowej sądów
wojskowych. Ściganie sprawcy przestępstwa to przecież nie tylko prowadzenie postępowania przygotowawczego in personam bądź in rem, ale też
stadium wcześniejsze, tzn. wykrywanie przestępstw i wykroczeń, które
to w Siłach Zbrojnych RP wykonuje Żandarmeria Wojskowa, chociażby
zgodnie z poleceniami kolejnych Ministrów Obrony Narodowej.
Pewne problemy kompetencyjne mogą pojawić się w przypadku, kiedy
prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury wyda polecenie wykonania określonej czynności skierowane bezpośrednio do właściwej jednostki Żandarmerii Wojskowej. Wydaje się, że zobowiązuje to
jednostkę ŻW do jego realizacji i nie wymaga potwierdzenia przez prokuratora wojskowego, tak jak w przypadku quasi pomocy prawnej. Tego
rodzaju uprawnienie dla prokuratora powszechnego wynika m.in. z art.
4 ust. 3 UOŻW. Jednak z pewnością uprawnienie do zlecenia określonej
czynności nie oznacza możliwości przekazania jednostkom ŻW prowadzenia postępowania przygotowawczego w całości, o czyn podlegający
jurysdykcji sądów powszechnych, nawet popełnionych przez żołnierza
w służbie czynnej, ponieważ art. 663 k.p.k. ogranicza właściwość ŻW
w postępowaniu karnym wyłącznie do spraw podlegających orzecznictwu
sądów wojskowych.
Należy wskazać, że do dnia 31 grudnia 2008 r. właściwość sądów
wojskowych w sprawach o przestępstwa regulował art. 12 Ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego,5 zgodnie z którym orzecznictwu sądów wojskowych podlegały sprawy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o przestępstwa popełnione
w czasie pełnienia tej służby, pracowników wojska o przestępstwa określone w art. 356-363 k.k. w związku z art. 317 § 2 k.k. (tj. przestępstwa
przeciwko zasadom pełnienia służby i przeciwko mieniu wojskowemu),
żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członków ich personelu cywilnego,
o przestępstwa popełnione w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, chyba że odpowiednia umowa międzynarodowa stanowiła inaczej.
Wprowadzony w nowym brzmieniu w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku
art. 647 k.p.k. określa właściwość sądów wojskowych, a tym samym Żandarmerii Wojskowej do prowadzenia postępowań przygotowawczych wobec żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o tzw. przestępstwa indywi5

Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 556, z późn. zm.
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dualne wojskowe oraz o tzw. przestępstwa pospolite. Właściwość sądów
wojskowych co do przestępstw określonych w części wojskowej Kodeksu
karnego nie wzbudza kontrowersji i jednocześnie zauważyć należy, iż
wspomniana nowelizacja k.p.k. niczego w tym zakresie nie zmieniła. Do
wspomnianych typów przestępstw należą czyny przeciwko obowiązkowi
pełnienia służby wojskowej (art. 338 – 342 k.k.), zasadom dyscypliny wojskowej (art. 343 – 349 k.k.), zasadom postępowania z podwładnymi (art.
350 – 353 k.k.), zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym
sprzętem wojskowym (art. 354 – 355 k.k.), zasadom pełnienia służby (art.
356 – 357 k.k.) oraz przeciwko mieniu wojskowemu (art. 358 – 363 k.k.).
Sprawa o tego typu przestępstwo podlega właściwości sądu wojskowego
zarówno w przypadku popełnienia czynu zabronionego przez żołnierza
w kraju jak i za granicą i to zarówno podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa, jak też wtedy, gdy pobyt żołnierza poza
granicami RP będzie wynikał z każdego innego powodu.
Norma procesowa dotycząca właściwości sądu wojskowego wobec
żołnierzy ściganych za przestępstwa pospolite popełnione na terytorium
kraju, składa się aż z ośmiu alternatywnych członów (art. 647 § 1 pkt 1 lit.
b i c k.p.k.), które zostaną pokrótce omówione. Spełnienie któregokolwiek
ze wskazanych tam warunków stanowi samoistną podstawę zaistnienia
właściwości sądu wojskowego, a więc i właściwości Prokuratury Wojskowej oraz Żandarmerii Wojskowej w stadium postępowania przygotowawczego. Natomiast w zakresie przestępstw popełnionych przeciwko
organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi, zwrot „przeciwko” oznacza tu, że organ wojskowy lub inny żołnierz, w danej sprawie spełniają
warunki przynależne pokrzywdzonemu (art. 49 § 1-3 k.p.k.). Zauważyć
należy, iż do chwili obecnej w systemie prawa nie został zdefiniowany
zwrot „organ wojskowy”. Analizując przedmiotową tematykę, na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej6 oraz zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej,7 można stwierdzić, że organami
wojskowymi są Minister Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Obrony
Narodowej jako urząd, sekretarz stanu, podsekretarze stanu, szef Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, szefowie (dyrektorzy) instytucji wojskowych, w tym również jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład
Ministerstwa, podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych, w tym przedsiębiorstw państwowych, dla których jest
6
7

Dz.U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416, z późn. zm.
Dz.Urz. MON z 2006 r., nr 21, poz. 270, z późn. zm.
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on organem założycielskim, dowódcy okręgów wojskowych i rodzajów
sił zbrojnych, dowódcy związków taktycznych oraz dowódcy oddziałów
i pododdziałów wojskowych. Pojęcie „inny żołnierz” należy natomiast
zdefiniować w oparciu o art. 115 § 17 k.k. stanowiący, że żołnierzem jest
osoba pełniąca czynną służbę wojskową. Popełnienie przestępstwa pospolitego przeciwko innemu żołnierzowi zachodzi w przypadku naruszenia
przez sprawcę dóbr osobistych pokrzywdzonego, gdy dobra te stanowią
zasadniczy przedmiot ochrony danego typu przestępstwa, ale także gdy
dobro osobiste pokrzywdzonego jest ubocznym przedmiotem ochrony.
W przypadku chociażby abstrakcyjnego narażenia życia lub zdrowia innego żołnierza przez sprawcę, także będącego żołnierzem, spełniona zostaje
przesłanka popełnienia pospolitego przestępstwa przeciwko innemu żołnierzowi i podlega właściwości sądu wojskowego.
Przez „przestępstwa popełnione podczas lub w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych” należy natomiast rozumieć takie czynności
żołnierza, które należą do zakresu jego działania i mają podstawę bądź
w obowiązujących przepisach prawa (ustawach, rozporządzeniach, regulaminach, instrukcjach), bądź stosownych rozkazach regulujących określone dziedziny życia wewnętrznego wojska. Czynność sprawcza następuje podczas pełnienia obowiązków służbowych wówczas, gdy dojdzie
do ustalenia, że czynność ta zaistniała w trakcie ich wykonywania. Istotne
jest tu więc samoistne kryterium czasowe. Czyn zabroniony nie jest popełniony „podczas” pełnienia obowiązków służbowych tylko wówczas, gdy
sprawca działał „poza czasem” pełnienia tych obowiązków. Natomiast
zwrot „w związku z pełnieniem obowiązków służbowych” oznacza taką
sytuację, która obiektywnie charakteryzuje się istnieniem powiązania pomiędzy obowiązkami służbowymi sprawcy, a jego przestępnym czynem.
Tenże związek z pełnieniem obowiązków służbowych może polegać na
całkowitej lub tylko częściowej korelacji z przestępną czynnością sprawczą żołnierza.
Jeśli chodzi o przestępstwa popełnione w obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, wymienione przesłanki
właściwości sądu wojskowego wynikają wyłącznie z miejsca popełnienia przestępstwa. Oba rodzaje przestępstw łączy zwrot „w obrębie”, który
może się odnosić do jakiegoś środowiska albo terenu zamkniętego lub
ograniczonego za pomocą czegoś obszaru. Pod pojęciem „obiekty wojskowe” rozumieć należy obiekty zajmowane przez organy wojskowe,
obiekty koszarowe oraz obiekty zakwaterowania przejściowego jednostek
wojskowych. Najbardziej typowym obiektem wojskowym jest jednostka
wojskowa (zdefiniowana w art. 3 ust. 5 ustawy o powszechnym obowiąz-
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ku obrony RP). Przez jednostkę wojskową rozumie się jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych, funkcjonującą na podstawie etatu nadanego przez
Ministra Obrony Narodowej. Wyznaczone miejsce przebywania to natomiast rejon lub obiekt znajdujący się poza obrębem jednostki wojskowej,
w którym żołnierz wykonuje czynności służbowe lub trwa w gotowości
do ich wykonywania, pozostając w dyspozycji przełożonego, przez co
urzeczywistnia on swój osobisty, konkretny obowiązek służbowy (może
to być np. miejsce oddelegowania, wyznaczone rozkazem wyjazdu lub w
inny sposób albo także służbowy środek transportu zapewniający przejazd
do miejsca oddelegowania i z powrotem).
Analiza zwrotu „przestępstwa popełnione na szkodę wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej”, prowadzi do
wniosku, że przez szkodę rozumieć należy każdą stratę majątkową bądź nawet brak przysporzenia po stronie pokrzywdzonego oraz wszelki uszczerbek w innego rodzaju dobrach osobistych lub interesach prawnie chronionych, których pokrzywdzony doznał wbrew swojej woli. Właściwość sądu
wojskowego powoduje zarówno ustalenie konkretnej efektywnej szkody,
jak również wystarczające jest wskazanie, że działanie sprawcy naraziło
na szkodę prawnie chroniony interes wojska. Szkoda występuje zarówno
w postaci majątkowej, jak i niemajątkowej. Jako popełnione na szkodę
wojska w rachubę mogą więc wchodzić przestępstwa pospolite nie tylko
przeciwko mieniu, ale również np. przeciwko ochronie informacji, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, a także bezpieczeństwu
powszechnemu oraz bezpieczeństwu w komunikacji. „Przestępstwa naruszające obowiązek wynikający ze służby wojskowej” należy z kolei interpretować szeroko, jako każdy godzący w jeden z licznych i różnorodnych
obowiązków służbowych żołnierza, a nie jako obowiązek wynikający
z interpretacji art. 341 § 1 k.k. (tzw. częściowa odmowa pełnienia służby
wojskowej). Obowiązek wynikający ze służby wojskowej jest pojęciem
szerszym od obowiązku służbowego wykonania dotyczących określonego
żołnierza rozkazów. Te ostatnie są bowiem poleceniami podjęcia danego działania lub zaniechania działania, wydanymi służbowo przez przełożonego lub uprawnionego starszego (pkt 15 Regulaminu Ogólnego Sił
Zbrojnych RP8). „Przedmiotowe obowiązki wynikające ze służby wojskowej” to czynności żołnierza, które należą do zakresu jego służbowego
działania i mają podstawę w obowiązujących przepisach prawa (ustawach,
rozporządzeniach, zarządzeniach, regulaminach, instrukcjach) oraz rozkazach ogólnych i indywidualnych. W takich wypadkach sam zwrot „z naru8 Tekst Regulaminu znajduje się na stronie: http://www.wp.mil.pl/strona.php?idstrona=81
&idn=1_19_6, stan na dzień: 26.04.2009 r.
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szeniem” oznacza współzależność pomiędzy obowiązkiem wynikającym
ze służby wojskowej żołnierza a popełnionym przez niego przestępstwem
pospolitym.
Należy wskazać jednoznacznie, że przedmiotowa nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw rozszerza zakres odpowiedzialności żołnierzy przed sądami wojskowym za przestępstwa popełnione za granicą. Na podstawie art. 647 lit. d k.p.k. żołnierze
w czynnej służbie wojskowej ponoszą odpowiedzialność przed sądami
wojskowymi za wszystkie przestępstwa pospolite wówczas, gdy czyn
został popełniony za granicą, a służbowy pobyt żołnierza na terytorium
innego państwa wynikał z użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa, tj. udziału w: konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia
sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych
oraz tzw. przedsięwzięciach reprezentacyjnych. Z art. 7 ust. 1 wskazanej
ustawy wynika tzw. zasada podległości osób wchodzących w skład jednostek wojskowych wykonujących określone w tej ustawie zadania poza
granicami państwa, przepisom karnym, dyscyplinarnym i porządkowym
obowiązującym w RP (lex specialis w stosunku do art. 111 § 1 k.k.). Ponadto, żołnierze w czynnej służbie wojskowej ponoszą odpowiedzialność
przed sądami wojskowymi za przestępstwa pospolite popełnione za granicą podczas każdego innego pobytu niż ten wynikający z ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r., w przypadku jeśli przestępstwo popełniono: przeciwko
organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi, podczas lub w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych, w obrębie obiektu wojskowego
lub wyznaczonego miejsca przebywania, na szkodę wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej. Należy uściślić, iż
jako „każdy inny pobyt” należy rozumieć zarówno innego rodzaju pobyt
służbowy (np. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych9), jak również pobyt prywatny.
Podkreślenia wymaga fakt, że wprowadzenie do art. 647 k.p.k. dodatkowych podstaw właściwości sądów wojskowych w sprawach o przestępstwa pospolite, w odniesieniu do żołnierzy (a także pracowników wojska),
przebywających poza granicami RP, w związku z udziałem polskich jednostek wojskowych w akcjach militarnych, misjach zagranicznych, akcjach
szkoleniowych oraz działaniach antyterrorystycznych i akcjach humanitarnych podyktowana była koniecznością zagwarantowania sprawnego
9

Dz.U. z 2003 r., nr 179, poz. 1750, z późn. zm.
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i szybkiego prowadzenia postępowania karnego w warunkach „polowych”
i quasi wojennych.
Uściślając przedmiotową tematykę, należy poruszyć istotną kwestię
dotyczącą pracowników wojska w zakresie popełnienia przez nich przestępstw określonych w art. 356-363 Kodeksu karnego w związku z art.
317 § 2 tego kodeksu oraz popełnionych za granicą, podczas użycia lub
pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
Zgodnie z przywołaną wcześniej ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa, gdy
czyn zabroniony został popełniony na terytorium Polski przez osoby cywilne będące pracownikami wojska – podlegają one właściwości sądu
wojskowego tylko za przestępstwa określone w art. 356-363 k.k. w zw.
z art. 317 § 2 k.k., czyli za przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby i przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu. Z tego wynika więc,
iż pracownicy wojska nie ponoszą samoistnej odpowiedzialności przed
sądem wojskowym za jakiekolwiek przestępstwo pospolite popełnione
na terenie kraju, przy czym wyjątek stanowi odpowiedzialność łączna za
przestępstwo popełnione we współdziałaniu z żołnierzem. W sytuacji, gdy
czyn zabroniony został popełniony za granicą, pracownik wojska podlega właściwości sądu wojskowego zarówno za przestępstwa określone
w art. 356- 363 k.k. oraz za każdego typu przestępstwo pospolite, ale tylko wówczas, gdy pobyt takiego pracownika na obcym terytorium wynikał
z użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa.
Podkreślić należy, iż dotychczas Żandarmeria Wojskowa nie posiadała właściwości w zakresie ścigania pracowników wojska – sprawców
przestępstw popełnianych poza granicami państwa. Z drugiej strony należy zauważyć, iż pracowników wojska nie dotyczy kwestia odpowiedzialności przed sądami wojskowym za wykroczenia oraz przestępstwa
i wykroczenia skarbowe, gdyż sprawy te należą do właściwości sądów
powszechnych. Należy w tym miejscu wskazać, że istniały wcześniej
projekty zmian właściwości wojskowych organów ścigania w zakresie
oddania do kognicji sądów wojskowych pracowników cywilnych – jako
sprawców przestępstw i wykroczeń, w każdym możliwym przypadku,
nie tylko w bezpośrednim związku z ich zatrudnieniem. Należy również
zwrócić uwagę, że nowelizacja k.p.k. z 2008 roku wprowadziła zmiany
w zakresie możliwości przekazania sprawy do rozpoznania przez sąd powszechny w przypadku zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej
lub ustania zatrudnienia pracowników. Zgodnie z treścią art. 647 § 3 k.p.k.
stanowiącego, że w razie zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej lub ustania zatrudnienia pracownika w wojsku, sprawę, o której mowa
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w § 1 pkt 1 lit. b lub d, oraz jeżeli przestępstwo nie wiąże się z naruszeniem obowiązku służbowego – w § 1 pkt 2 lit. b, sąd wojskowy, najpóźniej
do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może przekazać do rozpoznania sądowi powszechnemu, jeżeli dobro wymiaru sprawiedliwości temu się nie sprzeciwia. Wynika z tego, iż istnieje możliwość
przekazania sprawy sądowi powszechnemu w razie zwolnienia żołnierza
z czynnej służby wojskowej, ale dotyczy to wyłącznie przestępstw popełnionych przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi lub
przestępstw popełnionych podczas służbowego pobytu za granicą. Możliwość taka obejmuje również wypadki ustania zatrudnienia pracownika
w wojsku, w odniesieniu do spraw o przestępstwa popełnione podczas
służbowego pobytu za granicą, jeżeli nie wiążą się one się z naruszeniem
obowiązku służbowego. Istotną konsekwencją wprowadzenia zmiany
w zakresie kognicji sądów wojskowych jest również wprowadzenie dyspozycją art. 650 § 3 k.p.k. regulacji, w myśl której nie można przekazać
sądowi powszechnemu sprawy o przestępstwa popełnione przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej: z części wojskowej k.k., popełnionych
podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w obrębie
obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, na szkodę
wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej.
Możliwe jest natomiast przekazanie sprawy dotyczącej przestępstwa popełnionego przez pracownika wojska przeciwko zasadom pełnienia służby i przeciwko mieniu wojskowemu (art. 356-363 k.k. w zw. z art. 317
§ 2 k.k.) oraz w przypadku współdziałania w popełnieniu przestępstw
określonych w części wojskowej k.k. (art. 648 pkt 1).
Należy wskazać, że w przypadku szerokiej oceny omawianej nowelizacji przepisów prawa zgodnie z treścią art. 115 § 1a Kodeksu karnego
skarbowego, sądy wojskowe orzekają w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe osób, o których mowa w art. 53 § 36 k.k.s. popełnione podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
w obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania,
na szkodę wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej oraz popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił
Zbrojnych RP poza granicami państwa. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych
ustaw dostosowała zakres właściwości sądów wojskowych, w zakresie
przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych popełnionych przez
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, do właściwości sądów wojskowych w zakresie przestępstw, wynikającej z art. 647 Kodeksu postępowania karnego (art. 115 § 1a Kodeksu karnego skarbowego). W myśl art. 115
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§ 1a k.k.s. sądy wojskowe orzekają w sprawach o przestępstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe osób, o których mowa w art. 53 § 36 Kodeksu
karnego skarbowego. Jednocześnie należy podkreślić, że przepisy k.k.s.
dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa
skarbowe lub wykroczenia skarbowe pozostają w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych. Jedynym wyjątkiem w obrębie Kodeksu karnego skarbowego jest to, że nie występuje przesłanka odnosząca się do
czynów popełnionych przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi. Art. 116 Kodeksu karnego skarbowego w § 1 stanowi natomiast,
iż orzecznictwu wojskowego sądu garnizonowego podlegają także sprawy
o wykroczenia skarbowe popełnione przez osoby, o których mowa w art.
53 § 36 k.k.s., w zakresie wynikającym z art. 115 § 1a k.k.s., co nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej. W wypadku popełnienia wykroczenia skarbowego podlegającego właściwości sądów wojskowych, właściwy dowódca zawiadamia niezwłocznie prokuratora wojskowego albo
wojskowy sąd garnizonowy o wynikach postępowania dyscyplinarnego
i zastosowanych karach dyscyplinarnych. Sprawy o wykroczenia skarbowe nie przestają podlegać orzecznictwu wojskowego sądu garnizonowego, mimo zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej. Zgodnie
z art. 116 § 3 k.k.s. o popełnieniu przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej wykroczenia skarbowego podlegającego właściwości sądów wojskowych zawiadamia się prokuratora wojskowego. Dotyczy to również
wypadku przewidzianego w § 2 tego artykułu (postępowanie mandatowe),
ale tylko w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nie uiszczenia
w terminie kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego.
Należy wskazać również, że jeżeli chodzi o regulacje Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,10 to zgodnie z nowym brzmieniem
art. 10 przedmiotowej ustawy sądy wojskowe są właściwe w sprawach
o wykroczenia popełnione również przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, o wykroczenia przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
w obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania,
na szkodę wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby
wojskowej, ale także popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił
Zbrojnych RP poza granicami państwa oraz żołnierzy sił zbrojnych państw
obcych, przebywających na terytorium RP oraz członków ich personelu
10
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U. z 2008 r., nr 133, poz. 848.
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cywilnego, jeżeli pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, o ile ustawa lub umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita
Polska jest stroną, nie stanowi inaczej. Dla porównania należy wskazać, że
art. 10 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący do 31 grudnia 2008 r. stanowił, że sądy wojskowe były właściwe
w sprawach o wykroczenia popełnione przez żołnierzy w czynnej służbie
wojskowej oraz żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających
na terytorium RP oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli pozostawali w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, o ile ustawa
lub umowa międzynarodowa, której RP jest stroną, nie stanowi inaczej.
Podobnie jak w przypadku przestępstw i wykroczeń skarbowych, nowelizacja k.p.k. oraz niektórych innych ustaw dostosowała zakres właściwości
sądów wojskowych, w zakresie wykroczeń popełnionych przez żołnierzy
w czynnej służbie wojskowej, do właściwości sądów wojskowych w zakresie przestępstw, wynikającej z art. 647 k.p.k. (art. 10 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Analizując ustawę z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw należy podkreślić, że nie zmieniły się zasady nakładania grzywien w postaci mandatów karnych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. W postępowaniu
mandatowym ustalanie właściwości podmiotowej i przedmiotowej ŻW
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
28 grudnia 2001 roku w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze
Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego,11 wydanego na podstawie art. 19 UOŻW. Wskazane
rozporządzenie jest w dalszym ciągu obowiązujące i stanowi, że żołnierze
ŻW są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za enumeratywnie wyliczone w tym przepisie wykroczenia (np. art.
54 – naruszenie przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach
publicznych, art. 55 – kąpiel w miejscu zabronionym, art. 64 – uchybienie
obowiązkowi oznakowania nieruchomości).
Należy podkreślić, że w sytuacji stwierdzenia popełnienia przez żołnierza wykroczenia, gdy zaistniały wszystkie przesłanki do ukarania w trybie
postępowania mandatowego, żołnierz ŻW proponuje przyjęcie grzywny
w drodze mandatu karnego (w zakresie przewidzianym rozporządzeniem),
niezależnie od miejsca popełnienia wykroczenia. W wypadkach wyrażenia chęci przyjęcia przez sprawcę wykroczenia mandatu karnego, zostaje mu on nałożony co jednocześnie kończy konkretną sprawę. Natomiast
11

Dz.U. z 2001 r., nr 157, poz. 1862.
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w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego przez sprawcę wykroczenia, bądź przy stwierdzeniu popełnienia przez żołnierza wykroczenia,
za które ŻW nie może ukarać grzywną w drodze mandatu karnego, zostaje
ustalona właściwość na podstawie znowelizowanego art. 10 § 1 k.p.o w.,
przy czym w przypadku stwierdzenia właściwości ŻW zostają wykonane czynności niezbędne do wdrożenia czynności wyjaśniających, zaś
w przypadku stwierdzenia właściwości Policji zostaje sporządzona stosowna notatka, która wraz z całością materiałów dotyczących przedmiotowego zdarzenia zostaje przekazana według właściwości do powszechnych organów ścigania. Należy podkreślić, że żołnierz ŻW nie ma
kompetencji do sporządzenia nawet wniosku o ukaranie i przesłania go do
jednostki organizacyjnej Policji, celem dalszych czynności.
W celu zobrazowania pewnych problemów, które mogą pojawić się
w działalności służbowej, zarówno Żandarmerii Wojskowej, jak i Policji
można wskazać kilka przykładów w oparciu o konkretne przepisy karne.
Pierwszym z nich może być przestępstwo określone w art. 178a
§ 1 k.k. W przypadku, kiedy żołnierz będący w stanie nietrzeźwości kieruje prywatnym pojazdem mechanicznym jadąc do pracy przez teren nie
należący do wojska (w trybie rutynowego, codziennego stawiennictwa
w miejscu wykonywania obowiązków służbowych), będziemy mieć do
czynienia z właściwością powszechnych organów ścigania, ponieważ nie
zachodzi żaden z warunków określonych w ustawie. Jeśli natomiast żołnierz będący w stanie nietrzeźwości kieruje prywatnym pojazdem mechanicznym, jadąc do pracy przez teren nie należący do wojska po wezwaniu
w trybie alarmowym (np. dzień gotowości bojowej, alarm), właściwa do
prowadzenia dochodzenia w tym zakresie będzie ŻW, ponieważ zachodzi warunek popełnienia przestępstwa określony w ustawie – „w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych”. Takich przykładów co do samego
tylko art. 178a k.k. można podać wiele i w pewnej części właściwa do
reakcji będzie jednostka organizacyjna Policji, a w innych, po spełnieniu przesłanek z art. 647 k.p.k. właściwa będzie jednostka organizacyjna
struktur ŻW. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w zakresie popełnienia wykroczeń, np. z art. 75 § 1 k.w.
Warte podkreślenia jest także to, że z zagadnieniem zmiany właściwości sądów wojskowych wiąże się problematyka czynności wymienionych w art. 308 § 1 i 2 k.p.k. (określanych jako dochodzenie w niezbędnym zakresie lub czynności niecierpiące zwłoki). Na miejscu zdarzenia
w przypadku właściwości ŻW zasadne jest pełne zabezpieczenie miejsca
zdarzenia, tj. fizycznie oraz procesowo, i przejęcie tym samym sprawy do
własnego prowadzenia. Natomiast w przypadku właściwości Policji rola
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żołnierza ŻW powinna się ograniczyć jedynie do zabezpieczenia miejsca
zdarzenia fizycznie i wezwania Policji. Podjęcie jakichkolwiek czynności
służbowych zasadne byłoby wyłącznie w celu niedopuszczenia do zatarcia
śladów i dowodów przestępstwa lub wykroczenia. Jedynym i oczywistym
obowiązkiem funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, którzy znaleźli się
jako pierwsi na miejscu zdarzenia o znamionach przestępstwa, które z całą
pewnością nie należy do właściwości sądu wojskowego, będzie więc tylko
zabezpieczenie tego miejsca przed ingerencją osób postronnych do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji. Podjęcie czynności procesowych,
o których mowa w art. 308 § 1 i 2 k.p.k. będzie więc dopuszczalne jedynie
wtedy, gdy przedłużający się czas oczekiwania na policjantów doprowadziłby do zniszczenia śladów.
Uprawnionym i nakazanym działaniem Żandarmerii Wojskowej
na miejscu przestępstwa jest też zatrzymanie jego sprawcy, nawet nie
będącego żołnierzem, na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu
podjętym bezpośrednio po jego popełnieniu (art. 243 k.p.k.). Wydaje się
jednak, że nieprawidłowa (chociażby z powodu niedostatecznych danych)
ocena sytuacji przez Żandarmerię Wojskową i wykonanie czynności
procesowych w sprawie nie podlegającej właściwości sądów wojskowych, nie powoduje ich nieważności. W takim przypadku, weryfikacja
właściwości zostanie dokonana później przez prokuratora wojskowego,
który stwierdzając brak jurysdykcji sądu wojskowego przekaże zebrane
materiały prokuratorowi powszechnemu. W tym zakresie należy wskazać, że w społeczeństwie polskim istnieje swoiste domniemanie, że kiedy
w konkretnej sprawie występuje wojskowość (po stronie sprawcy, czy też
w szerokim znaczeniu po stronie pokrzywdzonej) właściwą do reakcji jest
właśnie ŻW. Ten swoisty nawyk należy ocenić pozytywnie, jako w pełni
właściwy i uzasadniony.
W zakresie analizy zmian w przepisach kompetencyjnych należy
podkreślić, że Żołnierze Żandarmerii Wojskowej mają prawo zatrzymać
żołnierza, co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełnił on wykroczenie, a zachodzi obawa co do jego ucieczki lub ukrycia
się albo zatarcia śladów, bądź też nie można ustalić jego tożsamości (art.
18 pkt 2 UOŻW). W przypadkach zatrzymania żołnierza, co do którego
istnieje przypuszczenie, że jest on sprawcą wykroczenia, czynność ta następuje nie na podstawie art. 244 § 1 k.p.k., ponieważ dotyczy on sprawcy
przestępstwa, lecz art. 18 pkt 2 UOŻW. Jednocześnie należy odnotować,
że w sprawach o wykroczenia popełnione przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej orzeka w pierwszej instancji wojskowy sąd garnizonowy,
który jest także właściwy do rozpoznania zażalenia na zatrzymanie, zgod-
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nie z art. 10 k.p.o w. Sąd garnizonowy jest również właściwy wówczas,
gdy postępowanie zostało wszczęte po zwolnieniu żołnierza ze służby
czynnej.
Z kolei, zakres uprawnień funkcjonariuszy Policji dotyczących zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej regulowany
jest przez przepisy art. 244 i 247 k.p.k., przy czym należy podkreślić, że
aktualna wersja art. 247 k.p.k. obowiązuje od dnia 20 lutego 2009 roku
(tj. prawie dwa miesiące po wejściu w życie art. 647 k.p.k.). Zgodnie
z art. 244 § 1 k.p.k. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo,
a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów
przestępstwa. Nie ma znaczenia miejsce aktualnego przebywania tej osoby, co wskazuje na fakt, iż do zatrzymania może dojść również na terenie
jednostki wojskowej. Wydaje się, że w takiej właśnie sytuacji dowódca
jednostki wojskowej bądź kierownik instytucji wojskowej nie może odmówić wpuszczenia na podległy teren funkcjonariuszy Policji (CBŚ, ABW)
przybyłych w celu zatrzymania żołnierza czy wykonania innej czynności
postępowania karnego. Biorąc oczywiście pod uwagę fakt, iż przepisy
art. 15 § 2 i 3 k.p.k. obligują wszystkie instytucje państwowe i samorządowe do udzielenia pomocy organom prowadzącym postępowanie karne,
odmowa wstępu na teren wojskowy tym organom może spowodować odpowiedzialność karną dowódcy jednostki lub kierownika instytucji np.
z art. 239 § 1 k.k. za utrudnianie lub udaremnienie postępowania karnego. Uprawnień Policji w tym zakresie nie ogranicza również przepis art.
664 k.p.k., ale wskazuje on jednoznacznie, iż przełożony wojskowy i wojskowe organy porządkowe posiadają kompetencje do zatrzymania osoby
podlegającej właściwości sądów wojskowych. Ewentualne nieprawidłowości dostrzeżone w działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy
Policji w ramach postępowania karnego w obrębie obiektów wojskowych
(np. naruszenie zasady obowiązkowej obecności dowódcy przy przeszukaniu – art. 222 § 2 k.p.k.), mogą być co najwyżej przedmiotem skargi do
ich przełożonych, bądź zaskarżenia w trybie przewidzianym ustawą, nie
dają one jednak możliwości zablokowania czynności procesowych. Trzeba
jednak zauważyć, że z art. 247 § 3 k.p.k. jednoznacznie wynika, iż wykonaniem zarządzenia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu osoby
podejrzanej, żołnierza w czynnej służbie wojskowej, zajmują się właściwe
organy wojskowe, a nie Policja. Czynności te realizować powinna więc
wyłącznie Żandarmeria Wojskowa oraz wojskowe organy porządkowe,
wchodzące w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej (art. 46 ust.
1 pkt 5 i art. 48 ust. 1 pkt 4 UOŻW). Szczegółowy sposób wykonywania
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uprawnień, a w szczególności sposób postępowania i zachowanie żołnierzy ŻW w trakcie realizowania czynności zatrzymania określa natomiast
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 roku
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień
przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.12 Należy podkreślić, że podejmując decyzję o zatrzymaniu żołnierza, o którym mowa w art. 18 UOŻW
i niektórych przepisach innych ustaw, żołnierz Żandarmerii Wojskowej
obowiązany jest podać swój stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję, jak również podstawę prawną i przyczynę zatrzymania.
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej powinien także sprawdzić, czy zatrzymany żołnierz posiada przy sobie broń, amunicję, materiały wybuchowe
lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć lub być przeznaczone
do popełnienia przestępstwa, wykroczenia albo przewinienia dyscyplinarnego, albo też mogące stanowić dowody rzeczowe lub podlegać przepadkowi, albo których posiadanie wymaga zezwolenia, i w przypadku stwierdzenia posiadania wyżej wymienionych przedmiotów odebrać je.
Właśnie ze specyfiki resortu Obrony Narodowej wynika, że zasadnym byłoby zatrzymanego doprowadzić do oficera dyżurnego jednostki
organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej – w przypadku popełnienia lub
podejrzenia popełnienia przestępstwa, oficera inspekcyjnego garnizonu
lub oficera dyżurnego jednostki wojskowej w przypadku popełnienia wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego. Właściwym postępowaniem
będzie również to, że owo doprowadzenie zatrzymanego żołnierza dokumentuje się w meldunku o doprowadzeniu zatrzymanego, w którym podaje się przede wszystkim dane osobowe żołnierza Żandarmerii Wojskowej
i zatrzymanego żołnierza oraz przyczynę, miejsce i czas zatrzymania. Fakt
doprowadzenia zatrzymanego żołnierza dokumentuje się również w książce dowódcy patrolu, w której umieszcza się dane osobowe zatrzymanego
żołnierza oraz przyczynę, miejsce i czas zatrzymania.
Zgodnie z § 10 ust. 1 wskazanego powyżej rozporządzenia, oficer dyżurny jednostki organizacyjnej ŻW, oficer inspekcyjny garnizonu albo oficer dyżurny jednostki wojskowej może zwolnić zatrzymanego żołnierza,
gdy uzna, że nie ma podstaw do jego zatrzymania lub też może podjąć
decyzję o zatrzymaniu i osadzić zatrzymanego w garnizonowej izbie zatrzymań. Dyspozycja § 10 ust. 3 przytoczonego rozporządzenia stanowi,
iż w sytuacji, gdy kontakt z zatrzymanym żołnierzem jest niemożliwy lub
utrudniony ze względu na to, że jest on pod wpływem alkoholu, środka
odurzającego lub substancji psychotropowej albo innego podobnie działającego środka, bądź też z innych powodów ma zakłóconą świadomość,
12

Dz.U. z 2001 r., nr 157, poz. 1851.
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czynności, o których mowa w przedmiotowym rozporządzeniu, mogą
być wykonane dopiero po ustaniu przyczyny zakłócającej świadomość.
Oczywiście, zgodnie z § 11 rozporządzenia czas zatrzymania liczy się
od chwili faktycznego podjęcia czynności związanych z doprowadzeniem zatrzymanego żołnierza, choćby poinformowanie o zatrzymaniu
lub udokumentowanie tego faktu nastąpiło później. Podejmujący decyzję
o osadzeniu i zatrzymaniu żołnierza w garnizonowej izbie zatrzymań niezwłocznie zawiadamia o miejscu, godzinie i dacie zatrzymania oraz osadzenia w izbie zatrzymań dowódcę jednostki wojskowej, w której pełni on
czynną służbę wojskową (§ 12 rozporządzenia).
Zatrzymanego żołnierza umieszcza się w izbie zatrzymań, z tym że
żołnierza konwojowanego przetrzymuje się do czasu usunięcia przeszkody uniemożliwiającej konwojowanie do właściwego aresztu, aresztu śledczego lub zakładu karnego, stosownie do art. 253 Kodeksu karnego wykonawczego. Wszystkie wskazane zasady, ujęte w przedmiotowym rozporządzeniu stosuje się również w razie doprowadzenia żołnierza do oficera
dyżurnego jednostki wojskowej lub jednostki organizacyjnej Żandarmerii
Wojskowej przez Policję lub inny uprawniony organ w przypadku, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.13 W myśl tego
przepisu, osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają
powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu albo zagrażają życiu
lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej
lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca
zamieszkania lub pobytu. Jednakże we wskazanym artykule expressis verbis wprowadzona jest zasada, że jeżeli osoba ta jest żołnierzem, wówczas powinna być przekazana Żandarmerii Wojskowej lub wojskowemu
organowi porządkowemu. Dodatkowo, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy,
zatrzymanie żołnierza może nastąpić jedynie wówczas, gdy zastosowanie
innych środków jest nieskuteczne. Zatrzymanie żołnierza powoduje, że
ma on uprawnienia przewidziane w przepisach o postępowaniu karnym
dla osób zatrzymanych w sprawach podlegających orzecznictwu sądów
wojskowych, tj. zawartych w rozdziale 73 k.p.k. Warte odnotowania jest
to, że o każdym przypadku zatrzymania, Żandarmeria Wojskowa ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić dowódcę jednostki wojskowej, w której
zatrzymany pełni służbę. Zgodnie z art. 665 § 1 k.p.k. należy to uczynić
nawet wtedy, gdy żołnierz tego nie żąda. Art. 25 ust. 4 UOŻW ograni13

Dz.U. z 1982 r., nr 53, poz. 230, z późn. zm.
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cza możliwość osadzenia zatrzymanego żołnierza wyłącznie do izby zatrzymań. Oznacza to, że nie może on być osadzony w innych miejscach,
np. w areszcie policyjnym.
Podejmując merytoryczną próbę oceny wprowadzonych zmian
w przepisach kompetencyjnych należy wskazać na inne przepisy, które
wprowadzają właściwość ŻW, kosztem właściwości Policji, co pozostaje w pewnej niezgodności z art. 647 k.p.k. Zgodnie z art. 153a ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,14
jeżeli przepisy szczególne przewidują przymusowe doprowadzenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, doprowadzenia tego dokonuje Żandarmeria Wojskowa lub wojskowy organ porządkowy. Na uwagę zasługuje również art. 30 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym w razie
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się
od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji
w zakładzie leczniczym sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie
przez organ Policji. Jeżeli zarządzenie przymusowego doprowadzenia dotyczy żołnierza, wykonuje je Żandarmeria Wojskowa lub wojskowy organ porządkowy. Równocześnie obowiązuje nadal regulacja art. 2 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji który stanowi, iż zadania przewidziane
dla Policji wykonują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w stosunku do żołnierzy Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Powodować to może pewne przeświadczenie, że wprowadzone zmiany
nie są spójne z innymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi.
Mimo że, co prawda, wzajemnie się nie wykluczają, powodować mogą
zbyt duży zamęt w zakresie kompetencji poszczególnych służb, które powołane winny być do realizacji konkretnych i jednolitych zadań, na podstawie maksymalnie precyzyjnych przepisów prawa.
Należy wskazać, że problemy kompetencyjne pomiędzy policją
wojskową a innymi służbami porządkowymi (porządku publicznego),
w związku z obowiązywaniem nieprecyzyjnych przepisów prawnych
występują również w innych państwach. Tytułem porównania można
wspomnieć w tym miejscu o kompetencjach francuskiej żandarmerii,
które wyznacza w pewnym sensie podział terytorialny państwa francuskiego. Policja państwowa właściwa jest w dużych miastach, natomiast
wojskowa Żandarmeria we wsiach i małych miasteczkach. Brak jest, jak
to miało miejsce w Polsce do 31 grudnia 2008 r., rozdziału postępowań ze
względu na status sprawcy. Powyższe uregulowanie w systemie prawnym
14

Dz.U. z 1991 r., nr 36, poz. 161, z późn. zm.
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francuskim ma swoje źródło i uzasadnienie bardziej w tradycji i zwyczajach, niż w stanowionych przepisach prawa. Obydwie formacje porządku
publicznego: wojskowa i cywilna wykonują równolegle te same zadania,
a przy tym są zobowiązane współdziałać ze sobą. W praktyce jednak pomiędzy żandarmerią, a policją zauważalna jest nieoficjalna i nieformalna
rywalizacja. Brak jednoznacznego rozgraniczenia kompetencji wyżej
wspomnianych służb prowadzi do sytuacji, w których o podjęciu interwencji w danej sprawie często decyduje pierwszeństwo pojawienia się na
miejscu zdarzenia. Tego rodzaju problemy i spory kompetencyjne mogą
pojawić się na gruncie prawa polskiego, po wprowadzeniu zmian przepisów prawnych, o których mowa powyższej. Jest to realne tym bardziej,
że polska tradycja w zakresie klarownego rozdziału organu uprawnionego
do prowadzenia postępowania przygotowawczego ze względu na status
podmiotowy sprawcy, została w sposób ustawowy zmieniona.
W podsumowaniu niniejszych rozważań, należy stwierdzić również,
że tego typu eksperymenty kompetencyjne dotyczące zmian właściwości
w doświadczeniach państw europejskich były czasowe i po krótkotrwałym obowiązywaniu ograniczonej kognicji sądów wojskowych następowało przywrócenie im kompetencji prawnych, często ją jeszcze rozszerzając w porównaniu z wersją sprzed nowelizacji. Jednym z ostatnich
przykładów właśnie takiej sytuacji mogą być Węgry, gdzie przy powrocie
do poprzedniej regulacji prawnej dotyczącej właściwości podmiotowej
wojskowych organów ścigania rozszerzono ją jeszcze o pozostałe służby mundurowe (w tym jednostki specjalne) oraz pracowników wojska
(w zakresie wszystkich czynów przestępnych). Należy ocenić, zarówno
z perspektywy naukowej, jak i praktycznej, że właśnie takie uregulowania
są właściwe i korzystne dla całego systemu prawnego w nowoczesnym
państwie. Właśnie takie kompleksowe uregulowanie kompetencji wojskowych organów ścigania pozwoliłoby na realne i właściwe wykonywanie
obowiązków służbowych, zarówno na terenie obiektów i instytucji wojskowych, jak i poza nimi, ale w sprawach, w których resort Obrony Narodowej występuje jako szeroko rozumiana strona pokrzywdzona.

Wojciech Przybyło*

Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego
w teorii i praktyce
Wstęp
Opinie biegłych odgrywają ważną rolę w procesie, a wydaje się, że
ich znaczenie będzie rosło. Słusznie zauważył Sąd Najwyższy, że korzystanie w znacznie szerszym zakresie z aktualnej wiedzy specjalistycznej
z różnych dziedzin winno należeć do podstawowych elementów postępowania karnego, zwłaszcza zaś postępowania dowodowego w sprawach
złożonych pod względem faktycznym i dowodowym. Postęp wiedzy
oraz rozwój nauki w różnych dziedzinach jest niewątpliwie szybki, bardziej specjalistyczny i obejmuje coraz to nowe sfery życia społecznego
i jednostki, jej psychiki i osobowości oraz coraz to nowe sfery ogólnie
pojętej techniki. W związku z postępem wiedzy i rozwojem nauki w różnych jej dziedzinach następuje również postęp i rozwój wiedzy specjalistycznej stosowanej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów
ścigania.1
W sprawach o przestępstwa o charakterze kryminalnym w szerokim
zakresie, istnieje potrzeba wykorzystywania osiągnięć nauki i techniki,
zwłaszcza przy identyfikacji śladów danego zdarzenia, poprzez dokonywanie badań z dziedziny biologii, chemii czy daktyloskopii.2 Poza
typowymi ekspertyzami kryminalistycznymi organy procesowe mogą
zasięgać opinii z wielu najrozmaitszych dziedzin wiedzy, a w praktyce
do najczęściej spotykanych należą opinie: lekarskie, antropologiczne,
kryminologiczne, z zakresu ruchu drogowego, budowlane, z zakresu
sztuki i rzemiosła.3 Do wszelkiej tego typu identyfikacji niezbędne są
wiadomości specjalne oraz powołanie osób które nimi dysponują, zwanych powszechnie biegłymi.

* Autor jest prawnikiem, doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
w Lublinie oraz aplikantem Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów.
1 Wyrok SN z dnia 17.10.1979 r., sygn. I KR 140/79, OSNPG 1980, nr 6, poz. 86.
2
W. Grzeszczyk, Rola opinii biegłego w postępowaniu karnym, „Prokuratura
i Prawo” 2005, nr 6, s. 26.
3 A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach,
Zakamycze 2004, s. 59.

72

WOJCIECH PRZYBYŁO

Zagadnienia ogólne
Kodeks postępowania karnego z 1997 r. w żaden sposób nie definiuje
pojęcia „biegłego”. Również nauka kryminalistyki nie wypracowała jednolitej definicji. W języku potocznym mianem biegłego określa się znawcę, eksperta czy też rzeczoznawcę.4
Biegły to osoba wezwana przez uprawniony organ procesowy do zbadania lub zaobserwowania pewnych okoliczności, których poznanie lub
spostrzeżenie oraz ocena wymaga posiadania wiadomości specjalnych i,
po dokonaniu obserwacji lub badań, do złożenia swej opinii.5
Wiadomościami specjalnymi są wiadomości przekraczające normalną, ogólnie dostępną wiedzę. Pojęcie to należy rozumieć potocznie.
Z punktu widzenia kryminalistyki są to wiadomości i umiejętności pozwalające na przeprowadzenie w ramach i w formie ekspertyzy, określonych
rygorami naukowymi i prawnymi specjalistycznych badań, najczęściej
identyfikacyjnych, krytycznej oceny ich wyników oraz dokonania ich interpretacji na potrzeby toczącego się postępowania.6
S. Kalinowski twierdzi, że biegłego można powołać dla zbadania
wszelkiego rodzaju kwestii faktycznych, dotyczących tych wszystkich
dziedzin nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, zagadnień gospodarczych, reguł ruchu na drogach publicznych itp., dla poznania których konieczne
jest posiadanie wiadomości fachowych.7 Wypowiedział się w tej materii także Sąd Najwyższy,8 uznając, że do takich wiadomości nie należy
wiedza dostępna dla dorosłego, przeciętnie inteligentnego człowieka
o odpowiednim doświadczeniu życiowym, wykształceniu i zakresie wiedzy ogólnej.
T. Tomaszewski wskazuje jednakże, że z jednej strony wraz z rozwojem oświaty, kultury i nauki przeciętna inteligencja, a tym samym poziom,
od którego zaczynają się wiadomości specjalne, znacznie się podwyższył.9
4 T. Marcinkowski przytaczając zdarzenie z ubiegłego wieku, w sposób oryginalny
przekonuje, że słowo „biegły” wywodzi się od biegłości w danej dziedzinie wiedzy lub
umiejętności, a nie od słowa „biegać”, zob. T. Marcinkowski, Skąd biegli... biegli? „Gazeta Prawnicza” 1988, nr 17, s. 12. Poza ramami tego opracowania pozostaje zagadnienie
związane z trapieniem biegłych nadmiernymi wezwaniami do stawienia się w sądzie.
5 S. Kalinowski, Opinia biegłego w postępowaniu karnym, Warszawa 1972, s. 116.
6 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2002, s. 188.
7 S. Kalinowski, Opinia..., op. cit., s. 17.
8
Wyrok SN z dnia 15.04.1976 r., sygn. II KR 48/76, OSNKW 1976, z. 10-11,
poz. 133.
9 T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 1998,
s. 9-10.
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Z drugiej jednak strony, ten szybki postęp cywilizacyjny oraz głęboka specjalizacja w nauce spowodowały, widoczną zwłaszcza w ostatnich latach,
potrzebę coraz częstszego korzystania przez sądy i organy ścigania z pomocy wysoko kwalifikowanych fachowców.
Akceptowane w literaturze przedmiotu jest stanowisko, iż z wiadomości specjalnych wyłączeniu podlegają normy prawa. O ile jednak mniejsze
kontrowersje w tym zakresie wywołuje powołanie biegłych dla poddania interpretacji przepisów prawa obcego, o tyle doktryna procesowa stoi
przeważnie na stanowisku, iż sędzia powinien znać swoje prawo i nie ma
potrzeby dla jego przedstawienia, a tym bardziej wyjaśnienia i wykładni powoływać biegłego.10 Nie należy zatem do wiadomości specjalnych
wiedza na temat obowiązującego prawa, bowiem takie wiadomości sędzia
powinien posiadać (iura novit curia).
Kodeks postępowania karnego w art. 193 § 1 podaje warunki, jakie
muszą zostać spełnione, aby powołać biegłego. Poza wspomnianymi wiadomościami specjalnymi wymagane jest, aby rozpatrywane przez biegłego zagadnienie miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Trzecim niezbędnym warunkiem jest powołanie biegłego przez upoważniony
do tego podmiot i we właściwej formie procesowej.
Z potrzeby powołania osób dysponujących wiadomościami specjalnymi, należy skorzystać nawet w sytuacji, gdy in concreto organ procesowy
ma „wiadomości specjalne” z pewnej dziedziny.11 Może się bowiem zdarzyć, że w składzie orzekającym zasiadać będzie osoba, która jest wybitnym znawcą w danej dziedzinie. Jednakże art. 193 § 1 k.p.k. nakłada
i w takiej sytuacji obowiązek wezwania biegłych do przedłożenia opinii
w tej materii. Gdyby bowiem dopuścić rozstrzyganie przez organ procesowy, a zwłaszcza sąd, kwestii wymagających wiadomości specjalnych,
to prawo stron do starań o korzystne rozstrzygnięcie (zasada kontradyktoryjności) doznałoby poważnego uszczerbku.12
Uznanie dowodu pochodzącego z opinii biegłych za zbyteczne, nie zależy wyłącznie od subiektywnego przekonania sądu o dostateczności własnej
znajomości przedmiotu. Dowód z opinii biegłych wtedy tylko może być
uznany za zbyteczny, kiedy sąd sam może dokonać oceny, tak jak każdy
inteligentny człowiek, lecz nie jako człowiek wiedzy specjalnej.13
10

Tamże, s. 10; por. także wyrok SN z dnia 17.01.1987 r., sygn. V KRN 474/86,
OSNPG 1988, nr 3, poz. 29.
11
Z. Doda, Kontrola dowodu z opinii biegłego w trybie art. 182 kodeksu postępowania karnego, „Palestra” 1977, nr 6, s. 71.
12 A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007, s. 168.
13
J. Sehn, Dowód z biegłych w postępowaniu sądowym, „Nowe Prawo” 1956,
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Poza zakresem niniejszego opracowania pozostają przypadki kodeksowego obligatoryjnego powołania biegłych.14
Na gruncie kryminalistyki mówi się, że w procesie karnym może wystąpić:15
1) „ekspert”, czyli biegły, który jest osobnym źródłem dowodowym,
zaś jego opinia odrębnym, samoistnym środkiem dowodowym,
2) „konsultant”, czyli osoba biorąca udział w różnych czynnościach
procesowych jedynie w celu służenia radą i pomocą organowi procesowemu przeprowadzającemu te czynności.
Zdecydowanie należy również odróżnić dwa osobowe źródła informacji jakimi są świadek i biegły. Różnica polega na tym, że biegły dzięki
swym kwalifikacjom specjalnym, mimo że zdarzenia nie obserwował, ma
dostarczyć wiadomości, które mógłby w innej formie przedstawić jakikolwiek świadek, gdyby zdarzenie to widział. Biegły, np. ma za zadanie określić na podstawie śladów, z jakiej odległości padł strzał. To samo mógłby
podać świadek, gdyby moment strzału obserwował i widział osobę strzelającego.16
Duże znaczenie praktyczne ma podział na tzw. biegłych sądowych
i biegłych ad hoc. Kodeks nie czyni między tymi kategoriami biegłych
żadnych rozróżnień formalnych, zaś opinie jednej i drugiej grupy biegłych
mają taką samą wartość dowodową.17 Na rozróżnienie takie pozwala art.
195 k.p.k., który stanowi, że do pełnienia czynności biegłego, poza biegłym sądowym, obowiązana jest również każda osoba, o której wiadomo,
że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie. W praktyce jednak stosunkowo rzadko spotyka się „przypadkowych” biegłych, bowiem poza
wiadomościami ze swojej dziedziny, do należytej współpracy z organem
procesowym, a następnie do wydania opinii, niezbędna jest również chociażby minimalna znajomość przepisów prawnych i realiów z tym związanych. Jednakże, to do organu powołującego biegłego należy decyzja,
czy w konkretnym przypadku należy powołać biegłego wpisanego na listę
biegłych, czy też rzeczoznawcę nie będącego takim biegłym. Trafne jest
nr 3, s. 23.
14 Por. np. T. Grzegorczyk, J. Tylman Polskie postępowania karne, Warszawa
2007, s. 507-508; także: Z. Doda, Dowód z opinii biegłych psychiatrów w postępowaniu
karnym, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 6, s. 24-43; J. K. Gierkowski, Status biegłego
psychologa w procesie sądowym, „Palestra” 1998, nr 9-10, s. 24-32.
15
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze 2005, s. 167.
16 M. Kulicki, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo – sądowej, Toruń 2005, s. 66.
17
T. Tomaszewski, Dowód..., op. cit., s. 15-16.
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stanowisko Sądu Najwyższego, że sąd według swego uznania może powoływać w charakterze biegłych bądź to osoby wpisane na listę biegłych
sądowych, bądź też inne osoby spoza tej listy, jeżeli mają one odpowiednie kwalifikacje zawodowo-specjalistyczne w danej dziedzinie, o którą
w sprawie chodzi, przy czym nie ma zastrzeżeń co do ich bezstronności.
Zgodnie z utrwalonym w judykaturze stanowiskiem, nie ma żadnej różnicy w traktowaniu i ocenie opinii biegłego złożonej przez biegłego sądowego lub przez innego biegłego powołanego w określonej sprawie przez
organ procesowy.18
Do wydania opinii oprócz indywidualnego biegłego, organ procesowy
może wezwać dwóch lub więcej biegłych z różnych specjalności. W takim
wypadku decydent procesowy musi określić, czy biegli ci mają wydać
osobne opinię, czy też przeprowadzić badania łącznie i na ich podstawie
wydać jedną, wspólną opinię. Poza indywidualnymi biegłymi, do wydania
opinii może zostać również powołana instytucja naukowa bądź specjalistyczna. W placówkach tego rodzaju są na ogół zatrudnieni fachowcy
o najwyższych kwalifikacjach, dysponujący najnowszym sprzętem i znający najnowsze metody badawcze. Poza tym, powołanie takiej instytucji
może być czasami niezbędne, ze względu na konieczność wydania opinii kompleksowej, w której biegli różnych specjalności, na ogół skupieni
w tym właśnie ośrodku, muszą ze sobą ściśle współpracować.
Poza typowymi ośrodkami, które zajmują się opiniowaniem na potrzeby różnego rodzaju postępowań, organ procesowy może zwrócić
się do dowolnej instytucji naukowej lub specjalistycznej. Przykładowo,
w sprawach o wypadki drogowe wykonanie opinii zleca się czasem odpowiednim zakładom uczelni technicznych (politechnik), a sprawy o badanie przyczyn katastrof lotniczych zleca się specjalistycznym instytutom
resortowym, dla których opiniowanie w sprawach karnych jest czymś
ubocznym i wyjątkowym.19 K.p.k. z 1997 roku zrezygnował z wymienienia instytucji naukowej bądź specjalistycznej na pierwszym miejscu,
przed indywidualnymi biegłymi, co w praktyce powodowało nieformalny
prymat opinii wydawanych przez takie zakłady specjalistyczne bądź powołane do tego instytucje.20
W doktrynie procesowej prowadzono dyskusję, czy można w charakterze biegłego powoływać policjantów lub funkcjonariuszy innych orga18 Wyrok SN z dnia 05.02.1974 r., sygn. III KR 371/73, OSNKW 1974, z. 6,
poz. 117.
19 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, op. cit., s. 189.
20 T. Tomaszewski, Dowód..., op. cit., s. 28; tak również wyrok SN z dnia 09.11.1979
r., sygn. III KR 315/79, OSNKW 1980, z. 3, poz. 31.
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nów ścigania, którzy wprawdzie posiadają odpowiednie kwalifikacje merytoryczne do wydania opinii, ale którzy z powodu podległości służbowej
czy zawodowej od organu procesowego mogą być narażeni na zarzut osłabienia zaufania do ich bezstronności.21 Trafne w tym zakresie wydaje się
być stanowisko mówiące, że nie zawsze fakt funkcjonalnego powiązania
biegłego z daną instytucją musi być równoznaczny z brakiem zaufania do
jego obiektywizmu jako naukowego eksperta.22 Prawidłowość taką można
zauważyć zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, gdzie organy procesowe
nie mają częstych możliwości korzystania z opinii „niezależnych” biegłych, bowiem typowe, proste ekspertyzy przeprowadzają na ogół funkcjonariusze policyjni zatrudnieni w wojewódzkich laboratoriach kryminalistycznych. Aprioryczny zarzut o braku obiektywizmu, moim zdaniem
nie jest trafny, a w konsekwencji doprowadziłby do unicestwienia zasady
szybkości procesu.
W praktyce można spotkać się z wątpliwościami przy wyjaśnieniu
dwóch terminów: ekspertyza i opinia. Często te dwa pojęcia używane są
zamiennie, choć dokładna analiza przepisów kodeksowych pozwala na ich
zdecydowane rozróżnienie.
Ekspertyza w ujęciu ścisłym według S. Waltosia to badanie przeprowadzone przez biegłego, zaś w znaczeniu szerszym to obok badania również opinia biegłego.23
Także kryminalistyka zdecydowanie odróżnia oba te pojęcia. T. Hanausek do najważniejszych ekspertyz zalicza:24
• z zakresu taktyki kryminalistycznej: m.in. dotyczące modus operandi
sprawcy, jego sylwetki psychofizycznej, oceny śladów emocjonalnych i możliwości istnienia zapisów pamięciowych,
• z zakresu techniki kryminalistycznej: ekspertyzy daktyloskopijne,
mechanoskopijne, broni palnej i śladów jej użycia, pisma i dokumentów, traseologiczne,
• ekspertyzy poboczne: chemiczne, fizyczne, biologiczne, antropologiczne, toksykologiczne,
• nowe ekspertyzy: fonoskopijne, osmologiczne, mikrośladów, fizjodetekcji, DNA.
Wszystkie powyższe ekspertyzy mogą być przeprowadzone dla potrzeb konkretnego procesu i zakończone wydaniem opinii, a zatem po pro21

T. Tomaszewski, Dowód..., op. cit., s. 19.
T. Grzegorczyk, Dowody w procesie karnym, Warszawa 1998, s. 74.
23 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2003, s. 380.
24
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op. cit., s. 168-170.
22
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stym wnioskowaniu można zauważyć, że opinia jest pojęciem szerszym,
bowiem jednym z desygnatów opinii jest przeprowadzenie w jej ramach
ekspertyzy.
Mianem opinii prywatnych zwykło się nazywać wyniki pracy rzeczoznawców, którzy swoje ekspertyzy wykonują na zlecenie stron procesowych.
Opinia taka jest dokumentem prywatnym, jednakże powstałym dla celów postępowania karnego i zgodnie z treścią art. 393 § 3 k.p.k. nie może
być odczytana, a zatem nie może stanowić dowodu w procesie karnym.
Może być jednak bardzo ważną informacją dla sądu o dowodzie. Nic nie
stoi na przeszkodzie, by sąd powołał autora opinii do pełnienia funkcji
biegłego w procesie.25
Wskazując na zalety korzystania z opinii prywatnych, a nawet sugerując szersze sięganie po nie w praktyce adwokackiej, T. Tomaszewski przestrzega przed niebezpieczeństwami, jakie może nieść za sobą niewłaściwe
zlecenie takich nieformalnych ekspertyz bądź też ich przeprowadzenie
przez ekspertów. Wcale bowiem nie odosobnione są przypadki wydawania opinii prywatnych błędnych, a nawet świadomie nieprawdziwych. Na
pierwszy plan wysuwa się tutaj czynnik natury finansowej.26 Taki stan
rzeczy potwierdza orzecznictwo, m.in. wyrok, w którym Sąd Najwyższy
stwierdził, że w świetle ustawowej regulacji trybu powoływania biegłego oraz przeprowadzania dowodu z opracowanej opinii – pozaprocesowa
opinia biegłego zgodnie z ustaloną praktyką sądową nie może stanowić
dowodu będącego podstawą oceny, albowiem dowód ten nie został przeprowadzony w sposób przewidziany przez Kodeks postępowania karnego.
Mimo tego, nie można takiego dokumentu pominąć (w tym również w postępowaniu odwoławczym), zawiera on bowiem informację o dowodzie,
który nie jest pozbawiony znaczenia dla prawidłowego rozstrzygnięcia
sprawy.27
Zauważyć również należy, że nie mają waloru dowodowego opinie
biegłych -wprawdzie wytworzone dla celów postępowania karnego, ale do
innej, choćby nawet równolegle toczącej się sprawy.28

25

S. Waltoś, Proces..., op. cit., s. 384-385.
T. Tomaszewski, Czy korzystać z opinii prywatnych?, „Przegląd Sądowy” 1997,
nr 2, s. 26.
27 Wyrok SN z dnia 04.02.2003 r., sygn. III KKN 494/00, LEX nr 75451.
28 Por. postanowienie SN z dnia 11.09.1996 r., sygn. II KKN 69/96, „Wokanda”
1997, nr 2, poz. 12.
26
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Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i jego
treść
W świetle przepisów postępowania karnego, osoba posiadająca wiadomości specjalne może być w sprawie ustanowiona biegłym, jedynie
formalnym postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.
Żaden inny sposób procesowego powołania biegłego nie jest dopuszczalny. Samo wydanie postanowienia, a także jego treść, są przejawem
formalnego kierowania przez organ powołujący biegłego zarządzoną
ekspertyzą.29 Na konieczność wydania takiego formalnego postanowienia wskazuje bezpośrednio przepis art. 194 k.p.k. Jedynym wyjątkiem od
tej reguły są sytuacje, gdy biegły jest wzywany w charakterze eksperta
w tzw. wypadkach nie cierpiących zwłoki (art. 308 § 1 k.p.k.). Jednakże
w tym przypadku wykonane przez biegłego powołanego „ustnie”, czynności na miejscu np. wypadku drogowego, bądź też miejscu ujawnienia
zwłok, zostają niejako potwierdzone poprzez późniejsze wydanie pisemnego postanowienia, które zawiera już w swojej treści wszystkie składniki
przewidziane w art. 194 k.p.k.
Po przeanalizowaniu materiałów konkretnej sprawy, gdy organ prowadzący postępowanie dojdzie już do przekonania, że zachodzą w niej
wątpliwości, a do ich wyjaśnienia niezbędne są wiadomości specjalne, zachodzi konieczność wyboru biegłego o odpowiedniej specjalności.
Z praktyki jednak wiemy, że uświadomienie sobie, a następnie skonkretyzowanie owych wątpliwości w celu podzielenia się nimi w postanowieniu z biegłym, nie należy do zadań łatwych.30 O ile w typowych przypadkach nie będzie to zadanie zbyt trudne, o tyle w praktyce mogą wystąpić niekiedy trudności w oznaczeniu takiej specjalności w przypadkach
nierutynowych ekspertyz lub specjalizacji leżących na pograniczu różnych
dyscyplin naukowych.31 Niezwykle istotną rolę w toczącym się procesie
będzie miał również moment, w którym organ procesowy dostrzeże potrzebę zasięgnięcia opinii biegłego. Obranie korzystnego momentu należy
odnieść do konkretnej sprawy. W jednym przypadku taki moment wystąpi podczas prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia, w innym na samym
początku postępowania sądowego.32 Często ekspertyza przeprowadzona
29

T. Tomaszewski, Dowód..., op. cit., s. 56.
J. Gurgul, Pozycja organu procesowego w przygotowaniu opinii przez biegłych,
„Nowe Prawo” 1984, nr 9, s. 95.
31 T. Tomaszewski, Dowód..., op. cit., s. 62.
32 J. Jerzewska, Od oględzin do opinii biegłego. Poradnik dla prowadzącego postępowanie karne, Warszawa 2005, s. 97.
30
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w najwcześniejszym stadium postępowania umożliwia wykrycie największej ilości danych i przeważnie wskazuje właściwy kierunek dla dalszego
postępowania. Ponadto, niektórych ekspertyz w późniejszym stadium
postępowania albo nie da się już powtórzyć, albo przeprowadzenie ich na
materiale dowodowym, który uległ zmianie, jest bezcelowe.33
Po określeniu specjalności biegłego przychodzi czas na zadanie pytania, kto ma ekspertyzę przeprowadzić, a zatem czas na wybór konkretnej osoby lub instytucji, która przeprowadzi badania i wyda opinię.
W postanowieniu musi być więc określony biegły z imienia i nazwiska,
musi być wskazana specjalność biegłego, a w przypadku opinii instytucji, także specjalność i kwalifikacje biegłych, którzy powinni wziąć udział
w przeprowadzeniu badań. Organ powołujący biegłego powinien się przy
tym kierować kwalifikacjami biegłego, poziomem merytorycznym wydawanych przez niego uprzednio opinii, terminowością wykonywania zadań
oraz całokształtem współpracy z biegłym. Obligatoryjnym elementem postanowienia jest również wskazanie terminu wykonania opinii. Termin
ten nie powinien być abstrakcyjny, lecz musi stwarzać realne szanse na
wykonanie w zakreślonym czasie zleconej ekspertyzy. Termin musi również uwzględniać pracochłonność badań, a z praktycznego punktu widzenia, także kolejkę oczekujących na wydanie opinii przez konkretną osobę.
Rzeczywistość bowiem wskazuje, że na ekspertyzę z niszowych dziedzin,
którymi zajmują się nieliczne ośrodki w Polsce, trzeba oczekiwać nierzadko nawet dwa lata.
Stawiany przed biegłym problem musi być jasno i precyzyjnie wskazany. Biegły musi bowiem wiedzieć gdzie tkwi problem i jakie okoliczności
organ procesowy uznał za konieczne do wyjaśnienia przy pomocy wiadomości specjalnych. Prawidłowe wskazanie przedmiotu i zakresu ekspertyzy jest równoznaczne z właściwym postawieniem biegłemu problemu.
Wymaga to – oprócz gruntownej znajomości sprawy – ogólnej orientacji
w zakresie wiedzy powoływanego biegłego.34 Przedmiotem ekspertyzy
jest fakt lub zespół faktów, których wyjaśnienie zlecono biegłemu. Krócej można to określić jako fakt badany.35 Przez zakres ekspertyzy należy
rozumieć ograniczenie eksperta. Określenie „zakres ekspertyzy” zawiera pewne elementy ilościowo ograniczające zakres badań biegłego, np.
przedmiotem będzie badanie krwi, lecz tylko na zawartość alkoholu.36
Właściwe wykonanie przez biegłego zleconego mu zadania uzależnione
33

S. Kalinowski, Opinia..., op. cit., s. 77-78.
J. Jerzewska, Od oględzin..., op. cit., s. 98.
35 S. Kalinowski, Opinia..., op. cit., s. 13-14.
36
Tamże, s. 39.
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jest w dużej mierze od tego, jak sprecyzuje się mu przedmiot i zakres
ekspertyzy, czyli inaczej mówiąc, na jakie pytania ma biegły udzielić odpowiedzi, jakie zagadnienia mają być w badaniu oraz opinii uwzględnione
i wyjaśnione.37
W sprawach karnych biegły nie może samodzielnie zdobywać materiału badawczego, gdyż nie ma do tego nie tylko kompetencji procesowych (problem odpowiedniego dokumentowania protokolarnego uzyskania materiału badawczego, będącego przecież środkiem dowodowym
w sprawie), ale tym bardziej uprawnień władczych (nie może żądać od
stron lub świadków dostarczenia takiego materiału, ani wzywać ich do
jego złożenia). Może on co najwyżej pomagać i współdziałać z organem
procesowym w uzyskaniu tego materiału.38 Za pozbawione prawnego
znaczenia należy zatem uważać wszelkiego rodzaju wezwania rozsyłane
przez biegłych, w których żądają (bywa, że z wyraźnego upoważnienia
sądu) stawiennictwa w celu złożenia próbek.39
Ogólne pojęcie przedmiotu i zakresu ekspertyzy konkretyzuje się
w pytaniach jakie należy postawić biegłemu, aby dowód z opinii spełnił
swe zadanie. Są to pytania podstawowe, które muszą znaleźć się w każdym postanowieniu, bowiem to właśnie w nich wyraża się przedmiot i zakres ekspertyzy.40 Kodeksowym wymogiem jest również sformułowanie
pod adresem biegłego pytań szczegółowych. Kodeks używa stwierdzenia
„w miarę potrzeby”, zatem wskazuje na fakultatywność zawarcia pytań
w postanowieniu, z czego organy procesowe niestety nagminnie korzystają. I tu tkwi właśnie cały problem. Z jednej bowiem strony nie jest
rzeczą łatwą postawienie konkretnych, rzeczowych pytań, z drugiej jednak, to właśnie pytania szczegółowe – zawarte w postanowieniu – są jego
najważniejszą częścią, one to bowiem uwypuklają problem i decydują
o kształcie, a pośrednio i o poziomie wydawanej opinii. Długoletni praktyk J. Gurgul bez wahania twierdzi, że najczulszym sprawdzianem zawodowej dojrzałości prokuratora jest treść wydanego przezeń postanowienia
o powołaniu biegłych.41
Zauważyć również należy, że trafne wytyczenie granic badań specjalistycznych pytaniami, istotnie przyczynia się do zwiększenia dowodowej
37

J. Markiewicz, Ekspertyza sądowa, Warszawa 1981, s. 10.
T. Tomaszewski, Dowód..., op. cit., s. 65.
39
T. Widła, Metodyka ekspertyzy, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza Sądowa.
Zagadnienia wybrane, Warszawa 2007, s. 29.
40
S. Kalinowski, Opinia..., op. cit., s. 32.
41
J. Gurgul, Powoływanie biegłych w postępowaniu przygotowawczym, „Problemy
Praworządności” 1983, nr 10, s. 27.
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efektywności opinii biegłych. Pytania bowiem nadają kierunek ich pracy,
i co równie ważne – wyzwalają pomysły, mobilizują siły i środki stojące
w dyspozycji ekspertów.42
Pytania do biegłych powinny:43
• dotyczyć zakresu wiedzy, którą biegły reprezentuje,
• mieścić się w granicach obecnych możliwości badawczych,
• być ułożone według reguły – od ogólnych do szczegółowych,
• być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały,
• być rzeczowe.
Jeżeli organ procesowy nie dostrzega potrzeby formułowania szczegółowych (stopień „szczegółowości” bywa różny) pytań, to w grę wchodzą
dwie możliwości:44
a) opinia jest obiektywnie zbędna,
b) uprawniony podmiot (sędzia, prokurator) nie ma pojęcia co wymaga wyjaśnienia, jakie konkretnie wątpliwości ujawnia analiza stanu
faktycznego sprawy, w jakim kierunku powinno podążać śledztwo.
Słusznie ustawa nie wspomina o wskazaniu wykonawcy ekspertyzy
metody badań, ponieważ już jej wybór z reguły wymaga wiadomości
specjalnych i odpowiedzialność za nią ponosi sam biegły.45 Judykatura wydaje się stać na stanowisku, że metody te określają sami biegli,
uwzględniając okoliczności, co do których mają się wypowiedzieć, zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz aktualny stan wiedzy w danej
dziedzinie,46 ale jednocześnie wskazuje, że strony mają prawo kontrolowania, czy wszystkie dostępne metody badawcze są znane biegłym i czy
były wykorzystane.47 Można więc przyjąć, że organ procesowy i strony
nie mogą wprawdzie żądać od biegłych badań jedynie w określony sposób
(określonymi tylko metodami), mogą jednak wskazywać na potrzebę sięgania po określone metody badawcze.48
Przepisy procedury karnej nie określają i nie mogą określać zakresu
i metod badań specjalistycznych przeprowadzonych przez biegłych, w tej
42

J. Gurgul, Pozycja organu..., op. cit., s. 96.
J. Jerzewska, Od oględzin... op. cit., s. 99-100.
44 J. Gurgul, Pozycja biegłego i jego rola w procesie karnym w świetle orzecznictwa
Sądu Najwyższego. „Problemy Praworządności” 1989, nr 2, s. 58.
45 T. Tomaszewski, Dowód..., op. cit., s. 66.
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bowiem materii zasadnicze znaczenie mają specjalistyczne kwalifikacje
biegłych. W orzecznictwie i piśmiennictwie procesowym ugruntowane
jest stanowisko, że o zastosowaniu zakresu i metod badawczych decydują
autonomicznie biegli.49
Mimo braku formalnego obowiązku sporządzenia uzasadnienia przez
organ procesowy, nie powinno się jednak pomijać strony praktycznej tego
uzasadnienia (czyli informacyjności postanowienia dla biegłego). Uzasadnienie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego powinno
mieć bowiem wymiar dwustronny: winno być nie tylko ukierunkowane
w stronę organu procesowego (uzasadnienie formalne), ale może przede
wszystkim w stronę samego biegłego.50 Brak tego kodeksowego wymagania sprawia, że organ procesowy stosuje niezmienną formułkę: „Z uwagi
na to, że wymagane są wiadomości specjalne, postanowiono jak na wstępie”. Formułka ta jest bezwartościowa dla osoby wykonującej badania,
natomiast argumenty zawarte w uzasadnieniu – o tym, co zaszło i dlaczego oraz jakie zaistniały w sprawie wątpliwości – mogą ukierunkować
biegłego i usprawnić jego pracę.51
Najistotniejszą, a zarazem najtrudniejszą do wykonania przez organ
powołujący biegłego częścią postanowienia o dopuszczeniu dowodu
z jego opinii jest sformułowanie zwięzłych, ale jasnych i w logicznej kolejności stawianych biegłemu pytań.52
T. Tomaszewski wskazuje na trzy grupy uchybień w pytaniach kierowanych do rzeczoznawców, które występują najczęściej:53
1) zbytnia ogólnikowość lub niepełność pytań,54
2) żądanie odpowiedzi wychodzących poza kompetencje biegłych,
3) stawianie pytań, na które nie można udzielić odpowiedzi.

49

Wyrok SN z dnia 05.08.2008 r., sygn. III KK 228/07, LEX nr 449113.
T. Tomaszewski, Dowód..., op. cit., s. 69.
51 J. Jerzewska, Od oględzin..., op. cit., s. 101.
52
T. Tomaszewski, Dowód..., op. cit., s. 70.
53 Tamże, s. 71 i nast.
54 W tej kategorii uchybień mieści się m.in. przykład podawany przez T. Tomaszewskiego, który miał miejsce jeszcze w latach siedemdziesiątych. Na stwierdzenie
sądu: „Sąd postanowił zlecić wydanie opinii co do techniki i taktyki prowadzenia pojazdu przez oskarżonego na podstawie materiału z dochodzenia i rozprawy”, biegły odpowiedział: „Po przeanalizowaniu obecnego stanu sprawy (...) dochodzę do wniosku,
że taktyka i technika prowadzenia samochodu przez oskarżonego była nieprawidłowa.”
– T. Tomaszewski, Postanowienia o powołaniu biegłego w teorii i praktyce, „Problemy
Kryminalistyki” 1984, nr 163, s. 69.
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W wyniku szybkiego rozwoju nauki i głębokiej specjalizacji niełatwo
jest obecnie wyliczyć podstawowe choćby pytania, jakie można czy też
należy stawiać określonym kategoriom biegłych, nie mówiąc już o tym, że
zlecający wykonanie ekspertyzy, nie zawsze dobrze wie, jakie możliwości
kryje w sobie dany rodzaj badań. Dlatego większą niż do tej pory wagę
powinno się przykładać do współpracy organu procesowego z biegłym
jeszcze przed jego oficjalnym powołaniem, względnie przed postawieniem mu pytań zmieniających zakres lub uściślających ostatecznie pole
ekspertyzy.55
Warto w tym miejscu wskazać na podstawowe chociażby błędy, jakie pojawiają się w praktyce formułowanych pytań. Często zdarza się, że
przy badaniach daktyloskopijnych pada pytanie: „Czy ślady linii papilarnych zabezpieczone podczas oględzin (miejsca, rzeczy) pochodzą od xy
(konkretnej osoby)?” Jest to pytanie nieprawidłowe, gdyż powinno ono
zmierzać w kierunku zbadania czy ślady zabezpieczone na miejscu oględzin pochodzą od osób, których odbitki na kartach daktyloskopijnych
przesłano jako materiał porównawczy. Typowym błędnym przykładem
jest powołanie biegłego grafologa zamiast specjalisty z zakresu badań
pisma, do wykonania porównawczych badań identyfikacyjnych pisma
ręcznego. W przypadku zlecenia badań wypadków drogowych, można
pytać biegłego o tor, kierunek ruchu pojazdów, o sprawność układów
w pojeździe, ale już nie można sformułować pytania zmierzającego do
określenia, który z kierowców był winny wypadku. O tym decyduje bowiem sąd, a nie biegły.
Podkreślenia wymaga, o czym już była mowa, że zawsze zaczynać
należy od pytań ogólnych, a następnie przechodzić do bardziej szczegółowych. Najpierw należy więc zadać pytanie: „czy zabezpieczona
na miejscu zdarzenia plama jest plamą krwi”, „czy przedmiot przesłany do badań jest bronią palną”, „czy ślad ujawniony i zabezpieczony
na miejscu oględzin jest śladem czerwieni wargowej”, a następnie dopiero pytania te precyzować: „czy krew ta jest krwią ludzką czy zwierzęcą”, „jakie są cechy grupowe dowodowej krwi w układzie AB0”, „jaki
był tor lotu pocisku i z jakiej odległości padł strzał”, „jakiego rodzaju substancja pozostawiła ślad czerwieni wargowej na zabezpieczonej
szklance” itd.56
Wskazać również należy na inny ważki problem, a mianowicie na
poziom wiedzy decydentów procesowych. Bardzo dobitnie ten fakt
podkreśla m.in. R. Kmiecik, twierdząc, że pozaprawnicza wiedza orga55
56

T. Tomaszewski, Dowód..., op. cit., s. 73-74.
J. Jerzewska, Od oględzin..., op. cit., s. 107-154.
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nu procesowego niezbędna do rzetelnej oceny opinii dotyczącej ustalania
faktów wymagających „wiadomości specjalnych” nie osiąga nawet elementarnego poziomu umożliwiającego sformułowanie pytań dla biegłego,
nie mówiąc o rozumieniu specjalistycznej terminologii, którą posługuje
się biegły.57
Bezsprzeczną rację należy przyznać autorowi tych słów i wskazać
na kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Problem tkwi już w programie studiów prawniczych, gdzie przedmioty takie jak kryminalistyka,
psychiatria, czy medycyna sądowa są przedmiotami dodatkowymi, fakultetami, na które uczęszczają tylko osoby chętne, a w związku z tym
na poziomie aplikacji wiedza z tego zakresu u jednych poszerza się,
a u drugich dopiero wykluwa. Choć aplikacja przygotowuje do zawodu,
to jednak na poziomie zasadniczym. W związku z tym, młody praktyk
musi dokształcać się sam, po godzinach pracy, na co nie zawsze ma
czas, a zwłaszcza chęci. Wywód ten jednak nie jest jakąkolwiek próbą
usprawiedliwiania decydentów procesowych, bowiem wiedzę, przynajmniej na poziomie podstawowym muszą oni posiadać. Nierzadko problemem może być więc odpowiednie sformułowanie pytań do biegłego,
nie mówiąc już o późniejszej rzetelnej i merytorycznej kontroli wydanej
przez niego opinii. Oczywiście przypadki kompletnej niewiedzy w tym
zakresie raczej się nie zdarzają, ale też nie ma powodów do świętowania
i osiadania na laurach. Ciągły proces dokształcania się, leży zarówno
w interesie organów, biegłych, jak i całego szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.
Postulować również należy większą współpracę pomiędzy biegłymi
a organami procesowymi. Już na etapie powoływania biegłych praktykuje się rozmowy telefoniczne, podczas których ustala się: czy dany
biegły jest kompetentny do przeprowadzenia danej ekspertyzy, przybliżony czas oczekiwania na opinię, a także kwestię pytań szczegółowych. Takie nieformalne ustalenia wydają się być niezbędne, zwłaszcza
w przypadku konieczności wydania opinii kompleksowej, gdzie problem jest ważki, a do jego rozwiązania potrzeba współpracy kilku biegłych. Organ procesowy może nie zdawać sobie sprawy jakich biegłych,
o jakich specjalnościach ma powołać i czego ma od nich oczekiwać.
Przykładem obrazującym te problemy są prowadzone sprawy karne dotyczące tzw. błędu w sztuce lekarskiej lub zdarzeń w postaci katastrof
budowlanych.
57
R. Kmiecik, Kryminalistyka sądowa jako dyscyplina dydaktyczna w programie
studiów prawniczych, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto. Księga jubileuszowa
ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Kraków 2006, s. 73.
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Zakończenie
Dowód z opinii biegłego stał się jednym z elementów procesu karnego. Trudno sobie obecnie wyobrazić, zwłaszcza w trudniejszych sprawach, brak pomocy ze strony osób, które dysponują wiadomościami specjalnymi. Właściwe i maksymalne wykorzystanie przez sąd możliwości,
jakie daje skorzystanie z wiadomości specjalnych biegłego, niejednokrotnie może bowiem mieć kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Nieuzasadniona jest jednak bezgraniczna wiara w dowód
z opinii biegłego, który – pomimo swojej specyfiki z uwagi na element
wiadomości specjalnych – nie może stanowić panaceum na wszelkie
ujawniające się w rozpoznawanej sprawie wątpliwości i podlega kontroli
i ocenie sądu na takich samych zasadach, jak inne dowody.58

58
B. Szerszenowicz, Dowód z opinii biegłego w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1988, nr 1, s. 75.

Jacek Wojciechowski*

Czynności procesowe w niezbędnym zakresie – aspekty
prawne i kryminalistyczne
Pod pojęciem czynności procesowych w niezbędnym zakresie kryją
się wszystkie te czynności (przede wszystkim dowodowe), których podjęcie w danej sprawie powoduje faktyczne wszczęcie postępowania przygotowawczego. Wprowadzenie tej instytucji do polskiego Kodeksu postępowania karnego niewątpliwie zostało podyktowane potrzebami praktyki.
W bardzo wielu bowiem przypadkach, zwłoka spowodowana oczekiwaniem na wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania, skutkowałaby
bezpowrotną utratą dowodów, bądź ich trwałym zniekształceniem, a to
kłóciłoby się z realizacją głównego celu postępowania karnego, jakim jest
wykrycie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności
karnej (art. 2 § 1 pkt. 1 k.p.k.). Aby więc uczynić walkę z przestępczością szybszą i efektywniejszą, ustawodawca tworząc instytucję czynności
procesowych w niezbędnym zakresie, umożliwił organom procesowym
prowadzenie czynności dowodowych jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania przygotowawczego, tj. przed wydaniem postanowienia zawierającego określenie czynu będącego przedmiotem ścigania oraz
jego kwalifikacji prawnej (art. 303 k.p.k.). Trudno więc w tym miejscu
nie zgodzić się z Z. Szatkowskim, który zauważa, że ,,faktyczne wszczęcie procesu jest merytorycznie uzasadnionym wyprzedzeniem wszczęcia
prawnego, którego cechą jest wydanie stosownego aktu procesowego”.1
Omawiana instytucja znajduje swoje zastosowanie w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania ze strony organów ścigania, gdy
zachodzą wszelkie przesłanki, aby formalnie wszcząć postępowanie karne, jednak z przyczyn obiektywnych, nie można wydać stosownego postanowienia. Niezbędnym elementem faktycznego wszczęcia procesu jest
tutaj bezpośrednie zetknięcie się organu ścigania z wydarzeniami lub faktami, które dostarczają podstawy do wszczęcia procesu. Bezpośredniość
tego zetknięcia, naoczność podstawy działania, zwalnia od bezzwłocznego prawnego formułowania tego, co jest oczywiste. Czyni natomiast konieczne natychmiastowe podjęcie tych czynności, które nie dają się na
* Autor jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK
w Toruniu.
1 Z. Szatkowski, Faktyczne wszczęcie procesu w celu zabezpieczenia dowodowego,
,,Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1977, nr 2, s. 138.
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później odłożyć.2 W tym miejscu należy również podkreślić, że instytucja
czynności procesowych w niezbędnym zakresie wykazuje ścisły i nierozerwalny związek z kryminalistyką, jako nauką o skutecznych sposobach
wykrywania przestępstw i ścigania przestępców. To właśnie względy
kryminalistyczne są jednym z powodów, dla których ustawodawca powołał do życia tą instytucję. Wychodząc z założenia, że nie ma przestępcy,
który nie pozostawiłby śladów na miejscu zdarzenia, konieczne jest obok
niezwłocznego podjęcia czynności procesowych, równoległe wykonywanie odpowiednich działań kryminalistycznych.3
Genezy omawianej instytucji można doszukiwać się już w Kodeksie
postępowania karnego z 1928 r.4 Na gruncie ówcześnie obowiązującej regulacji, istniało tzw. dochodzenie przedśledcze (art. 2458 § 2 k.p.k. z 1928
r.), a obejmowało swoim zakresem tylko sprawy, dla których przewidziana była forma śledztwa. Ponadto, samo postępowanie było ograniczone
jedynie do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, a także ujęcia
podejrzanego. Wszczynając dochodzenie przedśledcze należało wydać
postanowienie określające czyn i jego kwalifikację prawną, a następnie
trzeba było powiadomić prokuratora przez przesłanie mu odpisu tego postanowienia. W jego toku nie można było wydać postanowienia o przedstawieniu zarzutów ani przesłuchać podejrzanego, za wyjątkiem schwytania na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem. Instytucję o zbliżonym charakterze do obecnie obowiązującego art. 308 k.p.k. przewidywał
również Kodeks postępowania karnego z 1969 r.5 Można w tym miejscu
zaryzykować i postawić dość śmiałą tezę, że czynności procesowe w niezbędnym zakresie uregulowane w art. 308 k.p.k. z 1997 r., są niejako odpowiednikiem art. 267 k.p.k. i art. 276 k.p.k. z 1969 r. Na gruncie poprzednio obowiązującego Kodeksu postępowania karnego były one określane
mianem dochodzenia w niezbędnym zakresie. Zgodnie z treścią art. 267
k.p.k. z 1969 r. dochodzenie to mogło być prowadzone w każdej sprawie,
a więc zarówno w wypadku spraw zastrzeżonych dla formy śledztwa, jak
i prowadzonych w formie dochodzenia. Miało ono jednak węższy zakres
niż dochodzenie przedśledcze z k.p.k. z 1928 r. i sprowadzało się jedynie
do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, brak było natomiast
2

Tamże, s. 60.
Z. Szatkowski, A. Gębara, Kryminalistyczne aspekty dochodzenia w niezbędnym
zakresie, ,,Problemy Kryminalistyki” 1972, nr 95, s. 23.
4 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. Kodek postępowania karnego, Dz. U. z 1932 r., nr 33, poz. 313, z późn. zm.
5
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 1969 r.,
nr 13, poz. 96, z późn zm.
3
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możliwości ujawnienia i ujęcia sprawcy. Na uwagę zasługuje jednak fakt,
że wydanie przez prokuratora postanowienia o wszczęciu śledztwa lub
dochodzenia, obligowało organ procesowy do prowadzenia postępowania
przygotowawczego w jego zwykłej postaci (śledztwo, dochodzenie), a nie
jako dochodzenia w niezbędnym zakresie. Z kolei art. 276 k.p.k. z 1969 r.
określał możliwość przesłuchania osoby podejrzanej bez formalnego wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
Czynności procesowe w niezbędnym zakresie w obowiązującej formie
nieco odbiegają od charakteru jaki instytucja ta miała na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy. Jak podkreśla się jednak w doktrynie, nie ma
żadnych przeszkód merytorycznych, aby sformułowanie „dochodzenie
w niezbędnym zakresie” odnosić do art. 308 k.p.k. z 1997 r.6 Czynności
procesowe w niezbędnym zakresie można prowadzić w każdej sprawie,
a więc zarówno w sprawach, w których ustawa przewiduje formę dochodzenia (art. 325b k.p.k.), podobnie jak i w sprawach, w których postępowanie powinno się toczyć w formie śledztwa (art. 309 k.p.k.). Oprócz prokuratora i Policji organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzenia
w niezbędnym zakresie są również organy Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz inne organy przewidziane w przepisach
szczególnych (np. Straż Łowiecka, Straż Leśna). W obecnie obowiązującej formie, czynności dowodowe w ramach dochodzenia w niezbędnym
zakresie mogą być dokonywane tylko w ciągu 5 dni od dnia pierwszej
czynności (art. 308 § 5 k.p.k.). Jeżeli po przeprowadzeniu tych czynności
okaże się, że brak jest podstaw do kontynuowania postępowania, należy
wydać postanowienie o jego umorzeniu, a nie postanowienie o odmowie
wszczęcia śledztwa, ponieważ postępowanie to zostało wszczęte wraz
z dokonaniem pierwszej czynności (art. 308 § 6 k.p.k.).
Wszczęcie postępowania przygotowawczego w oparciu o czynności
procesowe, wskazane w art. 308 k.p.k. może nastąpić w wyniku łącznego
wystąpienia następujących przesłanek:
− zaistnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
Jest to warunek konieczny i niezbędny, który w przypadku jego zaistnienia, obliguje organy ścigania opierające swoje działania na zasadzie legalizmu do przedsięwzięcia określonych działań prawnych,
zmierzających do realizacji celów postępowania karnego. Omawiana przesłanka powinna występować pod postacią na tyle wiarygodnej wiadomości o popełnionym przestępstwie, i na tyle skonkretyzowanej, aby możliwe było określenie kwalifikacji prawnej czynu.
6
K. Marszał (red.), S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005,
s. 434-435.
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Na tym etapie niezbędne jest również, aby jednocześnie nie zachodziły przeszkody prawne uniemożliwiające wszczęcie postępowania
przygotowawczego, określone w art. 17 § 1 pkt. 1-11 k.p.k. W przypadku przestępstw, dla których ustawa przewiduje złożenie wniosku
o ściganie lub uzyskanie zezwolenia władzy (art. 17 § 2 k.p.k.) równocześnie z czynnościami procesowymi należy prowadzić czynności zmierzające do wyjaśnienia, czy ów wniosek zostanie złożony,
a w przypadku zezwolenia, czy będzie ono wydane;
− istnienie obiektywnej, niezależnej od organów ścigania realnej obawy utraty, zniszczenia lub zniekształcenia śladów i dowodów przestępstwa w razie niepodjęcia tych czynności. Treść tej przesłanki
rozwinął w jednym ze swoich wyroków Sąd Apelacyjny w Łodzi,
który zauważył, że ,,obawa zatarcia śladów lub dowodów przestępstwa może wynikać z oceny spodziewanego zachowania się osoby
podejrzanej”;7
− zajście prawdopodobieństwa niezwłocznego spełnienia się tej obawy
tj. ma miejsce wypadek nie cierpiący zwłoki – a więc występuje taka
sytuacja, w której obiektywnie narzucona rzeczywistość zmusza
organ ścigania do niezwłocznego podjęcia czynności procesowych
zmierzających do zabezpieczenia materiałów dowodowych.8
Zgodnie z brzmieniem łacińskiej zasady exceptiones non sunt extentendae, art. 308 k.p.k. ma charakter wyjątkowy i nie należy go interpretować rozszerzająco. Z takiego samego założenia wyszedł Sąd Najwyższy,
który stwierdził, że przy stosowaniu tego przepisu ,,należy ściśle przestrzegać wszystkich wymaganych przezeń warunków i przewidzianych
w nim ograniczeń”.9
Z wymogiem tym wiąże się więc szereg kierowanych do organów ścigania zaleceń. Aby prowadzenie dochodzenia w niezbędnym zakresie było
w ogóle możliwe, wszystkie wyżej omówione przesłanki muszą wystąpić
łącznie. Oznacza to, że powinny one także występować podczas każdej
z podejmowanych w ramach art. 308 k.p.k. czynności, a utrata aktualności
którejkolwiek z nich zmusi organy śledcze do zaprzestania podejmowa7 Wyrok SA w Łodzi z dnia 22 października 1998 r., sygn. II Aka 125/98, „Biuletyn
Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi” 1999, nr 7, s. 11.
8
Z. Szatkowski, Faktyczne …, op. cit., s. 140.
9 Wyrok SN z dnia 5 listopada 1999 r., sygn. V KKN 440/99, OSNKW 1999,
z. 11-12, poz. 76; zob. także: J. Tylman, Instytucja czynności niecierpiących zwłoki
w postępowaniu karnym, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”
1979, t. 9, s. 31.
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nia dalszych działań. Należy także podkreślić, że czynności procesowe
w niezbędnym zakresie mogą być przeprowadzane jedynie w granicach
koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa. Oznacza to tyle, że gdy ślady te zostaną odpowiednio zabezpieczone i pojawi się faktyczna możliwość wydania postanowienia o wszczęciu postępowania, to należy tego niezwłocznie dokonać. Jak słusznie zauważa
W. Grzeszczyk, w razie wystąpienia przesłanek przewidzianych w art.
308 k.p.k. faktyczne wszczęcie postępowania będzie obowiązkiem organów procesowych, a nie tylko ich prawem.10
Nie ulega wątpliwości, że pięciodniowy termin przewidziany dla trwania dochodzenia w niezbędnym zakresie, który rozpoczyna swój bieg od
momentu dokonania pierwszej czynności procesowej, odciska ogromne
piętno na pracy organów ścigania. Obliguje on je bowiem do szybkiego
sprecyzowania, w jaki sposób przystąpić do realizacji zadań postępowania
przygotowawczego i jednocześnie narzuca konieczność kompleksowej
analizy zdarzenia w zakresie nie tylko kryminalistycznym, ale i procesowym.11 Wszystkie te czynniki sprawiają, że na organach ścigania ciąży
ogromna odpowiedzialność, która wymusza na nich podejmowanie czynności procesowych z maksymalną rzetelnością i dokładnością. Jak stwierdza K. Otłowski, ,,szybka i prawidłowa pod względem kryminalistycznym
pierwsza reakcja na przestępstwo, zwykle otwiera drogę do wykrycia jego
sprawcy. I odwrotnie, spóźniona i nieprawidłowa reakcja na przestępstwo
blokuje, a niekiedy wręcz zamyka drogę do wykrycia sprawcy przestępstwa.”12 Trudno nie podzielić tego poglądu.
Należy pamiętać, że większość z czynności podejmowanych w ramach
dochodzenia w niezbędnym zakresie ma charakter niepowtarzalny i ich
wierna rekonstrukcja na późniejszym etapie postępowania, może okazać
się niemożliwa lub znacznie utrudniona. Brak możliwości powtórzenia
takich czynności w dalszych etapach postępowania karnego, nakłada na
organ procesowy obowiązek uwzględnienia w podejmowanych działaniach wszystkich okoliczności wymagających sprawdzenia, aby w ten
sposób umożliwić przyjęcie prawidłowej wersji zdarzenia. Równolegle
z zabezpieczaniem śladów i dowodów przestępstwa, organy procesowe
10

W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008,

s. 302.
11
K. Witkowska, Znaczenie szybkości postępowania karnego oraz koncentracji
czynności procesowych dla realizacji celów i zadań procesu karnego, ,, Prokuratura
i Prawo” 2009, nr 3, s. 77.
12
K. Otłowski, Pierwsza reakcja na przestępstwo, ,,Nowe Prawo” 1990, nr 4-6,
s. 125-126.
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powinny również dokonywać określonej przez przepisy k.p.k. dokumentacji tych czynności w formie protokołu, pisemnej opinii biegłego itp.
A. Gaberle określa wszystkie te działania mianem sformalizowanej dokumentacji procesowej.13 Z uwagi na wspomniany fakt, że większość z dokonywanych czynności ma charakter niepowtarzalny, wykonane i utrwalone czynności będą podlegały ocenie sędziego i innych uczestników
postępowania karnego tylko i wyłącznie w sposób pośredni tj. poprzez
lekturę protokołów i dołączonej do nich dokumentacji. Po uzyskaniu więc
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa wszystkie czynności
powinny być odpowiednio udokumentowane, gdyż protokoły sporządzane z przeprowadzanych czynności procesowych w niezbędnym zakresie
mają pełną moc dowodową i mogą być odczytywane na rozprawie przed
sądem w warunkach określonych w art. 389, 391, 392 i 393 k.p.k.14
Pierwszą i jednocześnie najbardziej znaczącą, z punktu widzenia kryminalistyki czynnością procesową, wymienioną w art. 308 § 1 k.p.k. są
oględziny (miejsca, osoby, rzeczy). Celem tej czynności jest ujawnienie
i utrwalenie śladów oraz uzyskanie z nich środków dowodowych, a także zabezpieczanie i wyłączanie śladów do badań rzeczoznawczych. Walory oględzin są nie do przecenienia, ponieważ czynność ta, jako jedna
z niewielu, dostarcza organom procesowym istotnych i bezpośrednich
wiadomości o przestępstwie. Nie we wszystkich jednak przypadkach,
przeprowadzenie oględzin będzie konieczne. Istnieją bowiem zdarzenia
kryminalne, przy których oględziny są typową czynnością, np. włamania, zabójstwa, katastrofy oraz takie, gdzie ich przeprowadzenie byłoby
bezprzedmiotowe ze względu na brak śladów kryminalistycznych, jak np.
kradzież kieszonkowa. Rodzaj i sposób wykonania oględzin, będzie też
różny w zależności od rodzaju sprawy np. odmienny będzie przebieg oględzin miejsca zdarzenia ze znajdującymi się na jego obszarze zwłokami od
oględzin miejsca włamania.15 W oględzinach realizowanych przez organ
procesowy może uczestniczyć powołany w tym celu biegły. Dokonuje on
stosownych badań specjalistycznych i sprawozdanie z nich oraz opinię
może złożyć do protokołu oględzin. Istnieje również możliwość wyłączenia określonych przedmiotów z oględzin z jednoczesnym przekazaniem
ich biegłemu do badań w ramach zleconej mu ekspertyzy.
13

A. Gaberle, Dochodzenie wstępne w polskim procesie karnym, ,,Zeszyty Naukowe UJ” 1973, nr 61, s. 139-155.
14 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie…, op. cit., s. 604; zob. także: wyrok SN
z dnia 18 sierpnia 1983 r., sygn. I KR 167/83, ,,Problemy Prawa” 1984, Nr 3, s. 57
15
A. Leciak, Utrwalenie przebiegu i wyników oględzin miejsca zdarzenia, ,,Prokuratura i Prawo” 1998, nr 9, s. 105.
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Niezależnie od udziału biegłego, organ procesowy może w razie potrzeby skorzystać z pomocy specjalisty. Instytucja ta została uregulowana
przez ustawodawcę w art. 205 k.p.k. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu specjalistą, jest osoba posiadająca wiadomości specjalne, gwarantujące prawidłowe wykonanie czynności technicznych. Organ procesowy
może skorzystać z jego pomocy, w przypadkach, gdy niezbędnym okaże się przeprowadzenie na miejscu oględzin eksperymentu, ekspertyzy,
zatrzymania rzeczy, czy przesłuchania. Wówczas rolą takiej osoby jest
przeprowadzenie określonych czynności technicznych – pomiarów, obliczeń, zdjęć, itp.
Pod pojęciem miejsca oględzin rozumie się zarówno przestrzeń otwartą
(las, pole, zbiornik wodny), jak i zamkniętą (wnętrza zabudowań, tuneli,
samochodów i innych pomieszczeń przeznaczonych lub nadających się
do bytowania ludzi). Bardzo ważnymi działaniami, które poprzedzają etap
oględzin miejsca, są czynności podejmowane przez Policję w ramach zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Ich problematykę i przebieg reguluje Zarządzenie Komendanta Głównego Policji.16 Według tego aktu normatywnego,
policjant przy określaniu przestrzeni poddawanej oględzinom uwzględnia
rodzaj przestępstwa i wstępnie ustalony lub domniemany sposób jego popełnienia (§ 82 pkt. 1). Na policjantach, którzy pierwsi przybyli na miejsce
oględzin ciąży m. in. obowiązek dopilnowania, aby osoby niepożądane nie
wchodziły na obszar oględzin, a także są oni zobligowani do spisywania danych personalnych i adresowych osób, które zostały zastane na miejscu zdarzenia. W przypadku, gdy okaże się, że oględziny miejsca dotyczą zdarzeń
o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, do udziału w nich należy
wezwać zespół oględzinowy złożony z policjantów i pracowników komórki
dochodzeniowo-śledczej, bądź laboratorium kryminalistycznego.
W ramach oględzin miejsca wyróżnia się cztery zasadnicze fazy:17
− ogólnoorientacyjną,
− statyczną,
− dynamiczną (szczegółowo-badawczą),
− końcową.
W ramach fazy ogólnoorientacyjnej dochodzi do ogólnego zoriento16

Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez służby
policyjne wyznaczone do wykrywania i ścigania ich sprawców, Dz.Urz. K.G.P. z 2005 r.,
nr 1, poz. 1.
17
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo – sądowej, Toruń 2005, s. 400-401.
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wania się co do charakteru zdarzenia, warunków, miejsca i czasu. Pozwala
to często już na tym etapie określić wstępnie liczbę i kwalifikacje uczestników oględzin oraz ich wyposażenie techniczne. W tej fazie będzie mieścić
się również udzielenie pierwszej pomocy ewentualnym pokrzywdzonym
(np. osobom rannym w wypadku), a także zapobieżenie ewentualnym dalszym stratom materialnym (np. przystąpienie do gaszenia pożaru). Organy
śledcze powinny podejmować również czynności, mające na celu niedopuszczenie do zniszczenia śladów przez zjawiska atmosferyczne (deszcz,
śnieg), a także zapobiec ingerencji osób trzecich w wygląd miejsca zdarzenia. W końcowym etapie fazy ogólnoorientacyjnej można już formułować wstępne wersje co do charakteru zdarzenia.
Faza statyczna oględzin miejsca ma z kolei na celu bliższe poznanie
zakreślonego miejsca oględzin i jego ewentualną, terytorialną modyfikację. Podczas jej przebiegu następuje wstępne, statyczne zbadanie wyrazistych śladów, a także klasyfikacja widocznych i spodziewanych (hipotetycznych) śladów, pod kątem kolejności ich zabezpieczenia oraz ujawnienie i utrwalenie. Określenie ,,faza statyczna” bierze się stąd, że statyczne
pozostają przedmioty oględzin, podczas gdy prowadzący oględziny poruszają się po ,,miejscu” i konstatują oraz utrwalają zastaną sytuację bez
zmieniania położenia czegokolwiek.18
Faza dynamiczna polega z kolei na dokładnym, planowym i systematycznym badaniu każdego śladu kryminalistycznego. Podczas jej przebiegu dokonuje się szczegółowych, wszechstronnych oględzin poszczególnych przedmiotów, przy równoczesnym formułowaniu wniosków
między odrębnie badanymi śladami. Wymaga to poruszania przedmiotów
oględzin, badaniu ich wnętrza, podłoża, a w skrajnych przypadkach może
prowadzić do naruszenia ich struktury. Jako pierwsze należy ujawniać
i utrwalać ślady najmniej trwałe i powierzchowne, np. ślady osmologiczne
i cieplne przed śladami linii papilarnych, a te z kolei np. przed mechanoskopijnymi. Również ślady umożliwiające ustalenie sytuacji przestrzennych powinny być utrwalane przed wyłączeniem przedmiotów noszących
takie ślady. Chodzi głównie o to, żeby przez zabezpieczanie i utrwalanie
jednych śladów nie powodować zatarcia innych. Dokumentowanie śladów
procesowych następuje poprzez ich fotografowanie, opisanie w protokole oględzin ich usytuowania, rozmieszczenia, opis w metryczce śladowej
oraz poprzez umieszczenie ich położenia na szkicu.19
Podczas fazy końcowej dokonuje się zestawienia danych uzyskanych
w toku oględzin miejsca z danymi pochodzącymi z innych ustaleń, a także
18
19

Tamże, s. 413.
Tamże, s. 413-414.
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precyzuje się kierunki dalszych poczynań operacyjnych. Podejmuje się
ponadto decyzje, o tym czy i w jakim zakresie oraz na jak długo miejsce
oględzin powinno zostać zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.20
Jeżeli na miejscu zdarzenia zostaną ujawnione zwłoki ludzkie, to stanowią one centralny punkt oględzin tego miejsca. Oględziny zewnętrzne
zwłok na miejscu zdarzenia, umożliwiają na ogół wstępną ocenę okoliczności i przyczyny śmierci. W trakcie trwania tej czynności zbiera się ślady
do późniejszych badań, a także sporządza szkice i fotografie uzupełniające
protokół oględzin. Zwłoki ludzkie znalezione na miejscu zdarzenia mogą
dostarczyć organowi procesowemu wiele istotnych informacji dotyczących czasu zgonu, przyczyny śmierci czy użytych do popełnienia czynu
narzędzi.21
Oględziny zewnętrzne zwłok polegają m.in. na stwierdzeniu rozmieszczenia i nasilenia wczesnych i późnych znamion śmierci, zanieczyszczeń
powłok ciała płynami ustrojowymi, wydzielinami i wydalinami lub substancjami obcego pochodzenia, obecności ewentualnych owadów na
zwłokach i stadium ich rozwoju, a także obrażeń ciała z uwzględnieniem
podziału na obrażenia powstałe za życia i po śmierci. Oględziny zwłok,
o których mowa w art. 209 § 3 k.p.k., rozpoczynają się od zarejestrowania,
przy użyciu odpowiednich urządzeń technicznych, ich wyglądu i ułożenia
oraz stanu otoczenia. W dalszej kolejności na miejscu znalezienia zwłok,
albo kontynuując już oględziny w zakładzie medycyny sądowej lub prosektorium, dokumentuje się oględziny odzieży, w którą zwłoki są ubrane,
opisując jej poszczególne części w takim porządku, w jakim znajdowały
się one na zwłokach.22 Ustawodawca wprowadził zakaz przemieszczania
i poruszania zwłok do czasu przybycia prokuratora i biegłego. Do przemieszczania ciała ludzkiego może dojść tylko w razie konieczności – np.
w przypadku podejmowanej akcji reanimacyjnej. Niewątpliwie, celem takiej regulacji jest dbałość o rzetelne ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz towarzyszących mu okoliczności. Zgodnie z brzmieniem art.
209 § 2 k.p.k., oględziny zwłok na miejscu zdarzenia powinny być przeprowadzane z udziałem biegłego lekarza posiadającego wiedzę i uprawnienia z zakresu medycyny sądowej. W nagłych przypadkach oględzin
może dokonywać Policja, na funkcjonariuszach ciąży jednak obowiązek
szybkiego powiadomienia o tym prokuratora. Ze względu na wagę czyn20

Tamże, s. 415
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze 2005, s. 111.
22
Zob. § 84 pkt 1 wspomnianego zarządzenia Komendanta Głównego Policji
nr 1426.
21
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ności kryminalistyczno-procesowej jaką są oględziny zwłok, w doktrynie postuluje się,23 żeby udział biegłego był wymagany w każdej sytuacji
oględzin, nawet w przypadku ograniczeń czasowych, gdy czynności przeprowadza Policja. Rzeczą (w rozumieniu przedmiotu oględzin), jest każdy przedmiot materialny mogący z racji swego istnienia i położenia być
śladem kryminalistycznym lub mogący być nośnikiem śladów (substancji, deformacji, cech zjawiskowych).24 Rzeczami są zarówno przedmioty
jednostkowe (np. nóż) jak i też wyodrębnione ze zbioru (np. jeden włos,
jedno źdźbło trawy). Należy jednak nadmienić, że określony zespół rzeczy
znajdujących się w danej przestrzeni traci właściwości rzeczy i staje się
elementem ,,miejsca”, np. meble w mieszkaniu. Rzecz może być poddana
oględzinom w ramach oględzin miejsca zdarzenia, osoby, zwłok, a także
innych protokołowanych czynności.
Warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić przed przystąpieniem do
przeprowadzania oględzin rzeczy, jest dokonanie jej identyfikacji. W jej
ramach ustala się parametry rzeczy, a więc jej wielkość, ciężar, a także
stopień jej zdatności dla wykonania tych zadań, dla których została wyprodukowana, albo użyta w konkretnym zdarzeniu. Istotne wskazówki co
do postępowania z przedmiotem oględzin zawiera art. 207 § 2 k.p.k., który
stanowi, że w przypadku gdy przedmiot przy badaniu może ulec zmianie lub zniekształceniu, część tego przedmiotu należy w miarę możności
zachować w stanie nie zmienionym, a gdy to nie jest możliwe – stan ten
utrwalić w inny sposób np. wykonując fotografię, czy sporządzając szkic.
Prawidłowo przeprowadzone oględziny rzeczy mają ważne znaczenie dla
rekonstrukcji czynu i mogą przyczynić się do szybkiego wyjaśnienia okoliczności przestępstwa. Na przykład oględziny pojazdów uczestniczących
w wypadku, z uwagi na ślady wgnieceń, zarysowań pozwalają często na
odtworzenie przebiegu zdarzenia m.in. w drodze ustalenia wzajemnego
położenia pojazdów, kierunku nadjechania drugiego pojazdu itp. Z kolei poddając oględzinom przedmioty stanowiące własność domniemanego sprawcy, można uzyskać materiał dla identyfikacji przestępcy. Wiele
z takich przedmiotów może także posłużyć jako woń do pracy węchowej
psa tropiącego.25
Oględziny osoby sprowadzają się w praktyce do badania ciała żywego
człowieka wraz ze znajdującą się na nim garderobą. Oględzinom można
23
R. A. Stefański, Oględziny i otwarcie zwłok jako czynności procesowe, ,,Prokuratura i Prawo” 2005, nr 3, s. 34.
24
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka…, op. cit.,
s. 404.
25 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2007, s. 528.
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poddać podejrzanego, świadka, pokrzywdzonego. Na tym polu istnieją jednak istotne różnice, które uwidacznia art. 192 § 1 i 4 k.p.k. Zgodnie z § 1
tego przepisu, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego (a jest tak m.in. w przypadku przestępstw określonych w art. 156
k.k., 157 k.k. czy art. 177 k.k.), nie może on sprzeciwić się oględzinom
i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją
w zakładzie leczniczym. Nie można jednak poddać oględzinom świadka
bez jego zgody, gdy skorzystał on z prawa odmowy zeznań, lub został od
nich zwolniony. Świadka można poddać oględzinom ciała i badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu tylko za jego zgodą (art. 192 § 4 k.p.k.).
Należy pamiętać, że odzież, którą ma na sobie osoba poddawana
oględzinom, bardzo często może być nośnikiem różnego rodzaju śladów
mogących mieć związek przyczynowo skutkowy ze zdarzeniem. Często
wskazuje ona środowisko, w którym dana osoba ostatnio przebywała.
Podstawą prawną oględzin osoby jest art. 208 k.p.k. Zgodnie z jego
brzmieniem, oględziny ciała ludzkiego powinny być dokonane w taki
sposób, aby godność człowieka poddanego tej czynności nie została dotknięta. Przeprowadzając oględziny powinno się więc uwzględniać tzw.
,,uczucie wstydu” osoby poddanej oględzinom lub badaniom. Zgodnie
z tym postulatem, czynność tą powinna wykonywać osoba tej samej płci,
chyba że łączą się z tym szczególne trudności. Podczas oględzin osoby,
obejrzeniu, zbadaniu oraz opisaniu podlegają uszkodzenia ciała takie jak:
rany, oparzenia, zadrapania, blizny, tatuaże, jak również ślady zabrudzenia, zamoczenia, okopcenia, nadpalenia tkanek, wszelkie ślady na odzieży oraz przedmioty znajdujące się w kieszeniach lub ukryte w odzieży.
Wszystkie dostrzeżone ślady powinny być szczegółowo opisane i w miarę
możności sfotografowane.26 Oględziny ciała przeprowadza się, w razie
potrzeby, z udziałem lekarza wezwanego w charakterze biegłego. Lekarz
biorący udział w oględzinach wydaje opinię co do przyczyny powstania
określonego śladu na ciele osoby badanej oraz dokonuje charakterystyki
przedmiotu, za sprawą którego ów ślad powstał.
Kolejną czynnością procesowo – kryminalistyczną, przeprowadzaną
w ramach dochodzenia w niezbędnym zakresie jest przeszukanie. Pod tym
pojęciem rozumie się wykrywczą czynność dowodową, będącą jednocześnie środkiem przymusu, pozwalającą na legalne wkroczenie w sferę konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności osobistych (art. 41 ust. 1
Konstytucji) i nienaruszalności mieszkania (art. 50 Konstytucji).27 Prze26
Zob. § 85 ust. 1 wspomnianego zarządzenia Komendanta Głównego Policji
nr 1426.
27 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie,…, op. cit., s. 498.
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szukanie prowadzi się w celu wykrycia, zatrzymania lub przymusowego
doprowadzenia osoby podejrzanej, znalezienia rzeczy mogących stanowić
dowód w sprawie, a także znalezienia rzeczy podlegających zajęciu w postępowaniu karnym (art. 219 § 1 k.p.k.). Może ono objąć pomieszczenie
(np. mieszkanie), inne miejsce (np. środki transportu, miejsce otwarte),
a także osobę wraz z ze znajdującą się na niej odzieżą i jej podręcznymi
przedmiotami.
Instytucja przeszukania w kontekście wypadków niecierpiących zwłoki została uregulowana przez ustawodawcę w art. 220 § 3 k.p.k. Przepis
ten umożliwia Policji w przypadkach wymagających natychmiastowego
działania, przystąpienie do przeszukaznia z pominięciem wcześniejszego
uzyskania postanowienia prokuratora. W takich wypadkach przeszukanie
przeprowadzane jest za uprzednim okazaniem nakazu kierownika jednostki Policji lub okazaniem legitymacji służbowej. W przypadku przystąpienia do przeszukania osoby, w nakazie przeszukania wystawionym
przez kierownika jednostki Policji powinien znaleźć się cel dokonywanej
czynności, ze wskazaniem przedmiotów, które mają być odnalezione lub
zatrzymane, a także dane osoby która ma być zatrzymana bądź przymusowo doprowadzona.28
Po wykonaniu przeszukania w ramach art. 220 § 3 k.p.k. należy niezwłocznie zwrócić się do prokuratora o jego zatwierdzenie. Brak dopełnienia przez policjanta tego obowiązku może skutkować dla niego odpowiedzialnością służbową lub nawet karną. Postanowienie prokuratora
w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano
przeszukania, w terminie 7 dni od daty tej czynności, na żądanie tej osoby zgłoszone do protokołu. Jak wskazuje się jednak w doktrynie, przekroczenie tego terminu nie powoduje bezskuteczności dokonanej czynności,
a więc uzyskane w jej toku przeszukania przedmioty mogą być wykorzystane jako dowody w sprawie.29 Zaistnienie wypadku niecierpiącego
zwłoki pozwala również organom śledczym odstąpić od zasady, że przeszukanie mieszkania może być przeprowadzane tylko w porze dziennej,
tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00.
Szczególnym rodzajem przeszukania, które zyskuje na znaczeniu
w obliczu wzrastającej przestępczości komputerowej jest przeszukanie
systemu informatycznego i ewentualne zatrzymanie znajdujących się
w nim danych. Problematyka tej czynności została szczegółowo uregulowana w dziale IV, rozdziale VI Zarządzenia Komendanta Główne28

Zob. § 95 wspomnianego zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 1426.
Z. Młynarczyk, Przeszukanie i odebranie przedmiotów w postępowaniu karnym,
,,Prokuratura i Prawo” 1996, nr 4, s. 101.
29

CZYNNOŚCI PROCESOWE W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE...

99

go Policji.30 Zgodnie z brzmieniem tego aktu, w przypadku gdy zasoby
przeszukiwanego systemu lub połączonego z nim innego komputera są
zaszyfrowane i niemożliwe jest zapoznanie się z nimi bez podania hasła
lub klucza prywatnego, można w tym celu użyć urządzeń lub programów
komputerowych umożliwiających dostęp do informacji przechowywanych
w systemie komputerowym. Na żądanie przeprowadzającego przeszukanie, dysponent lub użytkownik systemu informatycznego obowiązany
jest do ujawnienia hasła lub haseł umożliwiających dostęp. W przypadku,
gdy osobą tą jest osoba, co do której istnieje podejrzenie, że popełniła
ona przestępstwo, nie można wymusić na niej spełnienia tego obowiązku.
W takim wypadku, przeszukanie należy przeprowadzić przy udziale biegłego, do którego obowiązków należeć będzie przeszukanie zawartości
nośników informatycznych, ich skopiowanie i odpowiednie zabezpieczenie. W toku przeszukania właściciel lub użytkownik nie może mieć
bezpośredniego, swobodnego dostępu do urządzeń lub systemów. Celem
takiego uregulowania jest ochrona znajdujących się w systemie danych,
które korzystając z okazji osoba ta mogłaby próbować usunąć. Efektem
końcowym przeprowadzonego przeszukania powinno być sporządzenie
protokołu, w którym należy zamieścić datę, czas i miejsce wykonania
czynności oraz wyniki przeszukania, wraz z ujawnionymi przedmiotami.
W przypadku, gdy w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, organ procesowy znajdzie się w posiadaniu informacji wskazujących na związek określonej osoby z popełnionym przestępstwem, może
podjąć w stosunku do niej określone w art. 308 § 1 k.p.k. czynności dowodowe. Wskazany przepis stwarza organom śledczym możliwość przedsięwzięcia w stosunku do osoby podejrzanej czynności, polegających na
pobraniu krwi, włosów, wydzielin organizmu, a także przeprowadzania
czynności określonych w art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k. W tym trybie nie jest jednak możliwe dokonywanie badań psychologicznych i psychiatrycznych
– są one bowiem wymienione w art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k., do którego nie ma
odesłania w treści art. 308 § 1 k.p.k.
Zgodnie z art. 74 § 2 pkt 1, osobę podejrzaną można poddać oględzinom zewnętrznym oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem
integralności ciała. Od osoby takiej wolno pobrać odciski, fotografować
ją, a także okazywać w celach rozpoznawczych innym osobom. Wykonanie tych czynności może się odbywać wbrew jej woli – ma ona bowiem
ustawowy obowiązek poddać się tym czynnościom. Na tle rozważań nad
problematyką omawianego artykułu powstaje problem możliwości pobra30
Dział IV, rozdział VI wspomnianego zarządzenia Komendanta Głównego Policji
nr 1426.

100

JACEK WOJCIECHOWSKI

nia od osoby podejrzanej próbki pisma ręcznego, a także próbki jej głosu.
Zgodnie bowiem z łacińską zasadą nemo se ipsum accusare tenetur osoba
podejrzana nie ma obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść
i w związku z tym, gdy odmawia ona poddania się tej czynności, to nie
można jej dokonać. Problem ten rozwiązał pośrednio Sąd Najwyższy, który w jednym ze swoich wyroków stwierdził: ,,jeżeli na pewnym etapie
postępowania istnieje materiał dowodowy pochodzący od oskarżonego
(nagranie głosu, pismo własnoręczne), to może być wykorzystany nawet
wówczas, gdy odmówił on udziału w procesowej czynności uzyskania
takiego materiału. Nie ma też znaczenia, kiedy powstał taki materiał dowodowy przydatny do badań porównawczych – przed czy po odmowie
uczestniczenia w badaniu – jak również to, czy oskarżony był świadomy
tego, że jego wypowiedź zostanie utrwalona”.31
Szczegółowe warunki oraz sposób poddawania osoby podejrzanej badaniom, oględzinom, pobraniu krwi, włosów i wydzielin został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005
roku32 wydanego na podstawie art. 74 § 4 k.p.k. Zgodnie z brzmieniem
tego aktu normatywnego, czynności pobrania wymazu ze śluzówki policzków, pobieranie odcisków palców, dłoni, stóp wykonują specjalnie
przeszkoleni w tym zakresie funkcjonariusze Policji (§ 13 ust. 3, § 14 ust.
4 wspomnianego rozporządzenia). Wymaz ze śluzówki policzków pobiera
się przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonych pakietów kryminalistycznych, oznakowanych indywidualnym kodem kreskowym. Zgodnie
z § 6 i 8 rozporządzenia badanie i pobranie włosów, krwi i wydzielin organizmu jest przeprowadzane w zakładzie opieki zdrowotnej, dokonuje ich
lekarz prowadzący, który sporządza z tej czynności protokół.
Poczyniona na potrzeby niniejszej pracy charakterystyka zaprezentowanych czynności procesowo-kryminalistycznych została dokonana
nieprzypadkowo. Sam fakt, że czynności te zostały przez ustawodawcę
wyszczególnione w art. 308 § 1 k.p.k., świadczy o tym, że należą one,
w jego ocenie, do najpowszechniejszych i najefektywniejszych działań,
przeprowadzanych w ramach czynności procesowych w niezbędnym
zakresie. Należy jednak mieć jednocześnie na uwadze fakt, że art. 308
§ 1 k.p.k. nie wymienia w sposób wyczerpujący wszystkich czynności,
jakie mogą być przeprowadzane w ramach dochodzenia w niezbędnym
31 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2000 r., sygn. II KKN 108/00, LEX
nr 50904.
32 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
poddawania badaniom lub dokonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby
podejrzanej, Dz. U. z 2005 r., nr 33, poz. 299.
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zakresie. Katalog ten jest otwarty, o czym świadczy użyty w tym przepisie zwrot ,,a zwłaszcza”. Niemiej jednak, jak stwierdził Sąd Najwyższy,33 pewne czynności z natury rzeczy nie mogą być traktowane jako
niecierpiące zwłoki, np. uzyskanie opinii biegłego, gdy jej sporządzenie wymaga kilku tygodni jego pracy. W podobnym tonie wypowiadają
się T. Grzegorczyk i J. Tylman, którzy uważają, że w toku dochodzenia
w niezbędnym zakresie dopuszczalne jest dokonywanie każdej, niezbędnej czynności dowodowej, chyba że jest ona zastrzeżona wyłącznie dla
prokuratora lub sądu (np. otwarcie pisma zawierającego wiadomości objęte tajemnicą państwową – art. 225 § 1 k.p.k.).34 Skatalogowanie w art.
308 k.p.k. wszystkich możliwych do wykonania czynności procesowych
nie tylko mogłoby okazać się niemożliwe (choćby ze względu na stale
dokonujący się postęp technik kryminalistycznych), ale też mijałoby się
z jego ratio legis.
Zwrócić trzeba również uwagę na fakt, że rodzaj podejmowanych
przez organy śledcze czynności z reguły będzie zdeterminowany okolicznościami konkretnego przestępstwa. I tak, w przypadku, gdy organ ścigania zastał na miejscu zdarzenia świadka (pokrzywdzonego), co do którego
istnieje obawa jego śmierci, to pierwszą czynnością dowodową przeprowadzaną w ramach dochodzenia w niezbędnym zakresie, powinno być
odebranie od niego zeznań z uwagi na możliwość ich bezpowrotnej utraty.
Czynnością procesową, która expressis verbis nie została wyrażona przez
ustawodawcę, a która może i powinna być przeprowadzona w ramach
czynności w niezbędnym zakresie będzie także zatrzymanie sprawcy, dokonane in flagranti, bądź w wyniku bezpośredniego pościgu. Na tle tej
problematyki można również wyszczególnić przestępstwa, których popełnienie będzie wiązać się z przeprowadzeniem ściśle określonej czynności
procesowej – w przypadku zabójstwa będą to oględziny zwłok, z kolei
w przypadku przestępstwa z art. 178a k.k. będzie to poddanie sprawcy,
bądź osoby podejrzanej, badaniom na zawartość alkoholu w organizmie.
Należy też jednocześnie zauważyć, że w większości przypadków, to
na uprawnionych organach ciążyć będzie dobór takich czynności dowodowych, które w sposób najbardziej efektywny przyczynią się do zrealizowania celów i zadań postępowania karnego. W tym miejscu wypada
przytoczyć dość kontrowersyjny pogląd Sądu Najwyższego, który w sentencji cytowanego wcześniej wyroku z dnia 11 lutego 1982 r. stwierdził,
,,że badanie prawdomówności za pomocą wariografu nie należy do tych
33 Wyrok SN z dnia 11 lutego 1982 r., sygn. II KR 6/82, OSNKW 1982, z. 6,
poz. 35.
34
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie…, op. cit., s. 604.
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czynności, których przeprowadzenie jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania jest dopuszczalne w niezbędnym zakresie
i w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą lub zniekształceniem.” Jak można się domyśleć,
stanowisko to zostało skrytykowane przez przedstawicieli doktryny.35 Pogląd ten wydaje się o tyle absurdalny, iż jak pokazuje praktyka, badania
poligraficzne należy przeprowadzać w możliwie jak najwcześniejszej fazie postępowania karnego, inaczej tracą one swój walor procesowy.36
Czynnością procesową o szczególnym charakterze, przeprowadzaną w ramach dochodzenia w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 § 2
k.p.k. jest przesłuchanie osoby podejrzanej w charakterze podejrzanego
przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Jest to czynność wyjątkowa, gdyż powoduje przejście postępowania z fazy in rem
w fazę in personam. Przystąpienie do takiego przesłuchania jest możliwe w przypadku wystąpienia określonych przez prawo przesłanek, które
W. Grzeszczyk określa mianem tzw. kwalifikowanego wypadku niecierpiącego zwłoki.37 Zgodnie z art. 308 § 2 k.p.k. w wypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować zatarcie
śladów lub dowodów przestępstwa, można przesłuchać osobę podejrzaną
o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego. Według Sądu
Najwyższego, ,,okoliczność, czy zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki
jest sprawą oceną, natomiast ocena ta należy do organów prowadzących
postępowanie, które m.in. muszą brać pod uwagę możliwość wcześniejszego porozumienia się osoby, która będzie przesłuchana, ze świadkami
lub innymi osobami uczestniczącymi w przestępstwie.”38
Przesłuchanie, o którym mowa w art. 308 § 2 k.p.k., powinno się rozpocząć od informacji o treści zarzutu. Fakt jej udzielenia oraz jej treść,
powinny znaleźć odzwierciedlenie w protokole przesłuchania. Niezależnie od tego, powinno się również znajdować w nim dokładne określenie czynu zarzucanego osobie przesłuchiwanej wraz z jego kwalifikacją
prawną. Wymóg ten ma o tyle istotne znaczenie gwarancyjne, iż stanowi
element prawa do rzetelnego procesu. Chwila przystąpienia do czynności
przesłuchania w trybie art. 308 § 2 k.p.k. jest ważna z tego względu, że
35

S. Waltoś, J. Widacki, Glosa do wyroku SN z dnia 11 lutego 1982 r., sygn. II KR
6/82, ,,Państwo i Prawo” 1984, nr 1, s. 136-140.
36 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2007, 379-380.
37
W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008,
s. 303.
38
Wyrok SN z dnia 3 maja 1983 r., sygn. I KR 74/83, OSNKW 1984, z. 3-4, poz.
35 z aprobującą glosą M. Cieślaka, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1985, nr 3, s. 161.
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w jej wyniku osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa zyskuje status
podejrzanego ze wszystkimi tego konsekwencjami, co wiąże się z pouczeniem jej przez organy procesowe o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z treści art. 300 k.p.k., np. prawa odmowy składania wyjaśnień
lub odmowy udzielania odpowiedzi na zadane pytania, obowiązku stawiennictwa na wezwania organu w toku postępowania lub zmiany miejsca
pobytu trwającego więcej niż 7 dni. Podstawowym celem przesłuchania
podejrzanego jest uzyskanie możliwie pełnych i zgodnych z rzeczywistością informacji o przebiegu danego zdarzenia, roli jaką podejrzany w nim
odegrał, o okolicznościach tego zdarzenia i jego następstwach oraz innych
istotnych dla sprawy faktach, zjawiskach i osobach.39
Po przesłuchaniu osoby podejrzanej w charakterze podejrzanego bez
wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, musi zostać podjęta
decyzja merytoryczna w kwestii statusu takiej osoby. Jest to o tyle ważny
moment, że stanowi jednocześnie ocenę zasadności tego przesłuchania.
Prokurator podejmując decyzję w sprawie tej osoby, powinien brać pod
uwagę zarówno legalność podjętych w trybie art. 308 § 1 k.p.k. działań,
jak i merytoryczną zasadność postawienia w stan podejrzenia. Powinien on
wziąć pod uwagę dowody istniejące w chwili podejmowania przez niego
decyzji, a nie ograniczyć się do oceny sytuacji, jaka istniała w momencie
przystąpienia do przesłuchania. Decyduje się w ten sposób o zasadności
prowadzenia postępowania przeciwko osobie przesłuchiwanej, a nie tylko
jej przesłuchania40. Pogląd ten jest o tyle słuszny, że przesłuchanie, o którym mowa w tym przepisie z reguły poprzedzone jest przeprowadzeniem
innych czynności dowodowych. Mając wszystkie te względy na uwadze,
prokurator najpóźniej w ciągu 5 dni od daty przesłuchania, wydaje postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub też w razie braku warunków do
jego sporządzenia, umarza postępowanie w stosunku do osoby przesłuchanej.
Umorzenie to jest konstrukcją znaną tylko instytucji czynności procesowych w niezbędnym zakresie. W jej następstwie, dochodzi bowiem
do umorzenia postępowania in personam w stosunku do danej przesłuchiwanej osoby, nie powodując jednocześnie umorzenia postępowania in
rem. Oznacza to, że taka osoba traci status podejrzanego, natomiast samo
postępowanie toczy się nadal w sprawie, co nie wyklucza przesłuchiwania
w charakterze podejrzanych innych osób. Umorzenie postępowania w stosunku do osoby podejrzanej oznacza, że zebrane dowody nie uzasadniają
39

T. Hanausek, Kryminalistyka,…, op. cit., s. 237.
J. Grochowski, Postawienie w stan podejrzenia w trybie art. 276 k.p.k., „Problemy Prawa Karnego” 1988, nr 14, s. 67-68.
40
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dostatecznie podejrzenia, że osoba ta popełniła przestępstwo lub istnieją
przeszkody do prowadzenia przeciwko niej postępowania. Postanowienie
takie można wydać także wówczas, gdy co prawda w momencie przesłuchania istniały podstawy do postawienia danej osobie zarzutów, lecz
w chwili podejmowania decyzji przez prokuratora podstaw takich już nie
ma np. w wyniku obalenia wiarygodności ważnego dowodu. Jednocześnie
trzeba pamiętać, że art. 308 § 3 k.p.k. znajduje zastosowanie jedynie
w tych sprawach, w których obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa.
W dochodzeniu bowiem przesłuchiwanie osób podejrzanych bez uprzedniego wydawania postanowienia o przedstawieniu zarzutów jest regułą
(art. 325g § 1 k.p.k.).
Kończąc rozważania na temat aspektów prawnych i kryminalistycznych czynności procesowych w niezbędnym zakresie, należy z całą mocą
podkreślić, że instytucja ta odgrywa na gruncie polskiego postępowania
karnego niebagatelną rolę, umożliwia bowiem szybką i skuteczną walkę
z przestępczością. Bez wątpienia efekty działania tej instytucji nie byłyby aż tak widoczne, gdyby w swojej pracy organy procesowe nie mogły
korzystać z nowoczesnych technik kryminalistycznych. To właśnie dzięki
dorobkowi naukowemu kryminalistyki, nauki o skutecznych metodach
wykrywania przestępstw i ścigania sprawców, instytucja czynności procesowych w niezbędnym zakresie ma rację bytu.

Joanna Paulina Kufel*

Taktyka przesłuchania świadka
Przesłuchanie świadka jest jedną z najważniejszych i jednocześnie
najtrudniejszych czynności procesowych. Wymaga nie tylko specjalistycznego wykształcenia kryminalistycznego, ale także wiedzy z zakresu
socjologii, psychologii czy nawet psychopatologii, jak również doświadczenia, zarówno zawodowego i życiowego.
Oprócz rozległej wiedzy specjalistycznej, przesłuchanie jest czynnością wymagającą od przesłuchującego pewnych cech charakteru, które
wpłyną na jakość i przebieg przesłuchania, takich jak np. opanowanie,
rozsądek, wyrozumiałość i takt.
W większości spraw sądowych rozstrzygnięcia zapadają na podstawie
dowodów osobowych, tj. zeznań i wyjaśnień pozyskiwanych właśnie podczas przesłuchania, stąd są one jednym z najważniejszych źródeł dowodowych i pomimo technizacji życia społecznego, nadal zeznania dostarczają
najwięcej materiału dowodowego. W związku z tym, obecnie, wraz ze
wzrostem kultury zawodowej społeczeństwa, stawia się coraz większe
wymogi w stosunku do osób, które przeprowadzają przesłuchanie.
W literaturze przedmiotu poświęca się wiele miejsca prawom i obowiązkom świadka a także zasadom przesłuchania, pomijając bardzo często kryminalistyczną taktykę przesłuchania wraz z jej aspektami psychologicznymi. W praktyce często występują podczas przesłuchania błędy
taktyczne, których skutkiem są nierzetelne i niepełne zeznania, będące
bardzo często jedynym źródłem dowodowym. Należy mieć na uwadze, że
prawidłowo przeprowadzone przesłuchanie to takie, w którym uzyska się
prawdziwą i wartościową relację osoby przesłuchiwanej.
Tylko właściwe przygotowanie osoby przesłuchującej gwarantuje
odpowiednią jakość zeznań. Nie chodzi tu tylko o znajomość przepisów
Kodeksu postępowania karnego. Są one pewnego rodzaju wytycznymi
i jednocześnie dają uprawnienia przesłuchującemu, jak również prawa
przesłuchiwanemu, np. art. 171 § 1 k.p.k., który stanowi, że „osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach
określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać
pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi”.
* Autorka jest doktorantem w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
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Ważna jest nie tylko umiejętność właściwego zastosowania swojej
wiedzy, ale i odpowiednie przygotowanie do przesłuchania. Należy przede wszystkim zanalizować zebrany materiał dowodowy, zapoznając się
z dziedziną, której dotyczy. Bardzo istotnym jest poznanie osoby przesłuchiwanej – nie tylko jej przeszłości kryminalnej, ale również jej środowiska społecznego, grup, w których przebywa, pewnych charakterystycznych cech osobowości.
Z tych powodów, jak już zostało wspomniane wcześniej, znajomość
psychologii przy przesłuchaniu jest równie ważna jak znajomość kryminalistyki, umożliwia to bowiem rozpoznanie i zrozumienie procesów psychicznych przebiegających u świadka.
Taktyka przesłuchania jest to ogół sposobów, metod i środków
wykorzystywanych do uzyskania postawionego celu. Obejmuje zatem
bardzo ogólny zbiór wskazówek i związanych z nimi czynności dotyczących nie tylko samego faktu przesłuchania w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także wcześniejszych procedur, np. zapoznania się z ustalonymi
danymi na temat przestępstwa, czy też spraw dotyczących kolejności przesłuchania poszczególnych świadków. Przepisy prawa, określające ogólne
ramy dozwolonego prawnie sposobu postępowania w toku przesłuchania
świadka, nie zawierają jednak szczegółowych wskazówek regulujących
poszczególne elementy i czynności przesłuchania. Problematyką tą zajmuje się właśnie kryminalistyka i psychologia zeznań.1
W przesłuchaniu uczestniczy osoba przesłuchująca oraz osoba przesłuchiwana. Ten kontakt interpersonalny, z pozoru bardzo prosty, jest sytuacją trudną. Odgrywa w nim rolę kontakt pozawerbalny, interakcje obu
stron, ich stany psychologiczne i wzajemne postrzeganie. Przesłuchujący zatem powinien cechować się rozległą wiedzą, inteligencją, opanowaniem, wysoką kulturą i poziomem etycznym, a także obiektywizmem. Te
cechy właśnie dają możliwość dobrania odpowiedniej, trafnej dla danej
osoby techniki przesłuchania.
Kolejność przesłuchania świadków ma bardzo istotne znacznie dla
wartości materiału dowodowego. W pierwszej kolejności powinny zostać
przesłuchane osoby, które posiadają bezpośrednie wiadomości o zdarzeniu a więc pokrzywdzony, obserwator zdarzenia. Przed świadkami, którzy
budzą podejrzenia powinny zostać przesłuchane osoby godne zaufania.
Przesłuchanie składa się z kilku etapów, różnie nazywanych w terminologii kryminalistycznej. Doktryna i praktyka ma niejednolite poglądy
na kwestię ilości etapów przesłuchania. W niniejszym opracowaniu posłużę się najbardziej popularnym podziałem etapów i ich nazw.
1 B.

Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 936.
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I. Przygotowanie. Etap czynności wstępnych. Obejmuje analizę zebranego materiału dowodowego i opracowanie planu przesłuchania. Aby dobrać odpowiednią taktykę przesłuchania należy przed lub na początku tej
czynności dokonać analizy osobowościowej przesłuchiwanej osoby. Ułatwia to dobór właściwej metody przesłuchania, a także pozwala na ocenę
osoby i możliwości składania przez nią fałszywych zeznań. Bardzo ważnym
czynnikiem ułatwiającym przesłuchanie jest pora dnia. Przed południem
przesłuchiwani zwykle są wypoczęci, mniej ulegli i z reguły stawiają większy opór. Zeznający szczerze mogą wtedy łatwiej opierać się sugestiom,
a ich wypowiedzi mogą być bardziej dokładne, kompletne, ostrożne i wolne
od błędu – jest to zatem korzystne dla przesłuchania świadka. W przypadku
osób podejrzanych i zeznających nieszczerze późniejsza pora dnia może być
bardziej właściwa. Ostatnim elementem przygotowania jest więc sporządzenie planu przesłuchania i ustalenie jego kolejności.22
II. Rozpoczęcie przesłuchania. Najczęściej jest to swobodna rozmowa, której celem jest zaznajomienie się z rozmówcą i tym samym dowiedzenie się o nim trochę więcej, o jego osobowości, inteligencji, sposobie
bycia, nastawieniu emocjonalnym – stąd ważna jest znajomość podstaw
psychologii, które już na tym etapie pozwoliłyby ustalić, czy przesłuchiwany jest kłamcą, czy stara się coś ukryć, lub też poprzez rozmowę można ośmielić rozmówcę, stworzyć poczucie bezpieczeństwa i przełamać
towarzyszący osobie przesłuchiwanej stres.
III. Etap zeznań spontanicznych. Pozwala osobie na swobodne wypowiedzenie się na temat danej sprawy. Pytania są zadawane na tym etapie
pomocniczo. Przesłuchiwany nie pytany objawia na tym etapie poprzez
zachowania, mimikę, głos, wiele cech, które mogą wpłynąć na dalszy etap
przesłuchiwania. Zeznanie spontaniczne uchodzi za bardziej wierne od
zeznań złożonych w ramach odpowiedzi na pytania. Może się ono rozpocząć od ogólnie sformułowanego pytania: „Co Pan/Pani wie w danej sprawie?”. Prawidłową reakcją na takie pytanie jest w zasadzie prowadzenie
nieprzerwanego monologu. W zeznaniu spontanicznym zeznający łatwo
utrzymuje niewymuszony kontakt wzrokowy z przesłuchującym. Gdy
zeznający opisuje skomplikowane fakty i odpowiada na trudne, nieprzewidywalne, podchwytliwe pytania, które można zadawać na tym etapie,
można przypuszczać, że zeznaje spontanicznie.3
2
3

W. Pasko-Porys, Przesłuchanie i wywiad, Warszawa 2007, s. 107.
Tamże, s. 108 i n.
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IV. Stadium pytań i odpowiedzi. Stadium, w którym dodatkowo
przesłuchujący po zakończeniu swobodnej wypowiedzi, może zapytać
o pominięte informacje lub poprosić o wyjaśnienie określonych spraw.
Trzeba na tym etapie wykazać się dużą rozwagą i bystrością. Aby osiągnąć rezultat, należy przygotować się do zadawania pytań. Pytania muszą
być formułowane przejrzyście, często są one ponownym przesłuchaniem,
podczas którego okazuje się, że odpowiedzi nie są identyczne jak podczas
swobodnej wypowiedzi. Zadawanie pytań, na które przesłuchujący zna
prawidłową odpowiedź, przemieszanych z pytaniami, na które nie zna takich odpowiedzi, umożliwia ustalenie zakresu szczerości.4
V. Czynności końcowe. Przesłuchanie kończy się sporządzeniem protokołu i podpisaniem go przez zeznającego po jego odczytaniu.
Metody przesłuchania stanowią kolejny ważny jego element, który
wraz z rozwojem zawodowym społeczeństwa intensyfikuje swoją różnorodność.
Metoda przesłuchania świadka, to świadomie wybrany i stosowany
w trakcie przesłuchania sposób postępowania przesłuchującego w celu
uzyskania wszechstronnych i prawdziwych zeznań.5 Wybór metod zależy
przede wszystkim od tego, czy świadek kłamie czy rzeczywiście chce zeznawać. Głównym celem ich zastosowania jest oczywiście uzyskanie od
świadka zeznań, a jeśli nie chce zeznawać lub jego zeznania są nieszczere
– nakłonienie osoby do mówienia prawdy. Dlatego też wybierając metodę
przesłuchania należy zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj przestępstwa, ale
także na stan psychiczny świadka i jego cechy osobowości: wiek, stopień
zażyłości z podejrzanym itp. Tylko odpowiednie przygotowanie przesłuchującego, który dokładnie zapozna się z okolicznościami zdarzenia,
z osobowością świadka i potrafi zastosować odpowiednią metodę, gwarantuje uzyskanie wartościowych zeznań.
Wyróżniamy następujące metody przesłuchania świadka:
1. Metoda ujawniania związku świadka ze sprawą – polega na ujawnieniu (przedstawieniu) świadkowi dowodów świadczących o jego
zetknięciu się z okolicznościami określonej sprawy karnej. Jest to
metoda prosta i może szybko doprowadzić do uzyskania prawdziwych i wszechstronnych zeznań. Stosowanie tej metody łączy się
z pewnym ryzykiem, gdyż świadek po zorientowaniu się, że przedstawione dowody są niewystarczające, może zacząć spłycać swoje
4
5

Tamże, s. 110.
M. P. Krysiak, Przesłuchanie świadka, Szczytno 2007, s. 39.
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zeznania lub też zacząć usztywniać swoje wcześniej przyjęte stanowisko w sprawie. Metodę tą najlepiej stosować, gdy mamy udokumentowane dowody wystarczające do stwierdzenia znajomości
faktów przez świadka. Trzeba wykluczyć możliwość odwołania się
świadka do czynników subiektywnych, które mogłyby nie pozwolić
mu dokonać obiektywnych spostrzeżeń. Takimi czynnikami może
być np. zmęczenie, senność, kłopoty ze wzrokiem. Metoda ta wiąże
się z dużym przypuszczeniem, że świadek pod wpływem przedstawionych mu dowodów złoży prawdziwe zeznania.6
2. Metoda perswazji – metoda polegająca na dialogu pomiędzy
świadkiem a przesłuchującym. Odwołuje się do niektórych wartości moralnych i postaw obywatelskich przesłuchiwanego, dlatego
nie może być stosowana w przypadku osób moralnie zdegenerowanych, np. recydywistów. Celem tej metody jest nakłonienie świadka do złożenia zeznań poprzez zlikwidowanie różnic w poglądach
przesłuchującego i świadka na niektóre kwestie związane z przedmiotem sprawy. Metoda da daje najlepsze rezultaty w stosunku do
osób wykształconych, o wysokim morale.
3. Metoda przypominania – stosowana jest wówczas, gdy świadek
celowo nie pamięta zdarzenia. Przesłuchujący stara się przypomnieć
inne fakty z życia świadka, które pośrednio lub bezpośrednio łączą
się ze zdarzeniem, na okoliczność którego osoba jest przesłuchiwana. Metoda ta niestety nie sprawdza się w przypadku osób upartych
i celowo nielogicznych.7
4. Metoda wytwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa – stosowana jest w przypadku, gdy świadek obawia się o swoje bezpieczeństwo. W takiej sytuacji należy go przekonać o braku zasadności
jego obaw, a w przypadku gdy obawy są jednak zasadne – przedstawić środki, jakich może użyć Policja dla zapewnienia bezpieczeństwa.
5. Metoda bezpośredniego wykazywania kłamstwa – stosowana wobec świadków, którzy kłamią. Polega ona na odczytaniu pewnych
faktów, o których świadek wie i tym samym wie, że kłamie. Trudność polega tutaj na takim przedstawieniu faktów, które nie ujawnią
innych osób, świadków czy też faktów, o których przesłuchiwana
osoba nie powinna wiedzieć. Świadek, któremu wykazano kłamstwo z reguły szybko się reflektuje i składa zeznania szczerze.8
6
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6. Metoda „ślepej uliczki” – polega na pogrążaniu świadka w sprzecznościach jego kłamliwych wypowiedzi. Możemy stosować ją wobec
świadków, którzy z natury dużo mówią a przesłuchujący przypuszcza, że kłamią. Należy wówczas pozwolić świadkowi, aby mówił
jak najwięcej, a przesłuchujący powinien stwarzać pozory, że nie
zauważa jego kłamstw. Im obszerniejsze będą fałszywe zeznania,
tym łatwiej świadek zagubi się w swoich własnych sprzecznościach. Przesłuchujący wybierając ten rodzaj metody przesłuchania
powinien kierować się pewnymi przesłankami i pamiętać o tym,
że można ją stosować wobec świadków o prymitywnym sposobie
myślenia oraz tych, którzy nie mieli czasu na przygotowanie kłamliwego zeznania.9
7. Metoda „wszechwiedzy” – polega na wykorzystaniu rzekomej rozległej wiedzy o świadku. Metodę tą można zastosować, po pierwsze, jeśli przesłuchujący ma świadomość, że świadek kłamie ale
nie wie dokładnie, które przedstawione fragmenty są fałszywe; po
drugie, gdy osoba jest przesłuchiwana po raz pierwszy i nie zna
taktyk przesłuchań; po trzecie, przesłuchujący zna pewne szczegóły
z życia świadka i na ich podstawie może przypuszczać, że świadek
myśląc, że przesłuchujący wie o nim wszystko, może złożyć zeznania prawdziwe. Pozory wszechwiedzy w tej metodzie przesłuchujący powinien stwarzać już od samego początku przesłuchania, aby
wywołać u świadka odpowiednie wrażenie.
8. Metoda szczegółowych pytań – powinna być ona stosowana w odniesieniu do świadków, którzy uzgodnili między sobą fałszywe zeznania lub takie zeznania uzgodnili z podejrzanym. Opiera się ona
na założeniu, że ci świadkowie nie do końca wspólnie dopracowali
drobne kwestie będące przedmiotem zeznań, co doprowadzić może
w pewnym momencie przesłuchania do sprzeczności w zeznaniach
obu osób. Ten brak uzgodnień co do szczegółów należy odpowiednio wyolbrzymić, przekonując tym samym przesłuchiwanego
o bezsensowności jego kłamstwa.10
9. Metoda ujawniania motywów kłamstwa – polega na poinformowaniu świadka, jeszcze przed rozpoczęciem merytorycznego
przesłuchania o tym, że znany jest przesłuchującemu zamiar, jak
i motywy jego kłamstwa. Motywy te możemy ujawnić analizując
osobowość świadka, jego zachowania i powiązania z pokrzywdzonym. Unaocznienie świadkowi, że znane są przesłuchującemu
9
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motywy skłaniające go do składania fałszywych zeznań są z reguły wystarczającym argumentem prowadzącym do rezygnacji z nieprawdziwych zeznań.
10. Metoda zagrożenia konsekwencjami za fałszywe zeznania – polega na przypominaniu podczas przesłuchania o karalności za składanie fałszywych zeznań. Na ogół ta metoda jest wykorzystywana
pomocniczo przy stosowaniu pozostałych.
Każda z przedstawionych wyżej metod ma na celu nakłonienie świadka
do szczerych zeznań. Nie są one idealne, dlatego nie można stosować ich
sztywno, mechanicznie. Wskazane jest łączenie kilku metod jednocześnie,
intensyfikując tym samym możliwość uzyskania zeznań szczerych.11
Literatura przedmiotu opisuje taktyki przesłuchań, sposoby, etapy
i możliwości prawne. Bardzo często zapomina się jednak o tym, że wraz
z technicyzacją i rozwojem społeczeństwa, przesłuchiwani z jednej strony stają się odporni na pewne czynniki psychologiczne, z drugiej natomiast jest coraz więcej osób z zaburzeniami psychicznymi, od których
bardzo ciężko uzyskać rzetelne informacje. Wraz z rozwojem społecznym,
zwłaszcza zwiększeniem poziomu wykształcenia, wzrasta również rozwój
technik przesłuchań.
Społeczeństwo w dzisiejszej dobie Internetu ma dostęp niemalże do
wszystkich informacji, także do sposobów uzyskiwania zeznań, a zatem
świadek może doskonale przygotować się do przesłuchania.
Osoby kierowane do przeprowadzania przesłuchań, muszą posiadać
nie tylko samą wiedzę kryminalistyczną, a w tym i znajomość metod przesłuchań, ale również wszechstronne wykształcenie uzupełniające. Nie jest
zatem wystarczająca wyłącznie wspomniana wiedza kryminalistyczna
oparta na psychologii ogólnej, ale konieczna jest znajomość szczegółowych dziedzin psychologii, np. psychologii rozwojowej (przesłuchiwanie dzieci i młodzieży), wiedzy teologicznej (przesłuchiwanie świadków
wierzących), a często i innej dziedziny, która na pozór nie jest związana
z kryminalistyką, np. mechanika, farmakologia.

11
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Weneckie czy fenickie – lustro obserwacyjne i jego
zastosowanie w czynnościach procesowych
Lustro weneckie czy fenickie? Jest to pierwsza rzecz jaką należy rozstrzygnąć przystępując do omawiania problematyki zastosowania lustra
obserwacyjnego w czynnościach procesowych prawa karnego. Żeby móc
odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy przede wszystkim dokładnie określić przedmiot, jakim będziemy się zajmować. Otóż zajmujemy się tu takim rodzajem lustra, które, mówiąc skrótowo, z jednej strony
daje efekt zwykłego lustra, natomiast z drugiej – normalnej szyby. O ile
termin lustro weneckie jest często spotykany, w odniesieniu do wspomnianej ogólnej definicji, która została stworzona na potrzeby niniejszej
publikacji, to z pojęciem lustra fenickiego stykamy się o wiele rzadziej,
o ile w ogóle. Wobec tego naturalnym jest, że pierwszą odpowiedzią jaka
nasuwa się na postawione wyżej pytanie jest – lustro weneckie. Pogląd ten
może wydawać się o tyle usprawiedliwiony, że po wpisaniu hasła „lustro
weneckie” w internetowych wyszukiwarkach najczęstszym wynikiem,
który nam się pojawia jest właśnie stworzona przeze mnie definicja i różnego rodzaju jej pochodne. W dodatku identyczną nomenklaturę stosują
przedsiębiorcy profesjonalnie zajmujący się produkcją szkła i wyrobów
szklanych.1 Należy jednak stanowczo sprzeciwić się takiej nomenklaturze, gdyż prawidłowa nazwa, to lustro fenickie. Dlaczego więc tak często spotykamy się z błędnym nazewnictwem? Ciężko jest racjonalnie
odpowiedzieć na to pytanie, gdyż kształtowanie się błędów językowych
jest procesem długotrwałym, najczęściej pozbawionym konkretnej przyczyny, która mogłaby stanowić jego początek. Jednakże pomimo tych
wszystkich trudności, na pytanie to próbował odpowiedzieć J. Bralczyk,
który uważa, iż: „można domniemywać, że zadziałały tu dwa czynniki.
Po pierwsze: podobieństwo słów fenickie i weneckie, przy jednocześnie odczuwanej większej bliskości, naturalności tego drugiego słowa; po
drugie: istnienie (niejako w podobnej sferze) określenia okno weneckie
(czyli okno trójdzielne). Nałożenie tych dwóch zjawisk dało zapewne szy* Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM
w Poznaniu.
1
Dane za stroną: http://szybka.pl/lustra-weneckie.html?gclid=CLH8_4_n0pkCFZCD3godNTOptw, stan na dzień: 26.05.2009 r.
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bę wenecką.”2 Należy również odnotować, że możemy spotkać się także
z terminem „lustro weneckie” na określenie luster produkowanych do
XVII w. w Wenecji, znanej z doskonałego szklarstwa.3
Właściwości fizyczne
Skoro już wiemy, że prawidłowa nazwa przedmiotowego lustra, to „lustro fenickie”, możemy przystąpić do bardziej szczegółowego omówienia
właściwości technicznych omawianych szyb. Na początku należy wskazać na ich budowę. Otóż „lustra fenickie” są szybą pokrytą z jednej strony
cieniutką warstwą metalu (o grubości kilku atomów), którym najczęściej
jest aluminium, dzięki czemu odbijają większość światła. Ich skuteczność
i praktyczność objawia się dopiero, gdy umieścimy je pomiędzy dwoma
różnie oświetlonymi pomieszczeniami. Różnica w oświetleniu między
jednym a drugim pomieszczeniem wynosić musi 8:1, dzięki temu uzyskamy pożądany efekt – z jednej strony lustro, a z drugiej zwykłe okno.
Zjawisko to polega na odbijaniu większości promieni świetlnych przez
lustro, dzięki czemu nie przenikają one do ciemniejszego pomieszczenia.
Oczywiście światło z pokoju mniej oświetlonego również przenika do jasnego pomieszczenia, ale ze względu na różnicę natężenia, jest ono niedostrzegalne dla ludzkiego oka. Podobny efekt, tyle że na mniejszą skalę,
możemy zaobserwować w zwykłych szybach w naszych domach, kiedy
w nocy wyglądamy za okno, ale jedyne co jesteśmy w stanie dojrzeć, to
nasze własne odbicie, natomiast z zewnątrz, wnętrze naszego pokoju jest
idealnie widoczne. Dla wzmocnienia efektu „lustra fenickiego”, można
zastosować przyciemniane szyby, bądź szyby wykonane z tzw. zielonego
szkła. Ostatnio pojawiła się również możliwość przekształcenia w „lustro
fenickie” zwykłej szyby, dzięki specjalnym foliom, które nakleja się na
okno. Tego typu lustra znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje
potrzeba zachowania prywatności, lub w miejscach przeznaczonych do
obserwacji.

2 Dane za stroną: http://poradnia.pwn.pl/lista.php?kat=18&szukaj=domniemywa%
E6, stan na dzień: 26.05.2009 r.
3
Dane za stroną: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lustro_weneckie, stan na dzień:
26.05.2009 r.
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Lustro fenickie w czynnościach procesowych
Jako że zostało wyjaśnione, czym jest lustro fenickie i jakie są jego
właściwości, możemy przystąpić do omówienia jego zastosowania
w czynnościach procesowych prawa karnego. Funkcję, jaką będzie odgrywało lustro fenickie należy rozpatrywać łącznie z funkcją czynności
do której zostało ono zastosowane, o ile bowiem właściwości techniczne wspomnianego lustra w każdej z tych czynności będą identyczne, to
inaczej będzie się kształtował powód jego zastosowania. W praktyce
z lustrem fenickim stykamy się najczęściej w przypadku dwóch czynności: przesłuchania i okazania. Jednakże już w samym przesłuchaniu należy rozróżnić funkcję jaką ono spełnia w przypadku zwykłego przesłuchania świadka, czy podejrzanego, od przesłuchania w trybie art. 185a
i 185b k.p.k. (przesłuchanie pokrzywdzonego poniżej lat 15 i przesłuchanie
świadka poniżej lat 15). Odmienna jest również rola lustra fenickiego w
przypadku okazania. W tych wszystkich wymienionych czynnościach
procesowych funkcja półprzeźroczystej szyby jest inna, gdyż inne są przesłanki podejmowania tych czynności.
Lustro półprzeźroczyste, zastosowane w przesłuchaniu zarówno świadka jak i podejrzanego, spotykać będziemy w większości przypadków na
komisariatach i komendach Policji, czyli tam gdzie dochodzi do pierwszego przesłuchania. Ma ono na celu umożliwienie funkcjonariuszom prowadzącym śledztwo czy dochodzenie uczestniczenie w przesłuchaniu bez
wiedzy przesłuchiwanego. Obecność większej liczby przesłuchujących
mogłaby wpływać deprymująco na zeznającą osobę, a dzięki zastosowaniu
lustra fenickiego, pozostałe zainteresowane osoby mogą przysłuchiwać się
zeznaniom (wyjaśnieniom) bez konieczności przebywania w tym samym
co świadek (podejrzany) pomieszczeniu. Takie rozwiązanie, w połączeniu z dobrą komunikacją funkcjonariuszy, pozwala na przeprowadzenie
kompletnego przesłuchania i na pełną realizację wcześniej założonej taktyki przesłuchania. Wspomniana szyba pomiędzy pokojem przesłuchań
a drugim pomieszczeniem, umożliwia również podejmowanie czynności
operacyjno-rozpoznawczych bez konieczności przerywania toku przesłuchania, gdyż wyłączona zostaje konieczność niejednokrotnie żmudnego
zaznajamiania pozostałych funkcjonariuszy z treścią składanych zeznań
(wyjaśnień), a dzięki temu osoby przysłuchujące się odpowiedziom
świadka czy też podejrzanego, mogą weryfikować uzyskane informacje
niejako na bieżąco. Pozytywne oddziaływanie lustra fenickiego na proces
przesłuchania, objawia się również w możliwości płynnego przesłuchania
konkretnej osoby – poprzez jego zastosowanie kolejni przesłuchujący nie
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muszą wymieniać się zdobytymi wcześniej informacjami, tylko od razu
mogą przystępować do zamierzonej czynności przesłuchania, co również
wywiera korzystny rezultat na osobę składającą zeznania (wyjaśnienia).
U przesłuchiwanej osoby fakt ten wywołuje przeświadczenie, że wszyscy
przedstawiciele organów ścigania wiedzą o wszystkich aspektach zdarzenia, a jakiekolwiek zatajanie informacji, czy mówienie nieprawdy nie ma
najmniejszego sensu.
Jak już zostało wspomniane funkcja lustra fenickiego jest nieco odmienna w przypadku przesłuchania małoletniego poniżej lat 15. Jego obecność w „zwykłym” przesłuchaniu nakierowana była przede wszystkim na
ochronę rzetelności i ekonomikę postępowania. Natomiast w przypadku
przesłuchania w trybie art. 185a i 185b k.p.k., na plan pierwszy wysuwa
się dobro małoletniego. Właśnie w celu ochrony dziecka i przeprowadzania przesłuchania w przyjaznej mu atmosferze, powstała idea „niebieskich
pokoi”. Pierwszy tego typu przyjazny pokój przesłuchań został wykorzystany 4 czerwca 2004 roku w łódzkim sądzie okręgowym za sprawą sędzi A. Wesołowskiej, która była gorącym zwolennikiem wprowadzenia
tej idei. Niezbędnym wyposażeniem takiego pomieszczenia jest właśnie
lustro fenickie, które dodatkowo musi być tak umiejscowione, aby komponowało się z całościowym wystrojem pokoju. Zastosowanie lustra fenickiego, tak jak w poprzednim wypadku, w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia stresu, jaki towarzyszy czynności przesłuchania.
Obecność bowiem dużej liczby dorosłych w jednym pokoju z małoletnim
składającym zeznania, oddziaływałaby na niego niekorzystnie, powodując
niepokój, co również przekładałoby się negatywnie na jakość składanych
zeznań. Stosując lustro fenickie w tego typu sytuacjach, ograniczamy do
minimum ilość osób, które uczestniczą „czynnie” w takim przesłuchaniu,
do sędziego i psychologa, który czuwa nad tym, aby zneutralizować niepożądane skutki tej czynności procesowej. Zza półprzeźroczystej szyby,
całości mogą się przysłuchiwać zarówno prokurator, jak i adwokat, którzy
dzięki bezprzewodowemu systemowi komunikacji, mogą zadawać pytania za pośrednictwem sędziego. Za taką szybą również znajduje się aparatura audio-video, mikrofon i głośniki utrwalające przebieg przesłuchania,
co walnie przyczynia się do realizacji nakazu zawartego w art. 185a k.p.k.,
aby małoletniego poniżej 15 lat przesłuchiwać tylko raz.4 Umiejscowienie
bowiem całego sprzętu nagrywającego bezpośrednio w pokoju przesłuchań, byłoby czynnikiem rozpraszającym uwagę dziecka, które większą
uwagę skupiałoby nie na zadawanych przez sędziego pytaniach, a na
kamerze, czy mikrofonie. Warto również zaznaczyć, że obecnie w wie4

Z uwzględnieniem wyjątków zawartych w art. 185a § 1 k.p.k.
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lu krajach panuje tendencja do zastępowania luster fenickich wewnętrznym systemem monitoringu CCTV (Closed Circiut Television).5 Zjawisko to możemy zaobserwować między innymi w USA, Wielkiej Brytanii,
czy Islandii. Niewątpliwą zaletą tego systemu jest to, że pomieszczenie,
w którym znajdują się obserwujący przesłuchanie (prokurator, adwokat)
nie musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie pokoju, w którym
jest ono przeprowadzane.
Instytucją, w której lustro fenickie odgrywa bodajże najbardziej istotną
rolę jest okazanie. Kodeks postępowania karnego reguluje zasady przeprowadzania tej czynności procesowej w art. 173, jednocześnie w paragrafie 4 odsyłając do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych przeprowadzania okazania.6 Lustro fenickie
ma jednak zastosowanie w zasadzie tylko do jednej z odmian okazania
– bezpośredniego z ukrycia.7 Jest ono powszechniej stosowane dopiero
po 1990 roku,8 kiedy to korzystanie z tej metody „wymusiła praktyka organów ścigania, ze względu na dobro świadków i osób pokrzywdzonych
obawiających się udziału w okazaniu jawnym, na skutek zagrożenia ze
strony elementu przestępczego”.9 Z chwilą wejścia w życie nowelizacji
powołującej do życia instytucję „świadka incognito”,10 wprowadzono do
polskiego kodeksu nową metodę przeprowadzania okazania, tj. okazanie
bezpośrednie z ukrycia z utajnieniem osoby rozpoznającej. Wtedy też dodano do ówczesnego art. 65 § 1 pkt 1 k.p.k., który regulował problematykę
okazania pod rządami kodeksu z 1969 r., zapis, że „okazanie można przeprowadzić również tak, aby wyłączyć możliwość rozpoznania osoby przesłuchiwanej przez osobę rozpoznawaną”. Należy podkreślić, że funkcja
lustra fenickiego w tych dwóch modelach okazania jest zbliżona, aczkolwiek oba te przypadki różnią się akcentem położonym na chronione dobro.
5

Maria Keller-Hamela, Standardy wyposażenia i korzystania z przyjaznych pokoi
przesłuchań dzieci, [w:] M. Sajkowska (red.), Przyjazne przesłuchanie dziecka, Warszawa 2007, s. 88.
6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzania okazania, Dz. U. z 2003 r., nr 104, poz. 981.
7
Określenie okazania z ukrycia jako bezpośredniego budzi wątpliwości; zob.
D. Karczmarska, Przyczynek do prawnoprocesowej systematyki okazań, „Prokuratura
i Prawo” 1999, nr 7-8, s. 69.
8 Z badań postępowań przygotowawczych z lat 1985-88 wynika, że w ogóle nie
były przeprowadzane okazania bezpośrednie z ukrycia, zob. E. Gruza, Przebieg i wartość dowodowa okazania osoby w praktyce wymiaru sprawiedliwości, „Ślad” 1996,
nr 1, s. 13.
9
M. Lisiecki, Okazanie osób metodą bezpośrednią z ukrycia i z utajnieniem osoby
rozpoznającej, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 6, s. 73.
10 Dz. U. z 1995 r., nr 89, poz. 444.
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W pierwszym, tj. okazaniu bezpośrednim z ukrycia, zakres ochrony osoby
rozpoznającej skupia się jedynie na zlikwidowaniu kontaktu wizualnego
pomiędzy osobą przesłuchiwaną, a podmiotem okazywanym, którym najczęściej będzie podejrzany/oskarżony. Ma to na celu zagwarantowanie
swobodnej wypowiedzi podczas składania oświadczenia w przedmiocie
okazania, a także uchronienie osoby rozpoznającej przed wtórną wiktymizacją.11 Trzeba jednak zauważyć, że „okazanie przeprowadzane z ukrycia
powinno być dokonywane tylko w przypadkach, gdy wymaga tego ochrona interesów świadka rozpoznającego”.12 Takie rozwiązanie jest zgodne
z zaleceniami Rady Europy nr R/85/11 w sprawie postępowania z ofiarami
przestępstw, gdzie mówi się o tym, że należy minimalizować trudności
i kłopoty ofiar, a także chronić je przed zastraszeniem i zemstą. Ochrona ta
koncentruje się tylko i wyłącznie na samym momencie przeprowadzania
okazania, gdyż osoba okazywana wie, kto dokonuje rozpoznania, dzięki temu, że jej dane ujawnione są w protokole tej czynności. Natomiast
w przypadku okazania z ukrycia z jednoczesnym utajnieniem osoby rozpoznającej, funkcja lustra fenickiego jest dużo bardziej doniosła, zapobiega ono bowiem identyfikacji „świadka incognito” przez osobę okazywaną.
W protokole zamiast podpisu osoby rozpoznającej wpisuje się numer postanowienia prokuratora o utajnieniu danych osobowych świadka.
We wspomnianym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości obok
„lustra obserwacyjnego” wymienione są także: sprzęt elektroniczny, wizjer i inny środek, jak stanowi tekst rozporządzenia, pozwalający na dokonanie okazania w sposób wykluczający ujawnienie osobom nieuprawnionym tożsamości osoby przesłuchiwanej. W moim odczuciu, w przypadku okazania tylko lustro fenickie, nazwane w rozporządzeniu „lustrem
obserwacyjnym” daje realne możliwości na skuteczne przeprowadzenie
wspomnianej czynności procesowej. W przypadku wizjera mamy bowiem
do czynienia ze znacznym zniekształceniem obrazu, naturalne wielkości
i proporcje zostają zachwiane, wobec czego osoba, która ma dokonać
rozpoznania podejrzanej osoby, nie ma możliwości na wiarygodne skonfrontowanie swojej wiedzy z przedstawianym jej obrazem. Według mnie,
taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, gdyż bardzo często zdarza się,
że świadek zdarzenia widział sprawcę czynu przez bardzo krótką chwilę,
bez możliwości dokładnego przyjrzenia się danej osobie, co dodatkowo
negatywnie wpływa na zdolność percepcji świadka czy pokrzywdzonego.
Jeżeli więc następnie oczekujemy od niego rozpoznania dokonanego za
11

M. Lisiecki, Okazanie…, op. cit., s. 83.
A. Taracha, Okazanie w celu rozpoznania, „Problemy Praworządności” 1979,
nr 10, s. 8.
12
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pośrednictwem wizjera, który deformuje rzeczywisty obraz, to nie należy się dziwić, że świadek zdarzenia nie jest w stanie rozpoznać sprawcy.
Z podobnym zjawiskiem, aczkolwiek na mniejszą skalę mamy do czynienia w przypadku okazania za pomocą sprzętu elektronicznego, a dokładniej sprzętu rejestrującego obraz. W tego typu urządzeniach mamy do
czynienia z różnego rodzaju spłaszczeniami obrazu, co również nie wpływa korzystnie na możliwość rozpoznania konkretnej osoby przez świadka, pokrzywdzonego. Największą jednak wadą tego typu rozwiązania jest
radykalne zmniejszenie obrazu, który zostaje przedstawiony rozpoznającej osobie, co powoduje, że zostają zachwiane naturalne proporcje, a to
także nie pozostaje bez znaczenia. Przedstawione powyżej mankamenty
wymienionych metod okazania, obce są okazaniu z zastosowaniem lustra
fenickiego. Świadek, czy pokrzywdzony, ma możliwość przyjrzenia się
okazywanym osobom w sposób bezpośredni, bez żadnych zniekształceń.
Podejrzany zostaje zaprezentowany w sposób najbardziej zbliżony do
tego, w jaki mógł zostać zauważony przez rozpoznającego (możliwe jest
również okazanie osób w ruchu). Lustro fenickie daje możliwość spokojnego przyjrzenia się prezentowanym osobom, dzięki czemu pokrzywdzony czy świadek może odtworzyć w swojej pamięci wizerunek sprawcy.
W miarę potrzeby możliwe jest również okazanie z uwzględnieniem znaków szczególnych (blizn czy tatuaży), które w sposób wyjątkowy utkwiły
w pamięci danej osoby.
Przy zastosowaniu lustra fenickiego we wszystkich wymienionych
czynnościach procesowych, należy pamiętać o podstawowych zasadach
jego funkcjonowania. Najistotniejszą rzeczą jest zachowanie właściwego
stosunku oświetlenia pomiędzy pokojem przesłuchań, czy pomieszczeniem gdzie dokonuje się okazania, a salą obserwacyjną. Jak już zostało
powiedziane, proporcje te powinny wynosić 8:1. Niewłaściwe oświetlenie
może spowodować, że możliwe będzie dostrzeżenie osób znajdujących się
za lustrem, co w przypadku okazania mogłoby stanowić nawet zagrożenie
życia w najbardziej skrajnych przypadkach. Osoba, która godzi się rozpoznać podejrzanego, robi to w poczuciu pełnej anonimowości, nie chcąc
narażać się na możliwość zemsty ze strony okazywanego podejrzanego.
Dopuszczenie zatem do sytuacji, w której osoba dokonująca rozpoznania odczuwa strach, nie powinno mieć miejsca, gdyż może to wypaczyć
rezultat okazania. Organ dokonujący danej czynności procesowej, powinien więc za każdym razem upewnić się, że oświetlenie we wszystkich
pomieszczeniach jest właściwe i niemożliwe jest dostrzeżenie choćby samych sylwetek osób znajdujących się po drugiej stronie lustra.
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Wnioski końcowe
Podsumowując, należy uznać, że lustro fenickie odgrywa istotną rolę,
w czynnościach procesowych, a zwłaszcza w czynnościach organów ścigania. Koszty związane z instalacją tego typu lustra, są nieporównywalnie
mniejsze, od kosztów związanych z zamontowaniem systemu wewnętrznego monitoringu (CCTV), które na dzień dzisiejszy znacznie przewyższają możliwości finansowe większości polskich placówek policyjnych.
Moim zdaniem krytycznie trzeba się ustosunkować do przesłuchania małoletniego poniżej lat 15 z wykorzystaniem tylko wspomnianego systemu wewnętrznego monitoringu, gdyż może to prowadzić do pominięcia
ważnych elementów zachowania dziecka. Obserwowanie „rzeczywiste”,
stwarza dużo większe prawdopodobieństwo, że wszystkie szczegóły zostaną uchwycone przez przesłuchujących. Połączenie wykorzystania lustra fenickiego z rejestrowaniem całości przesłuchania przez sprzęt audio-video stanowić powinno wzorcowy model takiej czynności, tak jak
ma to miejsce w Polsce na chwilę obecną. Należy także podkreślić, że
półprzeźroczysta szyba pozbawiona jest mankamentów, jakie towarzyszą
pozostałym sposobom przeprowadzania okazania. W przypadku przesłuchania stanowi ono dyskretny łącznik pomiędzy pokojem przesłuchań,
a salą obserwacyjną, stwarzając jednocześnie warunki do rejestrowania
całości procesu przesłuchania, co jest niezwykle ważne w przypadku
przesłuchania małoletniego poniżej lat 15. Na samym końcu pragnę ponownie zwrócić uwagę, na powszechne błędne nazewnictwo lustra fenickiego. Profesjonaliści, którzy wykorzystują półprzeźroczystą szybę do
przeprowadzania czynności procesowych, powinni używać właściwej nazwy, przyczyniając się do jej utrwalenia w świadomości społecznej, a nie
ugruntowywać błędy językowe.

Magdalena Soboń*

Karnoprocesowe i kryminalistyczne aspekty czynności
okazania – rozważania na tle praktyki
Instytucja okazania, zwana także rekognicją, jest czynnością procesową o charakterze dowodowym przeprowadzaną przez organ procesowy
w postępowaniu dowodowym, połączoną z przesłuchaniem rozpoznającego i zmierzającą do identyfikacji osoby, jej wizerunku lub rzeczy.1
T. Hanausek definiuje natomiast okazanie jako „czynność tak kryminalistyczną jak i procesową polegającą na jednoczesnym przedstawieniu
jakiejś osobie (świadkowi lub podejrzanemu) grupy przedmiotów poznania w celu stwierdzenia przez tę osobę, czy i w jakiej grupie znajduje się
taki przedmiot (poznania), z którym się wcześniej zetknęła”.2
Inaczej mówiąc, okazać w celu rozpoznania oznacza tyle, co przedstawić (zaprezentować) do identyfikacji określoną osobę czy rzecz na podstawie poczynionych przez osobę przesłuchiwaną, za pomocą wszelkich
zmysłów, jakichkolwiek spostrzeżeń okazywanego przedmiotu. W związku z tym, podejrzanego oraz oskarżonego można okazać w celu rozpoznania przez osobę przesłuchiwaną przy użyciu jakichkolwiek zmysłów,
nawet wbrew ich woli.3 W przypadku odmowy poddania się okazaniu
przez oskarżonego, można zmusić go do poddania się tej czynności poprzez zastosowanie przymusu bezpośredniego.4 Można też siłą np. zgolić
mu brodę lub wąsy.
W odniesieniu do czynności okazania, w literaturze przedmiotu pojawił się spór dotyczący ustalenia czy okazanie jest czynnością procesowokryminalistyczną o charakterze samoistnego środka dowodowego czy też
jest rodzajem przesłuchania. Kwestię tę rozstrzyga E. Gruza, która stoi na
stanowisku, iż okazanie jest formą przesłuchania.5 Zdaniem autorki, za
taką właśnie tezą w szczególności przemawia sformułowanie treści art.
* Autorka jest aplikantem adwokackim w Zespole Adwokackim nr 3 w Rzeszowie.
1 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, Komentarz, Warszawa 1999, t. 1, s. 646 i n.
2 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 183.
3
M. Hudzik, Okazanie osoby a rozpoznanie „akustyczne”, „Państwo i Prawo”
2005, z. 5, s. 99.
4
T. Taras, Badania oskarżonego w celach dowodowych w nowym kodeksie postępowania karnego, „Nowe Prawo” 1979, nr 5, s. 664.
5 E. Gruza, Okazanie. Problematyka kryminalistyczna, Toruń 1995, s. 26-30.
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173 §1 k.p.k., który expressis verbis określa uczestnika okazania jako osobę przesłuchiwaną (rozpoznającą).6 Tak też wypowiedział się Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 23 października 2003 roku orzekając, iż
okazanie stanowi specyficzną formę przesłuchania, a co za tym idzie, można w jego trakcie odczytać rozpoznającemu świadkowi jego wcześniejsze
zeznania, o ile zachodzą warunki z art. 391 § 1 k.p.k. i zachowania takiego
nie sposób traktować jako sugestii do czasu, gdy prowadzący tę czynność
nie wyrazi wobec świadków w jakikolwiek sposób swoich ocen.7
Pod pojęciem „osoby rozpoznającej” należy rozumieć osobę przesłuchiwaną, którą może być świadek lub oskarżony (podejrzany), biegły
lub specjalista, i której okazuje się osobę, jej wizerunek lub rzecz. Osoby te mają obowiązek uczestniczenia w czynności okazania.8 Jakkolwiek
w k.p.k. brak jest przepisu wyrażającego taki obowiązek, to jednak wynika on pośrednio z przepisów określających inne procesowe obowiązki
świadków (art. 177 § 1 k.p.k.). Ponadto, do osób rozpoznających należy
także stosować przepisy określające ich procesowe uprawnienia, tj. prawo
do odmowy zeznań (art. 182 k.p.k.), uchylenia się od odpowiedzi na poszczególne pytania (art. 183 k.p.k.), a także przepisy określające zakazy
dowodowe (art. 178-179 k.p.k.).9
Zadaniem osoby rozpoznającej podczas czynności okazania jest dokonanie analizy wizerunku okazywanej osoby lub rzeczy, a następnie wypowiedzenie się co do wyniku skonfrontowania odebranych wrażeń zmysłowych z treścią wrażeń zarejestrowanych w jej pamięci.
Czynność okazania wiąże się więc z przesłuchaniem rozpoznającego,
w ramach którego osoba ta koncentruje się na określonym przedmiocie
percepcji zmysłowej, przedstawionym jej z założenia w grupie innych
podobnych przedmiotów tej percepcji. Tym samym, czynność okazania
sprowadza się do identyfikacji przedmiotu poznania, natomiast samo rozpoznanie jest tylko możliwym wynikiem okazania.10
Przedmiotem okazania może być osoba, jej wizerunek lub rzecz. Okazaniu może być poddany oskarżony (podejrzany), osoba podejrzana, pokrzywdzony lub świadek. Obowiązek poddania się okazaniu w celach rozpoznawczych przez oskarżonego, o czym była już mowa, wynika z art. 74
6

Tamże, s. 26-30.
Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 października 2003 r., sygn. II
Aka 371/03, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2004, nr 2, poz. 54.
8 M. Lipczyńska, Polski proces karny, t. I , Zagadnienia ogólne, Warszawa 1986,
s. 175.
9 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks …, op. cit., s. 646.
10 J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego, Komentarz, Tom I, Warszawa 1998, s. 465.
7
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§ 2 pkt 1 k.p.k. W art. 173 § 1 k.p.k. nie sprecyzowano natomiast wyraźnie
obowiązku poddania się okazaniu przez inne osoby, tj. świadków lub pokrzywdzonych, niemniej jednak nie wynika także z tego przepisu potrzeba
uzyskiwania zgody tych osób do przeprowadzenia okazania.11
Pod pojęciem „wizerunek osoby” należy rozumieć jej fotografię, nagranie na taśmie video lub filmowej oraz rysunek (portret pamięciowy).
W tym miejscu należy podkreślić, iż oskarżony, podejrzany i osoba
podejrzana mają obowiązek poddania się fotografowaniu (art. 74 § 2 pkt
1 i art. 74 § 3 k.p.k.), który to obowiązek ustawodawca wprowadził ze
względów gwarancyjnych. Z powyższego rygoru nie wynika obowiązek
złożenia przez oskarżonego próbek pisma czy głosu. Próbki takie organ
procesowy może uzyskać odpowiednio w wyniku np. przeszukania lub
utrwalania wypowiedzi składanych w związku z wykonywaniem innych
czynności procesowych.12
Wykonane fotografie oskarżonego, podejrzanego i osoby podejrzanej
mogą być gromadzone oraz wykorzystywane w celach identyfikacyjnych
i wykrywczych przez organy ścigania, gdy będą zachodzić przesłanki
z art. 20 ustawy o Policji.13 Wykonane fotografie (zgromadzone w albumach fotografie osób notowanych za przestępstwa wymienione w art. 20
ust. 2 ustawy o Policji) mogą być także wykorzystywane do okazań pośrednich innych osób.14
Pod pojęciem „rzeczy” należy rozumieć nie tylko określone przedmioty materialne, ale także zwierzęta, miejsce, cechy i właściwości.
Chociaż w doktrynie okazanie zwłok traktuje się jako rodzaj okazania
osoby, to jednak należy je uznać za okazanie rzeczy. W przypadku okazania zwłok, odchodzi się od ogólnej zasady okazywania przedmiotów
w grupie. Za takim rozstrzygnięciem przemawia fakt, iż stosując ogólną
zasadę okazania przy okazaniu zwłok trzeba by było je okazać w grupie
innych zwłok, co nie byłoby zadaniem łatwym dla prosektoriów, a ponadto zachodzi obawa czy świadek wytrzymałby taki pokaz.15 Faktem jest,
iż w niektórych przypadkach zamiast zwłok okazuje się ich fotografie,
natomiast najczęściej zwłoki okazuje się osobom najbliższym w celu ich
11 M. Lisiecki, Okazanie w nowym kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura
i Prawo” 1998, nr 3, s. 47.
12 E. Gruza, Glosa do postanowienia SN z dnia 26 mają 2004 r., sygn. V KK 22/04,
OSP 2005, z. 6, s. 82.
13 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2007 r., nr 43, poz. 277,
z późn. zm.
14 M. Lisiecki, Okazanie …, op. cit., s. 47.
15 J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks ..., op. cit., s. 465.
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identyfikacji. Niemniej jednak podczas takiego okazania, zwłoki należy
pokazywać kolejno, jednocześnie przestrzegając zasady, aby te zwłoki,
o których identyfikację nam chodzi nie były pokazywane jako pierwsze.
Za stosowaniem powyższych zasad przemawia fakt, iż po pierwsze, wygląd człowieka po śmierci dość znacznie się zmienia, a po drugie, osoba
mająca rozpoznać denata jest przeważnie tak zszokowana, że rozpoznaje
pierwsze okazywane zwłoki jako osobę jej najbliższą.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące rodzaje okazania:16
• bezpośrednie, tj. takie, w którym osobie rozpoznającej okazuje się
osobę lub rzecz,
• pośrednie (wizerunku), tj. mające miejsce wówczas, gdy okazanie
realizuje się za pomocą fotografii lub obrazu telewizyjnego.
Okazanie wizerunku osoby jest czynnością zastępczą i powinno być
przeprowadzane jedynie wtedy, gdy brak jest możliwości okazania osoby podejrzanego. W praktyce okazanie wizerunku osoby realizowane
jest najczęściej za pomocą tzw. zdjęć sygnalitycznych znajdujących się
w dyspozycji organów ścigania, o czym była już mowa, niemniej jednak
dopuszczalne jest także okazanie wizerunku osoby za pomocą zapisu
audiowizualnego albo rysunku. Chociaż do okazania wizerunku osoby nie
ma zastosowania art. 173 § 3 k.p.k., to jednak nakaz okazania wizerunku
osoby wśród wizerunków innych osób wynika z § 1 zd. 2 art. 173 k.p.k.
Okazanie osobie rozpoznającej wizerunku jednej tylko osoby bez zachowania obowiązku okazania tego wizerunku wśród wizerunków innych
osób, narusza zatem zakaz sugestii. Podczas okazania, wizerunek osoby
okazywanej powinien więc znajdować się wśród odpowiednio dobranych
wizerunków innych osób, które wyraziły na to zgodę. W przeciwnym bowiem razie, może dojść do naruszenia dyspozycji art. 23 k.c.17
Ponadto, okazanie wizerunku może odnosić się zarówno do sytuacji,
gdy organom ścigania nie jest jeszcze znana osoba podejrzana i poprzez
okazanie wizerunków potencjalnych sprawców starają się tę osobę zidentyfikować (okazanie zbioru wizerunków), tzw. selekcja zdjęć z albumów
policyjnych przez pokrzywdzonego, lub gdy osoba ta nie jest jeszcze
w dyspozycji organów ścigania, np. dla uniknięcia zorientowania się przez
nią, że jest przedmiotem okazania.
Okazanie właściwe może natomiast być poprzedzone tzw. okazaniem
ślepym (pustym), kiedy to wśród osób lub rzeczy okazywanych nie ma
16
M. Lisiecki, Okazanie osób metodą bezpośrednią z ukrycia i z utajnieniem osoby
rozpoznającej, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 6, s. 69.
17 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks …, op. cit., s. 648.
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przedmiotu rozpoznania. Celem takiego okazania jest sprawdzenie wiarygodności i spostrzegawczości osoby rozpoznającej, a nadto ocena stopnia
jej sugestywności,18 bowiem często zdarza się, iż osoba rozpoznająca jest
przekonana, że Policja sprawcę ujęła i wskazuje na najbardziej do niego
podobną osobę w grupie.
W zasadzie przyjmuje się, iż dokonanie okazania pośredniego nie stoi
na przeszkodzie okazaniu bezpośredniemu. Takie stanowisko reprezentuje D. Karczmarska, która twierdzi, iż czynność okazania wizerunku osoby
nie wyklucza okazania tej osoby, ponieważ nawet w przypadkach rozpoznania na podstawie wizerunku niezbędne jest następnie przeprowadzenie
okazania osoby, w chwili, gdy stanie się to możliwe. Zdaniem autorki,
dopiero okazanie osoby ma charakter czynności procesowej, której nie
można powtórzyć na rozprawie i w związku z tym zasada niepowtarzalności okazania osoby nie obejmuje okazania jej wizerunku.19
Z punktu widzenia praktyki z takim stanowiskiem zgodzić się nie
można. Wątpliwy jest bowiem sens takiej czynności, ponieważ okazanie
zmierzające do ewentualnego rozpoznania i zidentyfikowania określonego
obiektu zapamiętanego przez osobę jest czynnością niepowtarzalną i wyczerpuje się przy jednorazowym kontakcie z obiektem lub wizerunkiem.20
Skoro zatem istotą czynności okazania jest to, iż osoba rozpoznająca aktywizuje swoje spostrzeżenia tempore criminis, które to spostrzeżenia mają
być faktyczną aktualizacją wrażeń i spostrzeżeń o zdarzeniu przestępnym,
to może ono być przeprowadzone tylko raz. Nie ulega wątpliwości, że
każde następne okazanie będzie aktualizacją nie tyle spostrzeżeń pierwotnych, co wtórnych, dokonanych przy pierwszym okazaniu. Osoba, która
dokonała rozpoznania przy okazaniu, nie będzie miała trudności z rozpoznaniem przy powtórnym okazaniu. Jeżeli natomiast wynik pierwszego
okazania był negatywny, to osoba rozpoznająca może się zorientować,
kogo należy rozpoznać lub dojdzie do tego drogą eliminacji.21
Tak też wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 5 grudnia 2005 r. stwierdzając, iż „niedopuszczalne jest okazywanie wizerunku (lub osoby) na próbę, wstępnie, bo otwiera to możliwość
szerokiego pola do sugestii we właściwym rozpoznaniu. Okazywanie poza
18

T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit, s. 183-184.
D. Karczmarska, Przyczynek do prawno procesowej systematyki okazań, „Państwo i Prawo” 1999, z. 7-8, s. 65.
20 A. Taracha, Okazanie w celu rozpoznania, „Problemy Praworządności” 1979,
nr 10, s. 4.
21
J. Wójcikiewicz, Okazanie. Studium porównawcze z pogranicza kryminalistyki
i procesu karnego, Kraków 1985, s. 74.
19
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kontrolą procesową jest nielegalne, a podważa wiarygodność czynności
legalnych, rejestrowanych w procesie”.22
Okazanie, ze swej istoty jest zatem czynnością niepowtarzalną23 i dlatego też, by wynik okazania był bezsporny i nieobarczony żadnym błędem, okazanie osoby lub jej wizerunku powinno być przeprowadzane
tylko jeden raz.
Nie ulega natomiast wątpliwości, iż okazanie bezpośrednie może być
konieczne w sytuacji, gdy w czasie okazania pośredniego osoba rozpoznająca nie jest pewna, które z okazanych zdjęć jest fotografią osoby, która
ma być rozpoznana. W takim przypadku w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości w okazaniu powinny brać udział te same osoby, których zdjęcia
prezentowano wcześniej.
Niejako na marginesie należy zauważyć, iż z dyspozycji art. 173 § 1
k.p.k. wynika, iż okazanie pośrednie jest ograniczone tylko do okazania
osoby. Zawężenie takie wskazuje, iż okazanie rzeczy zawsze winno mieć
charakter bezpośredni. Nie można jednakże wykluczyć możliwości okazania pośredniego rzeczy, np. wizerunku skradzionej biżuterii.24
Kodeks postępowania karnego bardzo lakonicznie określa warunki,
w jakich powinno odbyć się okazanie, niemniej jednak naprowadza pewne
procesowe wymogi, które dotyczą:
1) wyłączenia sugestii, poprzez okazywanie danej osoby lub rzeczy
w grupie innych podobnych osób lub przedmiotów okazania (art.
173 § 1 zd. 2 k.p.k.),
2) podjęcia starań, by w razie potrzeby osoba przesłuchiwana nie została rozpoznana przez osobę rozpoznawaną (art. 173 § 2 k.p.k.),
3) okazania osoby rozpoznawanej w grupie obejmującej łącznie co
najmniej cztery osoby.
Jakkolwiek ustawodawca nie określił szczegółowych warunków okazania w Kodeksie postępowania karnego, to jednak na podstawie art. 173 § 4
k.p.k. Minister Sprawiedliwości wydał w dniu 2 czerwca 2003 roku rozporządzenie w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania.25
Z treści tego aktu prawnego wynikają następujące warunki okazania:
22 Postanowienie SA w Krakowie z dnia 5 grudnia 2002 r., sygn. II Akz 481/02,
„Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2002, nr 12, poz. 42.
23 J. Gurgul, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 6 mają 1997 r., sygn. II
Aka 74/97, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 7-8, s. 75-80.
24 J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks …, op. cit., s. 466.
25
Dz. U. z 2003 r., nr 104, poz. 981.
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a) okazanie tylko w wyjątkowych wypadkach może odbywać się poza
siedzibą organu, który dokonuje tej czynności procesowej, w pomieszczeniu specjalnie przystosowanym lub przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na
odległość (§ 1 i § 2 w/w rozporządzenia),
b) należy stworzyć osobie rozpoznającej dobre warunki obserwacji
rozpoznawanego obiektu (§ 11 w/w rozporządzenia),
c) należy zapobiec temu, by przed czynnością okazania osoba przesłuchiwana zobaczyła obiekty, które mają być jej okazane, a po dokonaniu tej czynności, aby kontaktowała się ona z osobami, które
jeszcze nie uczestniczyły w czynności rozpoznania (§ 3 i § 4 ust. 2
w/w rozporządzenia),
d) wygląd osób rozpoznawanych musi być zbliżony, a wśród osób
przybranych nie może być funkcjonariuszy organu dokonującego
okazania, ani osób znanych osobie przesłuchiwanej (§ 5 i § 6 w/w
rozporządzenia),
e) osoba okazywana ma prawo wybrać miejsce w grupie osób przybranych (§ 8 w/w rozporządzenia),
f) należy umożliwić osobie przesłuchiwanej zapoznanie się ze znakami szczególnymi osoby okazywanej, a także jej zachowaniem
w ruchu, jeżeli jest to konieczne dla dokonania rozpoznania (§ 9
i § 10 w/w rozporządzenia).
W szczególności należy podkreślić, iż zapewnienie warunków okazania wyłączających sugestię dotyczy wszystkich rodzajów okazania (osoby,
wizerunku, rzeczy), a celem takiej regulacji jest to, aby dobór i rozmieszczenie okazywanych obiektów czy też szczególne ich cechy nieistotne
z punktu widzenia możliwości rozpoznania właściwego obiektu, nie zwracały uwagi osoby przesłuchiwanej na żaden z okazywanych obiektów.
Nie ulega wątpliwości, iż okazanie osoby jest najtrudniejszą do przeprowadzenia formą okazania. Okazanie osoby rozpoznawanej przeprowadza się w grupie obejmującej łącznie co najmniej 4 osoby, a zatem do
czynności muszą być przybrane minimum 3 osoby. Liczby tej nie należy
zbytnio powiększać, gdyż rozprasza to uwagę osoby rozpoznającej i utrudnia rozpoznanie. W tym miejscu należy zauważyć, iż osoby przybrane do
czynności okazania (tzw. świadkowie przybrani) tworzą alternatywne tło
tej czynności, natomiast liczba parzysta wszystkich osób okazywanych
zapobiega lokowaniu osoby okazywanej w centralnym miejscu. Istotne
znaczenie ma też fakt, iż to osoba okazywana sama wybiera według swego
uznania miejsce w grupie osób przybranych.
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Ustawa nie określa szczegółowo cech wyglądu zewnętrznego osób
okazywanych, a jedynie wymaga, by okazanie było przeprowadzone tak,
by wyłączyć sugestię. Osoby okazywane muszą być osobami o zbliżonym wyglądzie, wzroście, wieku, ubiorze i innych cechach charakterystycznych podobnych do osoby okazywanej, gdyż tylko wówczas osoba
taka nie wyróżnia się spośród innych i tylko w taki sposób uniknie się sugestii. Wykluczone byłoby, więc okazanie łysego mężczyzny wśród blondynów lub brunetów, albo też potężnie zbudowanego mężczyzny wśród
trzech drobnych mężczyzn. W przypadku zaś konieczności okazania kilku
osób niezbędna jest zmiana osób przybranych do czynności.
Ponadto, zasadniczą kwestią przy wyborze osób przybranych do czynności okazania jest to, by osoby te nie były znane, ani nawet kojarzone przez
osobę rozpoznającą, gdyż wówczas cel tej czynności byłby daremny.
Przed przystąpieniem do okazania, osoba rozpoznająca powinna zostać
poinformowana, że w okazywanej grupie osób lub przedmiotów może nie
być tych, które spodziewa się spotkać. Uprzedzenie o takiej możliwości,
o czym była już mowa, powinno zapobiec rozpoznaniu osoby lub przedmiotu najbardziej podobnego do poszukiwanego.26
W zasadzie, rozpoznanie osoby może nastąpić po jej wyglądzie, głosie
i innych cechach. W przypadku rozpoznania osoby lub przedmiotu osoba
rozpoznająca powinna wskazać cechy, po których dokonała identyfikacji.
Rozpoznanie osoby, powinno zatem nastąpić po rysach twarzy, cechach
szczególnych, sylwetce, sposobie chodzenia, mimice, brzmieniu głosu,
swoistych zwrotach językowych, akcencie, natomiast rozpoznanie rzeczy
powinno nastąpić po charakterystycznych zarysowaniach, czy też odkształceniach. Z czynności okazania sporządza się protokół okazania.
Okazanie może być przeprowadzone w formie jawnej lub tajnej (incognito). Ponieważ osobie przesłuchiwanej ustawa gwarantuje anonimowość, to w związku z tym czynność okazania powinna być przeprowadzona tak, by tożsamość osoby rozpoznającej została zatajona, tzw. okazanie
dyskretne (tajne). Takie okazanie powinno być przeprowadzone z ukrycia,
poprzez tzw. lustro fenickie lub np. na placu spacerowym itp. Z okazaniem
tego typu najczęściej mamy do czynienia w sytuacji, gdy osobą rozpoznającą jest świadek incognito, bądź też świadek, który obawia się zemsty
ze strony podejrzanego, albo zachodzi obawa o stan psychiczny świadka
– ofiary zdarzenia, gdyż w grupie okazywanej znajduje się sprawca. Postawienie ofiary oko w oko ze sprawcą mogłoby więc narazić ją na szok
psychiczny.
26

s. 42.

M. Kulicki, Szczególne formy przesłuchania, „Państwo i Prawo” 1988, z. 7,
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Polska procedura nie dopuszcza tzw. okazania na efekt psychologiczny, kiedy to podstawiona osoba wskazuje na sprawcę, jako tego, który
dokonał danego czynu, bowiem zostało ono uznane za wątpliwe moralnie.
Niekiedy skutkiem takiego okazania praktykowanego w USA (ze względu
na mechanizm psychologiczny) może być przyznanie się podejrzanego.27
Konkludując warto zaznaczyć, iż dokonując czynności okazania należy baczyć, by wszystkie wymogi przeprowadzenia tej czynności były zachowane, bowiem czynności tej nie można powtórzyć, a każde naruszenie
tych zasad będzie podważać walor dowodowy okazania.

27

B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1996, s. 747.
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Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość obrazowego portretu
pamięciowego
Portret pamięciowy jest często wykorzystywanym w praktyce śledczej narzędziem poszukiwania sprawców o nieznanej tożsamości. Współczesny portret pamięciowy ma dwie postaci: opisową, czyli rysopis, oraz
obrazową, czyli werbalny opis przetworzony w wizualną formę wyglądu
twarzy osoby.1
Trudno o analizę problematyki portretu pamięciowego bez przyjrzenia
się poznawczej stronie procesu tworzenia wizerunku sprawcy i właściwościom pamięci twarzy w ogóle.
W obszarze identyfikacji sprawców przestępstw przez naocznych
świadków dwa rodzaje przypominania informacji odgrywają istotną rolę:
1) rozpoznawanie twarzy (face recognition) – możność stwierdzenia,
że konkretna osoba była już uprzednio widziana oraz kiedy i gdzie
została poznana;
2) reprodukcja twarzy (face recall) – zdolność do sformułowania werbalnego opisu lub wyobrażeniowego odtworzenia wyglądu osoby.2
Pierwsza z wspomnianych umiejętności – rozpoznawanie – spotkała się
z nieporównywalnie większym niż reprodukcja zainteresowaniem nauki,
a co za tym idzie, większym oddźwiękiem w literaturze. Bez wątpienia
przyczynił się do tego fakt, iż zarówno w codziennym funkcjonowaniu, jak
i w niecodziennej roli naocznego świadka zdecydowanie częściej stajemy
wobec konieczności rozpoznania osoby, niż zwerbalizowania jej wyglądu.
Z punktu widzenia postępowania procesowego jednak, reprodukcja wyglądu sprawcy może mieć równie istotne znaczenie jak rozpoznanie. Zdolność
świadka do przekazania jasnego i szczegółowego rysopisu sprawcy, a niekiedy zdolność do sporządzenia jego obrazowego portretu pamięciowego,
może przysłużyć się wykryciu sprawcy, a nawet dopomóc w jego skazaniu.3
* Autorka jest doktorantem w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1 T. Kozieł, Z. Dębiński, Portret obrazowy w identyfikacji i poszukiwaniu osób,
„Problemy Kryminalistyki” 1992, nr 197 – 198, s. 10.
2 G. Cohen, Memory in the Real World, Hove 2005, s. 107.
3
J. Kabzińska, Reprodukcja twarzy sprawców przestępstw na podstawie zeznań
świadków – rysopis i obrazowy portret pamięciowy, „Palestra Świętokrzyska” 2008,
nr 5-6, s. 52.
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Reprodukcja wyglądu osoby, czy to poprzez podanie rysopisu, czy
tworzenie obrazowego portretu, jest z perspektywy poznawczego funkcjonowania człowieka „karkołomnym” zadaniem pamięciowym. „Zmusza”
ona świadka do przywołania z pamięci reprezentacji wyglądu sprawcy
i jej słownego wyrażenia. Przyczyn trudności w odtwarzaniu wyglądu osób
należy doszukiwać się w kilku źródłach. Po pierwsze: reprezentacja umysłowa twarzy ma charakter wizualny, a reprodukcja wymaga transformacji
wyrażonych w kodzie obrazowym informacji, na werbalny opis elementów wyglądu. Co więcej, jest ona z natury holistyczna i konfiguracyjna,
jest czymś więcej niż prostą sumą poszczególnych części a dokonanie reprodukcji wymaga jej przełożenia na odrębne, niezależne elementy, co
jest sprzeczne z regułami kodowania i przechowywania tej reprezentacji.4
Wreszcie, ludzie nie dysponują wystarczającym słownictwem do ścisłego
i precyzyjnego opisu szczegółów anatomicznych twarzy. Jednakże, nawet
jeżeli świadek z powodzeniem przeformułuje bogatą, wizualną reprezentację na klarowny i szczegółowy opis werbalny, to jeszcze nie gwarantuje,
że odbiorca tego komunikatu (organ przesłuchujący, ekspert od odtwarzania wyglądu osób sporządzający portret pamięciowy, policjant poszukujący sprawcy) będzie zdolny do zbudowania w swoim umyśle ponownej,
wizualnej reprezentacji tak, aby przypominała oryginalnie zapamiętaną
przez świadka osobę. Proces reprodukcji angażuje wobec tego dwie osoby
i obie strony tej interakcji muszą dokonać operacji wizualnego i werbalnego zakodowania i odkodowania reprezentacji.5
Jak wskazano na wstępie, obrazowa forma portretu pamięciowego to
graficzny zapis treści pamięci świadka, dotyczącej wyglądu twarzy sprawcy. Jest narzędziem pracy śledczej znanym już pod koniec XIX wieku.
Jednym z pierwszych, który przetrwał do naszych czasów, jest wizerunek Percy Lefroy Mapletona, umieszczony na wydanym w 1881 roku
przez Scotland Yard liście gończym. Ówczesnym podobiznom bliżej było
jednak do karykatury, niż do sporządzonego zgodnie z regułami wiedzy
antropometrycznej dzisiejszego portretu.6 Naukowych podstaw portretowi pamięciowemu dostarczył A. Bertillon, opracowując system, którego
celem było takie udokumentowanie wyglądu fizycznego więźniów, które
gwarantowałoby rozpoznanie recydywistów i stanowiło potwierdzenie ich
4

M. J. Farah, K. D. Wilson, M. Drain, J. N. Tanaka, What is “special” about face
perception?, “Psychological Review” 1998, nr 105, s. 482-698.
5 S. L. Sporer, Psychological aspects of person description, [w:] S. L. Sporer,
R. S. Malpass, G. Köhnken (red.), Psychological issues in eyewitness testimony, Hillsdale 1996, s. 55.
6 K. T. Taylor, Forensic art and illustration, Boca Raton 2001, s. 12.
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tożsamości. Rozbudowany i skrupulatny katalog wariantów poszczególnych charakterystyk twarzy, składających się na zaproponowany przez
Bertillona „portret mówiony” (portrait parlé), stanowi do dziś podstawę
tworzenia baz elementów anatomicznych w montażowych i komputerowych systemach sporządzania portretów pamięciowych.7
Współcześnie dostępne są trzy metody konstruowania wizerunków
sprawcy. Chronologicznie pierwsza – technika rysunkowa – polega na
sporządzeniu przez uzdolnionego plastycznie rysownika, odręcznego rysunku twarzy w oparciu o informacje przekazywane na bieżąco, w toku
powstawania podobizny, przez świadka zdarzenia. W celu ułatwienia
świadkowi pracy, rysownicy niekiedy wspomagają się katalogami podstawowych wariantów różnych elementów twarzy. Rysunkowe podobizny
sprawców wykonano w wielu głośnych sprawach kryminalnych m.in.
w sprawie porwania Charlesa Lindbergh’a Juniora oraz w sprawie porwania samolotu przez D.B. Coopera. Metoda rysunkowa jest obecnie wypierana przez coraz popularniejsze techniki komputerowe. Podstawową
przeszkodą w jej szerokim stosowaniu, jest brak uzdolnionych plastycznie
rysowników, dysponujących odpowiednią wiedzą antropometryczną.
Od lat pięćdziesiątych XX wieku, zaczęły pojawiać się techniki montażowe tworzenia graficznej podobizny sprawców przestępstw. Wspólnym
mianownikiem tej grupy metod jest to, iż stworzenie portretu pamięciowego za ich pomocą, polega na skomponowaniu wizerunku osoby z wielu dostępnych wariantów części twarzy. Pierwsza z nich – amerykański
Identi-Kit – składa się różnych opcji dwunastu elementów twarzy, odwzorowanych na celuloidowych foliach, przy czym każda z folii przedstawia
tylko jeden z nich (tak więc w zestawie osobno figurują komplety folii
z nosami, brodami, oczami itp.). Folie te nakłada się na siebie i montuje na specjalnej tablicy, uzyskując kompletny wizerunek. Polskim odpowiednikiem Identi – Kit’u jest Identyfikator Rysunkowo – Kompozycyjny
(IRK).8 Portret pamięciowy sporządzony za pomocą brytyjskiego zestawu
Photo-Fit montuje się w podobny sposób, a odmienność tego systemu polega na tym, że operuje on wariantami pięciu elementów twarzy (włosy
i czoło, oczy, nos, usta, broda), odwzorowanymi (w przeciwieństwie do
Identi – Kit’u, gdzie elementy mają postać graficzną), na czarno-białych
fotografiach. Oszacowaniu efektywności technik montażowych poświęcono szereg badań eksperymentalnych, z których płynie jednoznaczny,
pesymistyczny wniosek, dotyczący ich użyteczności dla praktyki śledczej.
7

Tamże, s. 15.
Szerzej o IRK zob. A. Solarz, Identyfikator rysunkowo-kompozycyjny, „Problemy
Kryminalistyki” 1964, nr 48, s. 190-208.
8
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D.F. Christie i H. D. Ellis porównali ze sobą słowny rysopis podawany
przez osoby badane oraz portret uzyskany za pomocą Photo – Fit’u. Okazało się, iż rysopis jest o wiele lepszą wskazówką co do wyglądu sprawcy,
niż portret pamięciowy. Osoby badane z dużo większą skutecznością identyfikowały sprawców po zapoznaniu się z rysopisem, niż po obejrzeniu
składanej podobizny.9 Z kolei w eksperymencie, w którym porównywano
portrety pamięciowe sporządzone za pomocą Identi–Kit’u oraz wizerunki
tworzone metodą rysunkową, stwierdzono wyraźną przewagę szkicu nad
portretem składanym – odręcznie narysowane podobizny oceniano jako
bardziej podobne do sprawcy.10 Systematyczne badania doprowadziły do
wniosku, że przyczyny niskiej jakości portretów uzyskiwanych za pomocą
metod montażowych, leżą w samych technikach. Przede wszystkim operują one niewielką pulą, szablonowo ujętych11 i niezmiennych elementów
twarzy. Rysownik, podobnie jak i operator programu komputerowego,
mogą odtworzyć dowolny wygląd określonego elementu twarzy a także
swobodnie modyfikować jego parametry. Metody montażowe nie stwarzają możliwości takich zabiegów. Nie są dostępne np. zmiany rozstawu
oczu czy brwi, powiększanie warg, przedłużanie bądź poszerzanie nosów
– co czyni dany w zestawie element w zasadzie niezmiennym. Jednak największą wadą tej grupy technik jest to, iż tworzenie podobizny sprawcy
za ich pomocą wymusza na świadku szeregowe przetwarzanie twarzy,
podczas gdy sposób percepcji i zapamiętywania twarzy jest ze swej istoty
holistyczny. Z uwagi na konfiguracyjny właśnie charakter reprezentacji
umysłowej, model pracy, jaki oferują techniki montażowe, polegający na
wyborze właściwych, spośród puli nosów, następnie oczu itd. w separacji
od całej twarzy, jest niekompatybilny ze sposobem przetwarzania twarzy
przez człowieka.
W odniesieniu do technik komputerowych aktualnie do dyspozycji
ekspertów z zakresu odtwarzania wyglądu osób pozostaje bardzo wiele
programów komputerowych, oferujących możliwość opracowania portretu pamięciowego. W Stanach Zjednoczonych do najpopularniejszych na9
D. F. Christie, H. D. Ellis, Photofit constructions versus verbal descriptions of
faces, “Journal of Applied Psychology” 1981, nr 66 (3), s. 358-363.
10 K. R. Laughery, R. H. Fowler, Sketch artist and Identi-Kit procedures for recalling faces, “Journal of Applied Psychology” 1980, nr 65 (3), s. 307-316.
11 Jednym z zarzutów wobec Photo-fitu było to, że fotografie przedstawiające elementy twarzy były mało reprezentatywne, tzn. wykorzystano zdjęcia osób w średnim
wieku, przez co z trudem można było nadać tworzonej podobiźnie młodzieńczy wygląd,
zob. G. Davies, T. Valentine, Facial composites: forensic utility and psychological research, [w:] R.C.L. Lindsay, D.F. Ross, J.D. Read, M.P. Toglia (red.), The handbook of
eyewitness psychology, Volume II – Memory for people, New Jersey 2007, s. 67.
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leżą: Identikit2000, Faces, Comphofit, C.R.I.M.E.S,12 w Europie: E – Fit,
Pro – Fit, w Polsce – POLSIT.13 Wspólną cechą wszystkich tych technik
jest operowanie bardzo rozbudowaną pulą wariantów elementów twarzy.
Co więcej, operator programu może dowolnie modyfikować wybrane charakterystyki oraz z łatwością wrócić do wcześniejszych stadiów tworzenia
obrazu. Jednak wprowadzenie metod komputerowych, wbrew oczekiwaniom, nie okazało się remedium na wszystkie problemy portretu pamięciowego. Bez wątpienia uczyniło z niego narzędzie łatwiej dostępne organom
ścigania (do obsługi programu nie są niezbędne ponadprzeciętne zdolności plastyczne), ale postawiło świadka wobec konieczności zapoznania się
z obszerną bazą elementów twarzy, której przejrzenie może stanowić nadmierne obciążenie poznawcze. Badania poświęcone ocenie efektywności
technik komputerowych, nie pozwalają na kategoryczne rozstrzygnięcie
co do ich użyteczności dla praktyki śledczej. Wyniki, mierzone liczbą poprawnych rozpoznań w oparciu o portret pamięciowy, bywają bardzo rozbieżne – od bardzo niskich (1,7 % poprawnych rozpoznań),14 po wysokie
(ok. 45 %).15 To zróżnicowanie jest najprawdopodobniej spowodowane
wyborem przez poszczególnych badaczy innych metod tej ewaluacji.16
Metody komputerowe również nie rozwiązują najpewniej problemu wymuszonego, szeregowego modelu przetwarzania twarzy podczas pracy
nad obrazem.
Generalnie stopień podobieństwa wizerunków do sportretowanego
sprawcy oceniany jest jako niski. Odsetek poprawnie rozpoznanych na
12 D. McQuiston-Surrett, L. D. Topp, R. S. Malpass, Use of facial composite systems in US law enforcement agencies, “Psychology, Crime and Law” 2006, nr 12 (5),
s. 505-517.
13
T. Kozieł, Z. Dębiński, Komputerowy portret obrazowy w systemie POLSIT,
„Problemy Kryminalistyki” 1994, nr 206, s. 32-46.
14 M. B. Kovera, S. D. Penrod, C. Pappas, D. L. Thill, Identification of computer
generated facial composites, “Journal of Applied Psychology” 1997, nr 82 (2), s. 235246.
15
C. D. Frowd, D. Carson, H. Ness, D. McQuiston-Surrett, J. Richardson, H. Baldwin, P. Hancock, Contemporary composite techniques: the impact of forensically-relevant target delay, “Legal and Criminological Psychology” 2005, nr 10, s. 73.
16 Oszacowanie efektywności portretu może polegać na wskazaniu spośród osób
w paradzie identyfikacyjnej sportretowanego sprawcy, przyporządkowaniu portretów
pamięciowych, sporządzonych różnymi technikami do zdjęć osób sportretowanych,
przyporządkowaniu nazwiska do portretów pamięciowych powszechnie znanych osób
oraz subiektywnej, dokonywanej przez świadka, ocenie podobieństwa wizerunku
z portretu do sprawcy; zob. K. M. Oswald, M. L. Coleman, Memory demands on facial
composite identification, “Applied Cognitive Psychology” 2007, nr 21, s. 348.
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tej podstawie sprawców wynosi średnio 20 %.17 Eksperymentalna ocena
jakości i efektywności obrazowych portretów pamięciowych rodzi jednak
pewne wątpliwości. Zdarza się, że portrety obrazowe w badaniach laboratoryjnych wykonują osoby, które co prawda znają daną technikę, ale ich
doświadczenie w zakresie sporządzania portretów ogranicza się do wykonania od kilkunastu do kilkudziesięciu podobizn. Bez wątpienia ogromne
znaczenie mają uzyskana na odpowiednich szkoleniach wiedza z zakresu
antropometrii a także umiejętności komunikacyjne i interpersonalne eksperta, które w badaniach eksperymentalnych rzadko kiedy są brane pod
uwagę.
Jednakże psychologowie nie ustają w wysiłkach, by uczynić portret
pamięciowy efektywnym narzędziem poszukiwania sprawców o nieznanej tożsamości. Aktualnie obserwuje się pewne nowe tendencje w rozwoju portretu pamięciowego, skoncentrowane na różnych elementach
procesu jego tworzenia. W obszarze najintensywniej eksplorowanej problematyki technik – konstruowania wizerunków sprawców, można zauważyć swego rodzaju powrót do korzeni – wraca do łask metoda rysunkowa.
W literaturze nadal podkreśla się, że proces powstawania odręcznego szkicu twarzy jest swego rodzaju niewiadomą, pozbawioną standardowych
procedur postępowania a każdy z rysowników ma indywidualny styl oraz
własną, unikatową metodę pracy ze świadkiem.18 Zarzuca się technice
rysunkowej, iż stwarza wysokie ryzyko zasugerowania świadkowi przez
eksperta wyglądu poszczególnych elementów twarzy19 i z tego względu rezultat końcowy jest konglomeratem wspomnień świadka i intuicji
rysownika. Jednak doniesienia, wskazujące na wysoką jakość portretów
rysunkowych i ich skuteczność, rozumianą jako zdolność do dokonania
identyfikacji na ich podstawie, zdają się przeczyć tym obawom. Z porównań dostępnych technik, gdzie wizerunki wykonywano po kilkudniowym
odroczeniu od momentu obserwacji zdarzenia, odsetek poprawnych rozpoznań sprawcy na podstawie portretów wykonanych metodą rysunkową
był najwyższy.20 Utalentowani policyjni rysownicy pozostają punktem
17
Zob. C. D. Frowd, D. Carson, H. Ness, D. McQuiston-Surrett, J. Richardson,
H. Baldwin, P. Hancock, Contemporary…, op. cit., s. 63-81.
18 R. Wilcock, R. Bull, R. Milne, Witness identification in criminal cases, Oxford
2008, s. 165.
19 T. Kozieł, Z. Dębiński, Portret obrazowy w identyfikacji i poszukiwaniu osób,
„Problemy Kryminalistyki” 1992, nr 197-198, s. 12.
20 C. D. Frowd, D. Carson, H. Ness, J. Richardson, L. Morrison, S. Mclanaghan,
P. Hancock, A forensically valid comparison of facial composite systems, “Psychology,
Crime and Law” 2005, nr 11 (1), s. 33-52; C.D. Frowd, D. Carson, H. Ness, D. McQuiston-Surrett, J. Richardson, H. Baldwin, P. Hancock, Contemporary…, op. cit., s. 63-81.
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odniesienia dla oceny wszystkich sposobów sporządzania portretu i żaden,
zarówno montażowy, jak i komputerowy system ich dotychczas nie przewyższył ani nawet im nie dorównał.21
Nie porzucono jednak nadziei, iż możliwe jest stworzenie efektywnej techniki komputerowej, przezwyciężającej niedogodności aktualnie
dostępnych programów. Trzy systemy: Evo–fit, opracowywany na Uniwersytecie Sterling w Szkocji, Eigen-fit, rozwijany na Uniwersytecie Kent
w Anglii oraz ID, budowany na Uniwersytecie Cape Town w Republice
Południowej Afryki – noszące miano systemów czwartej generacji, wykorzystują analizę głównych składowych (principal component analysis,
PCA) oraz algorytm genetyczny (genetic algorithm, GA), aby uzyskać pożądane podobieństwo wizerunku do sportretowanej osoby.22 Konstrukcję
portretu pamięciowego za pomocą tych technik, rozpoczyna wygenerowanie przez system przypadkowego zbioru obrazów twarzy. Wówczas
świadek wybiera tę lub te twarze z danego zestawu, które najlepiej oddają
podobieństwo do sprawcy. W początkowej fazie tego procesu jest oczywiście mało prawdopodobne, aby któraś z wygenerowanych podobizn
była wysoce podobna do wyglądu sprawcy. Wybrane przez świadka twarze są następnie podstawą do „wyprodukowania” kolejnego ich zbioru,
będących mutacją wybranego na pierwszym etapie obrazu lub obrazów.
Proces ten jest wielokrotnie powtarzany, a kolejne, generowane przez system podobizny, stają się coraz bardziej podobne do twarzy sprawcy i do
siebie wzajemnie. Proces trwa dopóki świadek nie jest w stanie wybrać
jednej ze zbioru twarzy, gdyż wszystkie przypominają sprawcę równie dobrze, albo gdy system nie „podołał” wygenerowaniu twarzy o pożądanym
podobieństwie. Zasadą rządzącą systemami czwartej generacji jest to, iż
proces tworzenia za ich pomocą portretów obrazowych, to proces ewolucji ku najlepszemu możliwemu podobieństwu. Zbyt mało jednak wiadomo jeszcze o efektywności omawianych technik, by mówić o przełomie
w rozwoju metod tworzenia portretów pamięciowych.
W poszukiwaniu sposobów na poprawienie jakości portretów, podjęto
próbę zweryfikowania hipotezy, czy możliwe jest zwiększenie efektywności pojedynczej podobizny poprzez jej utworzenie w oparciu o wspomnienia kilku niezależnych świadków. Okazało się, iż scalenie kilku portretów uzyskanych od różnych świadków, podkreśla i uwypukla cechy dla
tych wizerunków wspólne (te które świadkowie trafnie uznali za właściwe
sprawcy), a niweluje charakterystyki w portretach rozbieżne. Szereg oszacowań tak sporządzonego portretu „scalonego” i czterech pojedynczych
21
22

G. Davies, T. Valentine, Facial…, op. cit., s. 77.
Tamże, s. 72-73.
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portretów pamięciowych, będących bazą dla jego konstrukcji, doprowadził do wniosków, iż kombinacja wizerunków była oceniana przez osoby
badane jako bardziej podobna do sprawcy, niż indywidualne podobizny.
Co więcej, obserwacja „uśrednionego” portretu, prowadziła do wyższego
odsetka poprawnych rozpoznań sprawcy podczas zadania identyfikacyjnego, niż obserwacja pojedynczych portretów.23 Wielu ekspertów zaleca,
aby w sytuacji, gdy jest kilku świadków zdarzenia, z każdym pracować
nad portretem oddzielnie.24 Przytoczone powyżej wyniki badań, każą ponownie spojrzeć na to zalecenie i rozważyć, oczywiście w każdym przypadku indywidualnie, czy wypadkowa prób świadków w konstrukcji portretu pamięciowego nie prowadzi do bardziej zadowalających rezultatów.
Coraz częściej podkreśla się w literaturze poświęconej portretom obrazowym, że jednym z kluczowych elementów procesu tworzenia dobrego
wizerunku (bez względu na technikę) jest jakość wywiadu ze świadkiem,
przeprowadzanego w toku jego konstrukcji. Poszczególni eksperci od odtwarzania wyglądu osób różnią się jednak w zakresie swoich zdolności
komunikacyjnych. Remedium na ten problem mogłoby być opracowanie
standardowego wywiadu, kładącego nacisk na wygląd sprawcy, niezależnego od indywidualnego poziomu zdolności interpersonalnych rysownika, czy operatora programu komputerowego. Tego typu narzędziem
jest holistyczne przesłuchanie poznawcze (holistic cognitive interview,
H-CI).25 Jak już zostało powiedziane, opisywanie wyglądu osoby cecha po
cesze, implikuje szeregowe przetwarzanie twarzy. Jednak reprezentacja
umysłowa twarzy ma zupełnie inny – konfiguracyjny – charakter, istotną jej charakterystyką są zależności pomiędzy cechami. Dlatego werbalizowanie fizycznego wyglądu osoby upośledza późniejsze rozpoznanie
sprawcy.26 Z wielu badań eksperymentalnych wynika jednak, że przypi23

V. Bruce, H. Ness, P. Hancock, C. Newman, J. Rarity, Four heads are better
than one: combining facial composites yields improvements in face likeness, “Journal
of Applied Psychology” 2002, nr 87 (5), s. 894-902.
24 K. T. Taylor, Forensic…, op. cit, s. 174.
25 C. D. Frowd, V. Bruce, A. J. Smith, P. Hancock, Improving the quality of facial
composites using a holistic cognitive interview, “Journal of Experimental Psychology:
Applied” 2008, nr 14 (3), s. 276 – 287.
26 Zjawisko to nosi nazwę werbalnego zacieniowania (verbal overshadowing)
i polega na tym, że werbalny opis wyglądu koliduje z wizualnym jego wspomnieniem,
zmniejszając prawdopodobieństwo poprawnej identyfikacji sprawcy. Szerzej zob.:
J. W. Schooler, T. Y. Engstler-Schooler, Verbal overshadowing of visual memories:
Some things are better left unsaid. “Cognitive Psychology” 1990, nr 22, s. 36-71;
C.S. Dodson, M. K. Johnson, J. W. Schooler, The verbal overshadowing effect: Why
descriptions impair face recognition. “Memory and Cognition” 1997, nr 25 (2), s. 129139.
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sywanie osobie cech psychologicznych po-woduje zmianę strategii przetwarzania twarzy na bardziej holistyczną.27 Na tej idei opiera się H-CI.
W holistycznym wywiadzie poznawczym świadkowie są proszeni o zastanowienie się nad osobowością osoby, której twarz mają zrekonstruować,
a następnie o ocenę na trzypunktowej skali, nasilenia (poziom niski/średni/wysoki) następujących cech: inteligencji, przyjazności, życzliwości,
samolubności, arogancji, charakterystyczności i agresywności. Okazało
się, że sprawcy są identyfikowani na podstawie portretów pamięciowych
stworzonych po poddaniu świadka procedurze holistycznego przesłuchania poznawczego czterokrotnie częściej, niż gdy portrety powstawały przy
użyciu innych metod przesłuchania.28 Autorzy H – CI zaproponowali jednak dość nietypową procedurę. Otóż osoby badane w tym eksperymencie
wykonywały portrety pamięciowe samodzielnie, bez udziału eksperta.
W praktyce nie sposób wyobrazić sobie, żeby świadek sam konstruował
portret obrazowy – jest to czynność angażująca dwie osoby. Nie jest możliwe więc, by świadek dokonał wyłącznie oszacowań cech psychologicznych sprawcy, gdyż bez wiedzy o szczegółach wyglądu fizycznego, ekspert nie może sporządzić wizerunku. A werbalizacja cech anatomicznych
uchodzi za ten element, który wpływa niekorzystnie na jakość podobizny.
Można jednak zastanowić się nad możliwością opracowania na tyle prostych w obsłudze programów, że obecność eksperta w procesie tworzenia
portretu nie byłaby niezbędna.
Zaprezentowany tutaj aktualny stan wiedzy o obrazowym portrecie
pamięciowym oraz kierunki, w jakich rozwijają się prace nad nim, zmuszają do postawienia sobie pytania, czy w ogóle możliwe jest poprawienie
jakości wizerunków sprawców na tyle, by stanowiły one skuteczne narzędzie wykrywcze, służące poszukiwaniu i identyfikacji sprawców przestępstw. Jak zostało wykazane, mimo niebywałego postępu technicznego
w tej dziedzinie, wciąż brak przełomu, jeśli chodzi o jakość portretów
pamięciowych. Niewykluczone, że bariery poznawcze, utrudniające skuteczną reprodukcję wyglądu człowieka, są na tyle głębokie, że stanowią
przeszkodę nie do pokonania nawet dla bardzo zaawansowanych technologicznie systemów konstruowania obrazowych portretów pamięciowych.
Wówczas należałoby położyć nacisk na usprawnianie innych elementów
całego, złożonego procesu tworzenia wizerunku sprawcy. Niepozbawione
słuszności jest także stwierdzenie, że obrazowy portret pamięciowy, ro27 G. L. Berman, B. L. Cutler, The influence of processing instructions at encoding
and retrieval on face recognition accuracy, “Psychology, Crime and Law” 1998, nr 4,
s. 89-106.
28 C. D. Frowd, V. Bruce, A. J. Smith, P. Hancock, Improving …, op. cit., s. 279.
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zumiany tak jak jest definiowany w badaniach eksperymentalnych – czyli jako narzędzie, służące indywidualnej identyfikacji sprawców na jego
podstawie – nigdy nie będzie tak skuteczny, jakbyśmy sobie tego życzyli,
niemniej będzie się doskonale sprawdzał jako narzędzie do zawężenia puli
potencjalnych sprawców przestępstwa, ułatwiające poszukiwania napastnika.

Monika Wędrychowicz*

„Głosy zza parawanu”,
czyli słów kilka na temat okazania głosu
Wprowadzenie
Proces karny, jak doskonale wiemy, nie jest swoistą ars pro toto, lecz
z samej jego istoty wynika jego cel. Jest nim wykrycie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, z pełnym poszanowaniem zasad
zakorzenionych w procesie karnym, z których należałoby w tym miejscu wskazać domniemanie niewinności. Proces karny winien przebiegać
w taki sposób, aby odpowiedzialności nie poniosła osoba niewinna. Organ
procesowy, aby dokonać rozstrzygnięcia, musi poznać sytuację faktyczną, wyrobić sobie o niej wyobrażenie i wysłowić ją w decyzji procesowej. Dopuszczalnymi środkami poznania sytuacji faktycznej w procesie
karnym, w celu dokonania odpowiednich ustaleń, są dowody – swoiste,
prawnie określone przekaźniki informacji o tych faktach, których dotyczyć ma decyzja procesowa.1 Polska procedura karna nie definiuje pojęcia
„dowód”, nigdzie też nie odnajdziemy pełnego, zamkniętego katalogu dopuszczalnych przez procedurę karną dowodów. Wszelkie próby tworzenia
takiego katalogu okazują się bowiem pozbawionymi sensu przy obecnym
rozwoju kryminalistyki oraz innych nauk pomocniczych procesu karnego.
Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż samo pojęcie dowodu jest wieloznaczne,
tak w języku potocznym, jak i na gruncie terminologii prawniczej. Każda, nawet najdoskonalsza definicja, tworzyć będzie zbędne ograniczenia,
utrudniając rozumienie tego pojęcia. W tym niezdefiniowanym otwartym
katalogu dowodów, o którym mowa w dziale V rozdziale 19 k.p.k., znajduje się okazanie.2
Okazanie jest niewątpliwie jedną z najstarszych i najczęściej stosowanych metod identyfikacji osób i przedmiotów, które znalazły zastosowanie w procesie karnym. Dodatkowo, jak wskazują wyniki prowadzonych
* Autorka jest studentką IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1 E. Gruza, Okazanie głosu, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Kraków 2006, s. 197, [za:]
M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa
1984, s. 410.
2
E. Gruza, Okazanie głosu…, op. cit., s. 197.
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badań, rezultat okazania stanowi jeden z najważniejszych i liczących się
dowodów w procesie karnym. Wiele spraw mogło zakończyć się skazaniem sprawcy przestępstwa, gdyż kategoryczne rozpoznanie okazywanego podejrzanego przez rozpoznającego świadka stanowi istotny dowód
obciążający.3 Dlatego też może dziwić fakt, iż tematyce tej nie poświęcono nazbyt wielkiej uwagi zarówno w Kodeksie postępowania karnego, jak
i w aktach wykonawczych oraz w doktrynie. Ta, na pozór nieskomplikowana czynność dowodowa, kryje w sobie nadal wiele zagadek. Do najważniejszych z nich należy niewątpliwie zaliczyć, pytanie o to, co może
być przedmiotem okazania. Art. 173 § 1 zd. 1 k.p.k. wskazuje, że „osobie
przesłuchiwanej można okazać inną osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu
jej rozpoznania”.
W tym miejscu wypada zastanowić się co należy rozumieć przez pojęcie „okazanie”. „Okazać” to tyle co „pokazywać, na jaw wystawiać,
objawiać, przedstawiać, ujawnić”, bądź „wyjawić, uzewnętrznić coś”.4
Okazanie to czynność oparta na wykorzystaniu właściwości ludzkiej
psychiki, jaką jest pamięć i polegająca na porównaniu bodźców aktualnie działających z tymi, które działały poprzednio i zostały zapamiętane.
Jej treścią jest rozpoznawanie osoby i rzeczy, stąd też błędnie określa się
ją mianem rozpoznania.5 Terminem „rozpoznanie”, myśląc o okazaniu,
bardzo często posługują się praktycy wymiaru sprawiedliwości. Jednak,
co warte podkreślenia, rozpoznanie jest, a właściwie może być rezultatem
okazania. Za K. Piskorskim wypada stwierdzić, że „najpierw należy osobę
lub rzecz okazać, aby można było kogoś lub coś rozpoznać lub nie rozpoznać”.6 Warto tutaj podkreślić, że tak samo wartościowym rezultatem
okazania jest zarówno rozpoznanie jak i nierozpoznanie. To drugie, mimo
iż nie pozwala zidentyfikować sprawcy czynu zabronionego, ma doniosłe
znaczenie dla przebiegu procesu karnego, gdyż nie dostarcza dowodów
przeciwko osobie w rzeczywistości niewinnej.
W doktrynie od lat toczy się spór na temat definicji okazania. Najczęściej zadawane są pytania o sam charakter tej czynności – czy jest ona
3
Tamże, s. 198, [za:] J. Wójcikiewicz, Kryminalistyczna problematyka okazania
osób, Warszawa 1988, s. 184 i nast.; zob. także: E. Gruza, Okazanie. Problematyka
kryminalistyczna, Toruń 1995, s. 149 i nast.
4 E. Gruza, Okazanie. Problematyka…, op. cit., s. 10, [za:] M. Arct, Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa 1929, s. 457; zob. także: M. Szymczak (red.),
Słownik języka polskiego, Warszawa 1988, s. 498.
5 E. Gruza, Okazanie. Problematyka…, op. cit., s. 9, [za:] R. Kmiecik, Rekognicja
i konfrontacja w świetle założeń dowodu ścisłego, „Nowe Prawo” 1981, nr 5.
6
E. Gruza, Okazanie. Problematyka…, op. cit., s. 12, [za:] K. Piskorski, Okazanie
osób i rzeczy, „Służba MO” 1959, nr 2, s. 193.
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szczególną formą przesłuchania lub też innej czynności dowodowej, czy
też czynnością samodzielną. Spór ten powinien być rozstrzygnięty na korzyść ostatniej z opcji, gdyż okazanie charakteryzuje się odrębnym, sobie
właściwym celem jakim jest rozpoznanie – ustalenie, czy dany obiekt był
uprzednio spostrzegany w związku ze zdarzeniem. Argumentów na rzecz
samoistności okazania dostarcza sam Kodeks postępowania karnego.
Ustawodawca wskazuje możliwość dokonania okazania w art. 74 k.p.k.
w rozdziale poświęconym oskarżonemu, a nie w rozdziale traktującym
o przesłuchaniu. Potwierdzenie można znaleźć także w art. 143 k.p.k., który obowiązek spisania protokołu z przesłuchania określa w pkt 2, samodzielnie traktując okazanie w pkt 5.7 Również art. 173 k.p.k., który głosi,
iż „osobie przesłuchiwanej można okazać…” dostarcza argumentów za
tym stanowiskiem. Gdyby okazanie było odmianą przesłuchania, taki zapis byłby zbędny.
Problem dopuszczalności okazania głosu
W doktrynie procesu karnego i kryminalistyce wyraźnie wskazuje się,
że rozpoznanie osoby może nastąpić na podstawie jej wyglądu, czyli cech
statycznych, a także na podstawie jej cech dynamicznych – głosu, mowy,
chodu, gestów, zapachu, tzw. tików. Osoba to bowiem nie tylko jej wizerunek, pewna „cielesność”, którą możemy obejrzeć, ale także inne cechy,
właściwe dla danej jednostki ludzkiej. Mówiąc o osobie, nie myślimy tylko o jej wyglądzie, lecz o całym zespole cech, które się na nią składają.
Fakt, iż takie rozumienie pojęcia „okazanie osoby” jest w pełni zasadne,
potwierdza praktyka. Istnieje wiele przykładów na to, że tylko dzięki tym
„niekonwencjonalnym”, zdaniem niektórych, sposobom okazania udało
się wykryć sprawców przestępstw wymierzonych w różnego rodzaju dobra prawne. W słynnej sprawie o porwanie i zabójstwo w 1932 r. dziecka
znanego pilota Lindbergha, osoba która wręczyła nocą okup porywaczowi
rozpoznała go na podstawie właściwości językowych oraz po sposobie
i sile uścisku dłoni.8
Tak więc z procesowego punktu widzenia ograniczenie okazania osoby wyłącznie do cech statycznych prowadziłoby do utraty bardzo cennego, nierzadko jedynego, dowodu lub eliminacji pewnych kategorii źródeł
7 E. Gruza, Okazanie. Problematyka…, op. cit., s. 13 i nast., [za:] J. Wójcikiewicz,
W kwestii procesowej czynności okazania, „Nowe Prawo” 1983, nr 2, s. 78.
8
T. Borkowski, Porwanie dziecka Lindbergha, „Problemy Kryminalistyki” 1961,
nr 29, s. 77-99.
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dowodowych. Polski system prawny nie stawia ograniczeń co do osoby
świadka. Może być nim każda osoba, bez względu na wiek, płeć, stan
psychiczny czy fizyczny, pozycję społeczną. Nie mamy więc tutaj do czynienia z zakazami uniemożliwiającymi opieranie ustaleń faktycznych na
zeznaniach osób głuchych, niemych, niewidomych. Przyjmując zatem, że
art. 173 § 1 k.p.k. wyklucza możliwość okazania głosu, należałoby zatem
wykluczyć z postępowania dowodowego bardzo cenne źródło w postaci, np. niewidomego świadka, którego spostrzeżenia ograniczyły się siłą
rzeczy do bodźców słuchowych. Należy pamiętać również o tym, iż za
tym źródłem dowodowym przemawia, znana nie od dziś i potwierdzona
naukowo prawda, mówiąca o tym, że osoba pozbawiona jakiegoś zmysłu
posiada bardziej zaostrzone pozostałe z nich. Pozbawione sensu byłoby
również przesłuchanie świadka, co prawda sprawnego fizycznie, który nie
miał możliwości zobaczenia sprawcy przestępstwa z powodu warunków
ograniczających obserwację czy też specyfiki samego zajścia. Identyfikacja sprawcy zamaskowanego, bądź też rozmawiającego ze świadkiem
przez telefon będzie możliwa tylko dzięki okazaniu głosu. Z logicznego
punktu widzenia nie ma skutecznej metody na werbalne opisanie głosu.9
Aby coś zidentyfikować, należy zetknąć się z tym ponownie. Z pomocą przychodzi nam psychologia. Informacje przechowywane w pamięci
odtwarzane są dzięki ponownej aktywizacji czy aktualizacji nabytych reakcji, czyli tego, co zostało przyswojone i przechowywane w toku czynności spostrzeżeń. Odtwarzanie przebiega za pomocą dwóch sposobów
– przypominania i rozpoznawania.10 Przypominanie polega na samodzielnym formułowaniu odpowiedzi na pytania uprzednio zadane pod adresem
pamięci. W tym przypadku nie mamy do czynienia z zetknięciem się z doznaniem zmysłowym paralelnym z tym odebranym wcześniej. Wykorzystujemy jedynie zasoby naszej pamięci, aby wyobrazić sobie wcześniejsze
doznanie, bez aktualnego jego postrzegania. Drugi, bardziej zaawansowany rodzaj odtwarzania – rozpoznawanie – polega na identyfikacji bodźca
czy sytuacji występującej uprzednio z obecnie prezentowaną. Rozpoznawanie, to tyle, co poczucie znajomości danego bodźca. Psychologowie
dzielą rozpoznawanie na trzy „stopnie wtajemniczenia”. Pierwotną, najbardziej prymitywną formą, jest rozpoznanie w działaniu, przejawiające
się właściwą reakcją na znany bodziec, np. nie możemy czegoś opisać,
ale rozpoznajemy to w otoczeniu. Kolejną, bardziej zaawansowaną formą
jest poczucie, że coś jest nam znane, choć nie możemy tego powiązać
z doznaniem, którego kiedyś doświadczyliśmy. Dzieje się tak wówczas,
9

E. Gruza, Okazanie głosu…, op. cit., s. 203.
T. Maruszewski, Psychologia poznania, Gdańsk 2002, s. 202.

10
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gdy spotykamy jakąś osobę i wiemy, że kiedyś się już z nią spotkaliśmy,
choć nie potrafimy powiedzieć, kiedy i gdzie do tego spotkania doszło.
Ostatnim stopniem rozpoznania jest identyfikacja, czyli stwierdzenie
tożsamości obiektów. To właśnie identyfikacja odgrywa największą rolę
w czynności okazania.11 Identyfikacja ta może nastąpić niezależnie od
tego, czy spostrzeżenia powstały na podstawie bodźców wzrokowych,
słuchowych, dotykowych, zapachowych, czy też innych.12
Nasuwa się jednak pytanie, czy identyfikacja osoby na podstawie
głosu, który jest, mimo wszystko, mniej charakterystyczny niż wygląd,
nie jest zbyt daleko posuniętą abstrakcją, która narodziła się w głowach
naukowców. W sukurs przychodzi nam sama nauka poparta wieloletnim
doświadczeniem. Oto bowiem identyfikacja głosu opiera się na założeniu,
że każda osoba ma inną strukturę organów anatomicznych mowy, co powoduje, że posługuje się charakterystycznym, sobie właściwym głosem,
o zindywidualizowanych cechach. Dźwięki te różnią się od siebie natężeniem, wysokością i barwą, a głosy dzielą się na kilka kategorii:13
− głos niepewny, wydobywający się z ust z trudnością,
− głos nerwowy, nieregularny,
− głos silny lub cichy,
− głos poważny.
Prędkość wymawiania poszczególnych słów daje podstawę do wyróżnienia mowy:14
− powolnej, rozciągłej,
− spokojnej,
− typowej,
− szybkiej.
Okazanie głosu na tle orzecznictwa i doktryny
Kluczowe znaczenie z punktu widzenia dopuszczalności okazania głosu jako środka dowodowego odgrywa postanowienie Sądu Najwyższego

11

E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym, Kraków
2003, s. 91-93.
12 E. Gruza, Okazanie głosu…, op. cit., s. 202.
13 E. Gruza, Okazanie. Problematyka…, op. cit., s. 140 i nast., [za:] O. E. de Brito
Alvarenga, Identyfikacja głosu ludzkiego, „Problemy Kryminalistyki”, nr 11, s. 118.
14
Tamże, s. 118.
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z dnia 26 maja 2004 r.15 Sąd stwierdził w nim, że „rozpoznanie osoby na
podstawie jej głosu jest czynnością prawnie dopuszczalną przez przepisy
Kodeksu postępowania karnego i jeżeli polega na identyfikacji tego głosu,
okazywanego osobie przesłuchiwanej w taki sposób, że ma ona rozpoznać
ów głos i przez to tę osobę, po wysłuchaniu odpowiednich kwestii wypowiadanych przez osoby okazywane, stanowi czynność okazania i podlega
rygorom przewidzianym w art. 173 k.p.k., jest bowiem okazaniem tej osoby poprzez jej głos w celu rozpoznania.”
Ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w pełni zgadza się E. Gruza
w glosie odnoszącej się do tego postanowienia. W odpowiedzi na zarzuty
zwolenników wąskiego rozumienia pojęcia „okazanie” podnosi ona, że
w doktrynie procesu karnego wyróżnia się pojęcia własne dla procedury karnej, które mają specyficzne, właściwe dla tej dyscypliny znaczenie,
odbiegające od potocznego rozumienia danego słowa. Jeżeli przez pojęcie „okazanie” w znaczeniu potocznym rozumiemy obejrzenie czegoś, pokazanie kogoś, to jako czynność procesowa ma ono określony cel, zasady
przeprowadzania, poddaje się je rygorom obowiązującej procedury karnej
i jedynie wtedy, gdy wykonano je zgodnie z zasadami, może ono stanowić
dowód w postępowaniu karnym.16
Na potwierdzenie tych słów należy wskazać pogląd A. Bojańczyka
na temat pojęcia „okazanie”, zamieszczony w glosie krytycznej do wyżej
wskazanego postanowienia SN. Autor z całą stanowczością podnosi, iż
wykładnia językowa art. 173 k.p.k. jest jednoznaczna i w żadnym wypadku nie pozwala na rozpoznanie osoby na podstawie jej głosu. Zauważa on,
że okazać możemy tylko to, co da się zobaczyć, jednak już nie usłyszeć,
poczuć, powąchać. Negując możliwość przyjęcia okazania głosu w drodze
wykładni językowej, glosator rozpatruje przyjęcie takiej ewentualności
w drodze analogii. Stwierdza, że takie spojrzenie na tę sprawę jest kuszące, ale niedopuszczalne w przypadku, gdy mamy do czynienia z sytuacją,
w której rozpoznawanym jest oskarżony lub podejrzany. Podnosi on, że
prowadziłoby to do rozszerzenia zamkniętego katalogu obowiązków określonych w art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k. i w konsekwencji do naruszenia fundamentalnej gwarancji wynikającej z § 1 tegoż artykułu. Oskarżony oraz
podejrzany nie mają bowiem obowiązku dowodzenia swojej niewinności,
ani też dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.17 Na polemikę z tym
15

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2004 r., sygn. V KK 22/04,
OSP 2005, z. 6, poz. 82.
16 E. Gruza, Glosa do postanowienia SN z dnia 26 maja 2004 r., sygn. V KK 22/04,
OSP 2005, nr 6, s. 343.
17
A. Bojańczyk, Glosa do postanowienia SN z dnia 26 maja 2004 r., sygn. V KK
22/04, „Państwo i Prawo” 2005, z. 1, s. 121-125.
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kontrowersyjnym stanowiskiem A. Bojańczyka nie trzeba było długo czekać. M. Hudzik, bardzo słusznie zauważył, iż glosator nietrafnie odczytał
językową treść zawartą w nazwie czynności procesowej, jaką jest okazanie, oraz że pomyłka ta spowodowała niepotrzebne w tym przypadku
poszukiwania uzasadnienia możliwości przeprowadzenia okazania głosu
w drodze analogii.18
Na normatywne podstawy przeprowadzenia okazania wskazuje
D. Karczmarska. W glosie aprobującej do wspomnianego postanowienia
SN zauważa ona, iż obok art. 173 k.p.k. również wydane z mocy ustawowego upoważnienia akty wykonawcze, tj. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub
wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej19
oraz rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania,20 dają normatywną podstawę dopuszczalności w procesie karnym okazania głosu. Jak zauważa glosatorka, ustawodawca nie wprowadził wprawdzie expressis verbis okazania głosu jako
odrębnej formy okazania osoby, ale nakazał stosowanie wskazań wiedzy
kryminalistycznej „w toku gromadzenia, utrwalania i analizy materiału dowodowego”. W świetle tej wiedzy jest jasne, że cechy głosu w takim samym
stopniu indywidualizują człowieka, jak cechy jego wyglądu. Zwraca również uwagę przepis § 18 ust. 2 pierwszego z powołanych aktów prawnych
stanowiący, iż „przy okazywaniu sylwetki lub twarzy osoba, w uzasadnionych przypadkach, wypowiada słowa lub artykułuje głoski wskazane przez
organ postępowania”. Przekonanie o tym, że cechy głosu mają istotne znaczenie dla rozpoznania wyraża także norma zawarta w § 12 rozporządzenia
z 2 czerwca 2003 r. dopuszczająca rozpoznanie osoby na podstawie wizerunku będącego zapisem audiowizualnym, a nie tylko wizualnym.21
Przebieg czynności okazania głosu
Każda czynność procesowa, nawet najprostsza z pozoru, wymaga
dokładnego przygotowania. Organ procesowy nie może pozwolić, aby
możliwe do uzyskania dowody zostały podważone przez obronę z powo18

M. Hudzik, Okazanie osoby a rozpoznanie „akustyczne” – polemika z glosą
krytyczną A. Bojańczyka, „Państwo i Prawo” 2005, z. 5, s. 99 i nast.
19 Dz.U. z 2005 r., nr 33, poz. 299.
20
Dz.U. z 2003 r., nr 104, poz. 981.
21
D. Karczmarska, Glosa do postanowienia SN z dnia 26 maja 2004 r., sygn. V KK
22/04, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 3, s. 142.
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du nieprawidłowości, które zaszły podczas takiej czynności. Okazanie,
wbrew obiegowym opiniom, nie jest czynnością łatwą, a jego przebieg
jest złożony. Przygotowanie do czynności okazania powinno rozpocząć
się od szczegółowej analizy materiału dowodowego. Jest to niezbędne do
podjęcia decyzji na temat celowości tej czynności, przemyślenia sposobu
jej przeprowadzenia i opracowaniu jej planu. Na wstępie należy ustalić,
czy nie ma negatywnych faktycznych i prawnych przesłanek okazania.
Przeprowadzenie okazania nie jest możliwe lub celowe, gdy:22
− osoba rozpoznająca nie spostrzegła cech indywidualnych rozpoznawanego,
− rozpoznający i rozpoznawany znają się wzajemnie,
− rozpoznający nie byłby w stanie dokonać identyfikacji w związku
z oczywistymi fizycznymi lub psychicznymi mankamentami,
− świadek korzysta z prawa odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytania.
Gdy prowadzący postępowanie podejmie decyzję o zasadności przeprowadzenia okazania, wówczas powinien sporządzić plan tej czynności.
Nie można bowiem dopuścić, aby w poczynania organów procesowych
wkradło się zamieszanie i chaos, gdyż to one powinny kontrolować każdy
etap czynności. Ponadto, przypadkowość i brak profesjonalizmu może doprowadzić do wykluczenia z zespołu dowodów w danej sprawie okazania.
Jego powtórzenie jest bowiem niemożliwe ze względu na specyfikę tej
czynności dowodowej. Do elementów planu okazania należy zaliczyć za
E. Kędrą:23
1) określenie daty, miejsca i kolejności przeprowadzania czynności,
2) wytypowanie osób rozpoznawanych w drodze okazania,
3) określenie kręgu osób rozpoznających,
4) podanie przesłanek zasadności okazania i konkretnych celów, jakie
mają być na tej drodze osiągnięte,
5) ustalenie kolejności okazań w przypadku wielości podmiotów
rozpoznających i rozpoznawanych,
6) określenie różnic w zakresie sposobów okazania w zależności od
osób w nim uczestniczących,
7) wskazanie osób odpowiedzialnych za planowe i zgodne z zasadami
22
E. Gruza, Okazanie. Problematyka…, op. cit., s. 104 i nast., [za:] J. Wójcikiewicz, Kryminalistyczna…, op. cit., s. 61 i nast.
23
E. Gruza, Okazanie. Problematyka…, op. cit., s. 105, [za:] E. Kędra, Wybrane
procesowe i kryminalistyczne aspekty okazania osób, „Zeszyty Naukowe ASW” 1981,
nr 28, s. 90 i nast.

„GŁOSY ZZA PARAWANU”, CZYLI SŁÓW KILKA NA TEMAT OKAZANIA GŁOSU 149

taktyki kryminalistycznej przeprowadzenie wszelkich etapów tej
czynności,
8) określenie rodzaju środków technicznych przewidzianych do dokumentacji okazania,
9) podanie krótkiego opisu sposobu wykonania czynności,
10) wskazanie czynności, którą należy przeprowadzić bezpośrednio po
okazaniu.
Aby okazanie mogło być skuteczne, należy zorganizować je w odpowiednim czasie. Ważne, aby nie przeprowadzić tej czynności zaraz po zdarzeniu, kiedy to świadek może pozostawać pod wpływem jego przebiegu,
ani też po dłuższym okresie czasu, gdyż istotne dla identyfikacji elementy
mogą być wyparte przez świadka z pamięci. Okazanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby osiągnąć najbardziej optymalne jego rezultaty.
W doktrynie postuluje się, aby kolejność okazań ułożyć w taki sposób, by
rozpoczynały się one od świadków najbardziej bezstronnych.
Przeprowadzenie okazania jest tylko wtedy uzasadnione, gdy rozpoznający jest w stanie skonfrontować zapamiętane wcześniej treści
z prezentowanymi podczas okazania. Dlatego nieodzownym etapem tej
czynności dowodowej powinno być szczegółowe przesłuchanie świadka
lub podejrzanego, którym zamierza się przedstawić do rozpoznania osobę, przedmiot lub zwłoki. Osoba taka powinna dokonać jak najbardziej
szczegółowego opisu obiektu podlegającego rozpoznaniu. Co należy jednak zrobić wówczas, gdy przesłuchiwany na etapie wstępnym okazania
nie jest w stanie scharakteryzować obiektu, który ma być przedmiotem
okazania? Czy przeprowadzenie okazania jest w takiej sytuacji zasadne?
J. Wójcikiewicz, uzasadniający swe zdanie wynikami przeprowadzonego
przez siebie eksperymentu, twierdzi, iż brak wskazania cech charakterystycznych, ogólnikowy opis czy też stwierdzenie osoby rozpoznającej, że
nie będzie ona w stanie rozpoznać sprawcy, nie jest poważną przeszkodą do przeprowadzania okazania.24 W przypadku okazania głosu, zdanie to znajduje dodatkowe uzasadnienie w przywołanej wcześniej glosie
D. Karczmarskiej do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 maja
2004 r. Broniąc zasadności okazania głosu, jako jednego z rodzajów okazania osoby podnosi ona, że skoro świadek dysponuje wiedzą na temat
osoby sprawcy przestępstwa, to w myśl zasady dokonywania ustaleń
faktycznych zgodnych z prawdą należy tę wiedzę dowodowo wykorzystać. Cechy głosu, jak wiadomo, z trudem poddają się werbalnemu opi24
E. Gruza, Okazanie. Problematyka…, op. cit., s. 107, [za:] J. Wójcikiewicz, Kryminalistyczna…, op. cit., s. 62.
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sowi,25 więc nie powinno się wykluczać a priori z grona rozpoznających
osób, które nie potrafią scharakteryzować podczas przesłuchania cech
charakterystycznych przedmiotu rozpoznania, zwłaszcza jeżeli będzie się
ono opierało na cechach dynamicznych, do których należy również głos.
Ze stanowiskiem prezentowanym przez J. Wójcikiewicza nie zgadza się
E. Gruza, która zauważa, że w przypadku podejmowania okazania,
w praktyce jedyną możliwością weryfikowania okazania jest odniesienie
jego wyników do uzyskanego we wstępnym etapie opisu rozpoznawanego obiektu. W takiej sytuacji nie jest bowiem możliwa rzetelna ocena dowodowa danej czynności oraz zwiększa się ryzyko przypadkowych
lub błędnych rozpoznań wynikających z różnorakich pobudek.26 Obu
prezentowanym stanowiskom trudno odmówić słuszności. Wydaje się, że
w takiej sytuacji należałoby bardzo wnikliwie ocenić zasadność przeprowadzenia tej czynności dowodowej. Jeżeli dojdzie do jej przeprowadzenia,
to do jej wyników należy podchodzić z dużą ostrożnością i próbować je
zweryfikować w oparciu o materiał dowodowy zebrany podczas pozostałych czynności.
W trakcie przesłuchania odbywającego się w ramach etapu wstępnego
okazania należy wyjaśnić okoliczności i sytuację, podczas której przesłuchiwany dokonał spostrzeżeń. Bardzo istotne jest ustalenie, w jakim stopniu pamięta on obiekt, który będzie rozpoznawał i w jakich warunkach
czynił te spostrzeżenia. Tak jak każde przesłuchanie, należy je przeprowadzić w dwóch fazach – wypowiedzi spontanicznej i pytań szczegółowych.
Podczas przesłuchania należy dążyć do uzyskania jak największej liczby
cech, które pozwolą rozpoznać dany obiekt.27
Po etapie wstępnym i podjęciu decyzji o zasadności okazania, należy przystąpić do okazania zasadniczego. Jeżeli chodzi o przeprowadzenie
czynności okazania głosu, to podlega ona pewnym modyfikacjom w porównaniu z „klasycznym” okazaniem. Rozpoznający nie może, zgodnie
z postulatem eliminacji sugestii, obserwować parady identyfikacyjnej. Dobrym przykładem realizacji tej czynności jest jej przeprowadzenie w stanie faktycznym będącym przedmiotem wskazanego postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 26 maja 2004 r., w uzasadnieniu którego czytamy,
że czynność okazania głosu została przeprowadzona przez prokuratora
z udziałem funkcjonariusza Policji. Okazanie miało miejsce w szpitalu,
w którym przebywał pokrzywdzony, a więc poza siedzibą organu, który
dokonuje tej czynności procesowej. Jest ono jednak dopuszczalne, gdyż
25
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jak mówi § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania,
„w szczególnie uzasadnionych przypadkach można okazać osobę poza
siedzibą organu”, który dokonuje czynności okazania. Pobyt pokrzywdzonego w szpitalu w przedstawionej sytuacji może być uznany za „szczególnie uzasadniony wypadek”. Pokrzywdzony znajdował się za parawanem,
przed który wprowadzano kolejno, niewidzianych przez niego pięć osób,
w tym oskarżonego. Rozpoznawani wypowiadali określony, zasłyszany
przez pokrzywdzonego tempore criminis, tekst.
Nie ulega wątpliwości, że łatwo zamaskować cechy indywidualne głosu. Dlatego też najbardziej optymalne warunki to takie, w których osoba
rozpoznawana nie wie o tym, że jej głos jest poddawany analizie dokonywanej przez świadka. W tym więc przypadku okazanie bezpośrednie
powinno przybrać formę dyskretnego. Najskuteczniejszą metodą byłoby
prowadzenie z rozpoznawanym swobodnej rozmowy niezwiązanej z prowadzonym postępowaniem karnym, której przysłuchiwałby się rozpoznający, np. z sąsiedniego pokoju przez uchylone drzwi. Osoba rozpoznająca
powinna usłyszeć kilka takich rozmów, aby czynność ta mogła sprostać
wymogom § 3 art. 173 k.p.k. Po zakończeniu obserwacji świadek wydaje
oświadczenie co do rozpoznania lub nierozpoznania osoby. Rozpoznający
powinien określić, czy i który głos rozpoznał. Treść tego oświadczenie
wymaga zaprotokołowania.
Możliwe jest również okazanie pośrednie polegające na prezentacji
głosów zarejestrowanych na nośniku dźwięków, np. płycie CD, taśmie
magnetofonowej lub magnetowidowej. Nagrania te powinny być dobrej
jakości, pozbawione zakłóceń i zrozumiałe dla słuchających. Zarejestrowane głosy muszą odzwierciedlać charakterystyczny dla danej osoby sposób mówienia, wymowę, sposób wypowiadania niektórych głosek. Ta postać okazania głosu powinna być jednak wykorzystywana jedynie w skrajnych przypadkach, gdyż każde nagranie, w pewien sposób, zniekształca
głos. W doktrynie wskazuje się, bardzo słusznie zresztą, na konieczność
poprzedzenia identyfikacji pośredniej głosu przeprowadzeniem specyficznych badań fonoskopijnych i odtwarzanie rozpoznającemu jedynie nagrań
dowodowych, z innymi przybranymi do tej czynności, nie zaś prezentowanie grupy nagrań do ewentualnej identyfikacji.28
Warte podkreślenia jest, że organ przeprowadzający okazanie musi powstrzymać się od wszelkich sugestii i podpowiedzi. Niedopuszczalna jest
więc sytuacja opisana przez E. Gruzę, w której to milicjant, widząc wahanie świadka podczas czynności okazania, „podpowiedział” mu, że jeden
28
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z okazywanych już wcześniej dokonywał podobnych do tego, którego
padł ofiarą, napadów i na pewno napadł też na niego.29
Jeżeli w toku czynności okazania dojdzie do rozpoznania, to wówczas
należy przejść do trzeciego, ostatniego już etapu, którym jest uzasadnienie
wyniku rozpoznania. Odbywa się ono również w drodze przesłuchania.
Rozpoznający składa wówczas oświadczenie w przedmiocie rozpoznania
z zaznaczeniem cech, na podstawie których zidentyfikował głos. Prowadzący przesłuchanie powinien zwrócić szczególną uwagę na różnice
pomiędzy opisem wstępnym, jeżeli miał on miejsce, a uzasadnieniem
rozpoznania i dążyć do wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności. Zaznaczenie tych różnic odgrywa niebagatelne znaczenie w ocenie wiarygodności rozpoznania i może mieć znaczny wpływ na dalsze postępowanie
w przedmiotowej sprawie. Jeżeli świadek nie jest pewien, czy właściwie
rozpoznał osobę, należy bezwzględnie zaznaczyć to w protokole i opisać
na czym polegają owe wątpliwości.30
Zasady realizacji okazania głosu
Aby czynność okazania głosu można było uznać za przeprowadzoną
prawidłowo, musi ona spełniać kilka wymogów, które wynikają zarówno
z art. 173 k.p.k., przepisów wykonawczych do tego artykułu, jak i z zasad
kryminalistyki. Warto podkreślić, że okazanie jest czynnością niepowtarzalną. O niepowtarzalności okazania decyduje jedna z najważniejszych
zasad kryminalistycznych dotyczących tej czynności – niedopuszczalność
wcześniejszego kontaktu rozpoznawanego z rozpoznającym. Powtórzenie
okazania byłoby pogwałceniem tej zasady. Za potwierdzeniem tego stanowiska opowiada się mechanizm psychologiczny czynności okazania.
Przy pierwszym kontakcie z obiektem, rozpoznający konfrontuje swoje
spostrzeżenia z pierwotne odczuwanymi w momencie okazania. Podczas
wtórnego okazania mu tego samego obiektu, wynik tej czynności będzie
zdominowany zachowanym w pamięci śladem pierwszego okazania i może
się to przyczynić do wskazania tego samego obiektu. Jeżeli powtarzamy
czynność okazania, która nie przyniosła rezultatu w postaci rozpoznania,
narażamy się na niebezpieczeństwo, że rozpoznający wskaże daną osobę
nie dlatego, że identyfikuje ją ze zdarzeniem przestępnym, ale dlatego,
że widział ją w paradzie identyfikacyjnej podczas pierwszego okazania.
W przypadku okazania głosu istnieje możliwość jego powtórzenia, którą
29
30
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należy jednak uzależnić, np. od niewłaściwych warunków akustycznych,
w jakich miało ono miejsce.31
Kolejnym postulatem, który odnosi się do warunków przeprowadzania
okazania głosu, jest konieczność wyłączenia sugestii. Wynika on bezpośrednio z art. 173 § 1 zd. 2 k.p.k., który odnosi się do czynności okazania
w ogóle. Odniesienie go do okazania głosu wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2001 r., w którym stwierdzono, iż „rozpoznanie głosu, to jest okazanie fonoskopijne, podlega takim
samym rygorom jak okazanie wizerunku, w szczególności nie może być
sugestywne”.32 Konkretyzację tego postulatu zawiera cytowane wcześniej postanowienie Sądu Najwyższego. Okazanie głosu należy przeprowadzić „tak, aby wykluczyć sugestię, co oznacza m.in., że rozpoznający
nie powinien widzieć osób, których głos ma usłyszeć dla rozpoznania,
powinien on bowiem skupić się na rozpoznawaniu głosu, bez wspomagania tegoż innymi sugerującymi spostrzeżeniami.”33 Zdaniem E. Gruzy
stanowisko Sądu Najwyższego jest w tej kwestii słuszne tylko wówczas,
gdy jedyną cechą spostrzeżoną przez świadka był głos osoby. Zrozumiałym jest, że jeśli spostrzeżenia świadka powstały wyłącznie w oparciu
o wykorzystanie zmysłu słuchu, wprowadzenie innego rodzaju spostrzeżeń, w tym wzrokowych, może zakłócić prawidłową identyfikację, działać
na świadka sugestywnie.34 Celom zapewnienia braku sugestywności służy
postulat zawarty w § 3 art. 173 k.p.k., który mówi, że podczas okazania
osoba okazywana powinna znajdować się w grupie obejmującej łącznie
co najmniej cztery osoby. Za postanowieniem Sądu Najwyższego należy
wskazać, że powinny one wypowiadać takie same kwestie.35 Jak podnosi
Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 15 kwietnia 1999 r., „dla lepszej i skuteczniejszej identyfikacji ważne jest, aby tekst zasłyszany przez
świadka był w miarę długi, gdyż im dłuższy tekst, tym więcej jest w nim
zawartych informacji pomagających w zindywidualizowaniu sprawcy.”36
Stanowisko to w pełni zaaprobował Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do
cytowanego wcześniej postanowienia.
31
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Podczas realizacji okazania głosu konieczne jest również spełnienie
kilku wskazań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania. Jak wynika z § 4 tego aktu prawnego, dokonuje się tylu
okazań, ile jest osób przesłuchiwanych. Co ważne, organ dokonujący okazania powinien zapewnić warunki, aby osoba przesłuchiwana, która brała udział w okazaniu, nie kontaktowała się z osobami przesłuchiwanymi,
które nie brały jeszcze udziału w tej czynności. Nie mniej istotnym jest,
aby, w myśl § 5 rozporządzenia, osoby przybrane do osoby okazywanej
były w zbliżonym wieku i posiadały podobne cechy charakterystyczne.
W roli osób przybranych nie mogą występować funkcjonariusze organu
dokonującego okazania ani też osoby znane osobie przesłuchiwanej. Uściśleniem tego postulatu jest norma zawarta w § 114 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia
Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby
policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców.37 Mówi ona, że „nie przybiera się do okazania policjantów jednostki
Policji, w której dokonywane jest okazanie lub prowadzone jest postępowanie.” Nie powinien dziwić przepis § 7 rozporządzenia, który stanowi,
że dokonuje się tylu okazań osoby, ile jest osób okazywanych. Sprzeczne
z zasadami przeprowadzenia okazania byłoby okazanie w jednej paradzie
identyfikacyjnej kilku podejrzanych o popełnienie tego samego czynu
zabronionego. W końcu należy zaznaczyć, że to nie organ przeprowadzający okazanie lecz, jak stanowi § 8 rozporządzenia, sam okazywany wybiera, według swego uznania, miejsce w grupie osób przybranych.
Dokumentacja czynności okazania głosu
Aby wynik czynności okazania mógł być przyjęty za dowód w sprawie, koniecznym jest właściwe udokumentowanie jej przebiegu. Zgodnie
z art. 143 § 1 pkt 5 k.p.k. z czynności okazania należy sporządzić protokół.
Okazanie głosu jest czynnością trójfazową, stąd też jej wartość dowodową
ocenia się przez pryzmat wszystkich sporządzonych podczas niej protokołów. Podczas pierwszego etapu, który ma postać przesłuchania, protokół
powinien zawierać, zgodnie z art. 148 § 1 k.p.k., oznaczenie czynności,
jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących, przebieg czynności
oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników, a także inne okoliczności
dotyczące przebiegu czynności. W przypadku, gdy rozpoznającym jest
37

Dz.Urz. KGP z 2005 r., nr 1, poz. 1.

„GŁOSY ZZA PARAWANU”, CZYLI SŁÓW KILKA NA TEMAT OKAZANIA GŁOSU 155

świadek, w protokole należy zaznaczyć, że został on, zgodnie z art. 190
k.p.k., uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy. Protokół powinien zawierać opis cech charakterystycznych głosu, a także oświadczenie na temat zdolności do rozpoznawania.
Opis ten powinien zawierać informacje o warunkach, w jakich dokonano
spostrzeżeń pierwotnych, okresie czasu, w którym były odbierane owe
spostrzeżenia oraz o ewentualnych zakłóceniach. Protokół ten powinien
zawierać również informację o tym, czy osoba rozpoznająca stykała się
z obiektem ponownie po zdarzeniu, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach i kiedy. Protokół spisany w pierwszym etapie okazania jest niezwykle istotny, gdyż będzie on pełnił funkcję kontrolną co do prawidłowości
przygotowania i przeprowadzenia czynności, a także pomagał w ocenie
wiarygodności jej wyników. To na jego podstawie przybiera się osoby do
okazywanego, dlatego też ma on niebagatelny wpływ na prawidłowość
samego rozpoznania.
Również z prezentacji parady identyfikacyjnej sporządza się protokół,
który powinien zawierać wszystkie informacje na temat przebiegu okazania, doboru osób przybranych, zachowania rozpoznawanego i rozpoznającego oraz oświadczenia o wyniku obserwacji, czyli rozpoznaniu czy
też jego braku. Protokół ten powinien zawierać także pytania zadawane
rozpoznającemu, co pozwala odeprzeć zarzuty sugerowania czy też wskazywania, przez przeprowadzającego czynność, którą osobę należy rozpoznać. Należy dokładnie zapisać odpowiedzi świadka, nawet jeśli wydają
się one chaotyczne i nieskładne. Jeżeli nastąpi rozpoznanie, przeprowadzający czynność powinien, zapytawszy uprzednio o dane wskazanego,
umieścić je w protokole.38
Nie podlega dyskusji fakt, iż sam protokół z czynności okazania nie
jest wystarczającą formą jej dokumentacji. Konieczne jest utrwalenie
przebiegu tej czynności na taśmie wideofonicznej lub na innym nośniku.
Pozwala na to norma § 1 art. 147 k.p.k., zwłaszcza, że czynność okazania
głosu jest niepowtarzalna, a przy pomocy nośnika, stanowiącego załącznik do protokołu, możliwe będzie wyjaśnienie wątpliwości, które mogą
pojawić się przy ocenie wartości dowodowej rozpoznania. Jeżeli chodzi
o wymogi techniczne, jakie powinno spełniać utrwalenie tej czynności,
to nie jest tutaj potrzebny udział wyspecjalizowanych w zakresie kryminalistyki komórek organizacyjnych Policji, czy też biegłego sądowego,
o którym mowa w § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywa38
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nia czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej39. Wymóg
takiego utrwalenia nie odnosi się bowiem do czynności okazania głosu,
lecz do zapisu dźwięków wykorzystywanych w ekspertyzie fonograficznej.
Podsumowanie
Na zakończenie należałoby się zastanowić, czy usytuowanie konstrukcji okazania głosu w katalogu dopuszczalnych przez polski system prawny
czynności dowodowych nie jest pogwałceniem prawa do obrony, a ściślej
prawa oskarżonego do odmowy uczestniczenia w czynnościach dostarczających dowodów na swoją niekorzyść. Traktowanie okazania głosu jako
czynność dopuszczalną, mieszczącą się w ramach okazania osoby, pozwala
jednak przyjąć, że jej usytuowanie w pkt 1 § 2 art. 74 k.p.k. wskazującym
obowiązki oskarżonego, wprowadza wyjątek od zasady nemo se ipsum
accusare tenetur. Obowiązki oskarżonego zazwyczaj polegają na znoszeniu (pati) pewnej dolegliwości związanej z przeprowadzaną czynnością,
co nie wyklucza jednak w pewnych okolicznościach aktywnego współdziałania oskarżonego z organem procesowym (facere). Rozstrzygając tę
kwestię nie można zapomnieć, że dostosowanie przebiegu okazania do
reguł kryminalistyki, które dopuszczają okazanie głosu, przybrało obecnie rangę ustawową po nowelizacji art. 74 § 4 k.p.k. w 2003 roku. Tym
samym, wskazania kryminalistyki ustanowione zostały przez ustawodawcę jako element reżimu procesowego, któremu należy podporządkować
czynności podejmowane w stosunku do oskarżonego i osoby podejrzanej.
Nie będzie więc nadużyciem twierdzenie, że ustawodawca nie tylko dopuszcza możliwość przeprowadzania okazania głosu, na równi z pozostałymi rodzajami okazania, ale ustanawia równocześnie uprawnienie organu
procesowego do pozyskania materiału niezbędnego do identyfikacji. Obowiązek ten nie łamie prawa oskarżonego do milczenia zagwarantowanego
w art. 300 k.p.k., gdyż dotyczy ono treści oświadczeń dowodowych, czyli
wyjaśnień, oskarżonego. Nie można również zapominać, że podejrzany
przed pierwszym przesłuchaniem powinien być pouczony o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74 k.p.k., w tym o obowiązku
uczestniczenia w okazaniu osoby. Oskarżony i podejrzany są zobowiązani
podczas tej czynności wypowiadać kwestie wskazane przez organ prowadzący postępowanie. W razie odmowy wykonania tej czynności należy
ją traktować jako bezprawne utrudnianie postępowania. Równie ciekawą
39
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kwestią jest problem możliwości przymusowej realizacji tego obowiązku
w razie odmowy wypowiadania podczas okazania określonych kwestii,
a także czy taka postawa może pociągać za sobą negatywne konsekwencje
dla oskarżonego, np. w zakresie wymiaru kary.40
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Ekspertyza fonoskopijna
Rys historyczny
Za twórcę nazwy „fonoskopia” (greckie „phone” – dźwięk i „skopèō”
– patrzę) – jako nowego działu kryminalistyki – uważa się A. Szwarca,
który w latach sześćdziesiątych XX wieku w Zakładzie Kryminalistyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadził badania,
obejmujące głównie identyfikację osób na podstawie głosu.
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku badania w zakresie pomiarowo – słuchowej metody identyfikacji głosu, prowadzone były również w Instytucie Kryminalistyki Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie
przez Ch. Koristkę, który ekspertyzę tę określił mianem „akustyki kryminalistycznej”.1 Nazwa ta funkcjonuje również na gruncie polskich opracowań naukowych – m.in. w pracach Z. Czeczota i T. Tomaszewskiego.2
Pojęciem „fonoskopia” posługuje się natomiast B. Hołyst, T. Hanausek3
oraz M. Legień.4 W zagranicznych publikacjach, dla zdefiniowania tej
dziedziny kryminalistyki, spotyka się również termin „voice identyfication” (identyfikacja głosu).5
Niezależnie od rodzaju użytej terminologii stwierdzić można z całą
pewnością, że fonoskopia, jako gałąź ekspertyzy kryminalistycznej, obejmuje swoim zakresem szeroki zakres badań i opiniowania, które – z uwagi
na rozwój i postęp techniki – stały się niezwykle pomocne w gromadzeniu
oraz ocenie materiału dowodowego, przede wszystkim w ramach prowadzonych postępowań karnych, ale również przy stosowaniu prawa w innych dziedzinach.
W przypadku ekspertyzy fonoskopijnej konieczność podjęcia badań
nad nowym zakresem opiniowania procesowego związana była z rosną* Autorka jest prokuratorem Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów delegowanym do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa dowodowego
z elementami kryminalistyki i nauk pokrewnych na Uniwersytecie Warszawskim.
1 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1996, s. 596.
2 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996, s. 365.
3 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1997, s. 169.
4 J. Widacki (red.), Kryminalistyka. Część II, Katowice 1984, s. 85.
5 W. Suszczewski, Ekspertyza fonoskopijna, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2007, s. 242.
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cym wykorzystaniem rejestratorów dźwięku dla potrzeb dokumentowania
przebiegu zdarzeń, będących przedmiotem rozpoznania przez organy procesowe – a w konsekwencji potrzebą oceny wiarygodności tych dowodów.
Za przełomowe w tym zakresie uznać należy stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyroku z dnia 23 grudnia 1960 r. (sygn. I K
196/60),6 w którym SN uznał za nieuzasadniony zarzut oskarżonego, podniesiony w rewizji od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Kielcach, kwestionujący ujawnienie na rozprawie wyjaśnień oskarżonych, nagranych
w toku śledztwa na taśmie magnetofonowej. Powołując się na ówczesne
regulacje kodeksowe Sąd Najwyższy już wtedy wyraźnie stwierdził, że
„(....) dokumentem może być każdy przedmiot, a zewnętrzna i formalna
strona dokumentu w dziedzinie prawa karnego nie jest istotna, (...) dla
sfery prawa karnego cechą istotną dokumentu jest to, że stanowi on dowód
bezpośredni lub pośredni sam przez się albo w związku z innymi dowodami (...), jeśli chodzi o to, co dany dokument ma udowodnić, ustawodawca
zakreślił jak najszersze granice, wychodząc z założenia, że należy chronić każdy środek dowodowy (każdy przedmiot) mający lub mogący mieć
choćby najdalej idący wpływ na wynik procesu (...). Na tej podstawie Sąd
Najwyższy uznał, że „taśma magnetofonowa z zarejestrowanym na niej
przebiegiem całości lub poszczególnych fragmentów postępowania przygotowawczego czy też rozprawy ma charakter dokumentu (...).”
W kontrowersyjnym być może – ze względu na przedmiot rozpoznania
– wyroku z dnia 10 marca 1961 r. (III K 49/61)7 Sąd Najwyższy, uznając za
niesłuszną rewizję oskarżonego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Lublinie stwierdził, że „odtworzenie na rozprawie sądowej treści zapisu taśmy
magnetofonowej stanowiącej dowód popełnienia przestępstwa dokonywane jawnie i kontradyktoryjnie, nie może uchodzić za czynność procesową
obrażającą art. 299 czy 300 k.p.k. Błędne byłoby traktowanie tego rodzaju
dowodu popełnienia przestępstwa jako dowodu niedopuszczalnego, bo
rzekomo nieprzewidzianego przez Kodeks postępowania karnego. (...)
Dowód z taśmy magnetofonowej, stanowiącej dowód rzeczowy wymaga
przeprowadzenia z kolei dowodu na identyczność zarówno utrwalonych
głosów, jak i samej taśmy, a także braku w niej zmian (...).”8
6

OSNKW 1963, nr 7-8, poz. 131.
OSNKW 1962, nr 1, poz. 8.
8 Wskazany wyrok Sądu Najwyższego dotyczył rewizji Józefa Tadeusza O., oskarżonego o to, że nadużył wolności sumienia i wyznania w celach wrogich ustrojowi
PRL w ten sposób, że podczas publicznego kazania na odpuście podawał fałszywe
wiadomości o prześladowaniu Kościoła i instytucji kościelnych w Polsce, zarzucając
7
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Eksperymentalne badania w tej dziedzinie podjęte zostały na początku lat sześćdziesiątych w Zakładzie Kryminalistyki Komendy Głównej
Milicji Obywatelskiej w Warszawie, jak również prowadzone były – jak
już wspomniano wyżej – w Zakładzie Kryminalistyki Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Kryminalistyki Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie.
Szczególną wagę przywiązuje się jednak do metody identyfikacji głosu, która w tym czasie opracowana została w USA przez L.G. Kersta.
Metodę tę oparto o badania nad indywidualnością głosu i analogicznie do
wykorzystywanej w daktyloskopii indywidualności odcisków linii papilarnych (fingerprint) określono jako voiceprint identification.
Według L. G. Kersty identyfikować można wyłącznie analogiczne słowa, zwroty lub zdania, zarejestrowane w odpowiednio dobrych warunkach
akustycznych, szerokim paśmie częstotliwości, bez zakłóceń i zniekształceń. Ekspertyza polega na porównaniu spektrogramów konturowych,
przedstawiających widmo sygnału mowy w funkcji czasu i częstotliwości.
Owe „wokalogramy” zwane również „sonogramami” wykonywane są za
pomocą spektrografu dźwiękowego.
Rezultaty i wnioski, oparte o badania materiału dowodowego przy
użyciu tej metody kwestionowane są jednak z uwagi na założenie, leżące
u podstaw voiceprint identification – tj. stałości i niezmienności parametrów głosu ludzkiego przez całe życie, nawet w przypadku zmian chorobowych, psychofizycznych – np. stresu, użycia środków odurzających itp.
Badania, przeprowadzone przez O. Tosi z Uniwersytetu w Michigan
doprowadziły do stwierdzenia, że w ok. 90 % przeanalizowanych przez
niego przypadków z pozytywnym rezultatem dopasowano osobę do odpowiadającej jej odbitki głosu,9 co może podważać twierdzenie o unikatowym charakterze i niepowtarzalności odbitki głosu każdej osoby.
Głos ludzki podlega przeobrażeniom, warunkowanym wiekiem, zmianami anatomicznymi wynikającymi z chorób i zaburzeń hormonalnych,
stanami emocjonalnymi, zmienną kondycją fizyczną, kontekstem wypowiernym bierną postawę wobec takiego stanu rzeczy i nawołując ich do walki mającej
położyć kres prześladowaniu – tj. o przestępstwo z art. 8 § 1 i art. 13 dekretu z dnia
5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania. Wyrokiem sądu I instancji
oskarżony ten skazany został na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw na
3 lata między innymi w oparciu o dowód w postaci zapisu treści wygłoszonego kazania
na taśmie magnetofonowej.
9 Całkowity stosunek liczbowy poprawnych identyfikacji został określony jako
zmienny w przedziale od 86 % do 96 % – szerzej zob. H Holliey, Forensic voice identification, „Academic Press” 2002, s. 123-129 oraz Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka…, op. cit, s. 368.
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wiedzi, wpływem leków, narkotyków, alkoholu, odkształceniami narządu
mowy – zamierzonymi lub urazowymi. Nie można również wykluczyć,
że wypowiadający określone treści celowo naśladował głos innej osoby
lub zniekształcał go poprzez umieszczenie w ustach obcych przedmiotów.
Istotne znaczenie dla badań identyfikacyjnych mają również uwarunkowania akustyczne i techniczne nagrania.10
Z uwagi na złożoność materiału dowodowego, będącego przedmiotem
opiniowania w ramach ekspertyzy fonoskopijnej obecnie uznać należy, że
jest to dziedzina interdyscyplinarna, korzystająca z najnowszych osiągnięć
wielu nauk humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i technicznych a wykonywane badania mają charakter kompleksowy.
Ekspertyza fonoskopijna – przedmiot i zakres badań, materiał fonoskopijny, dowód fonoskopijny
Fonoskopia – jako dział badań ekspertyzowych i opiniowania procesowego, zajmuje się przede wszystkim zapisem dźwięku, utrwalonym za pomocą różnorodnych technik rejestracyjnych – w tym głównie mową ludzką. Przedmiotem opiniowania w fonoskopii – w ogólnym ujęciu – poza
mową ludzką są sygnały akustyczne, środki transmisji i rejestracji oraz
warunki akustyczno – techniczne nagrania.
Powszechność stosowania w obecnych czasach różnych technik zapisu
dźwięku objawia się w rejestrowaniu – oficjalnym jak również ukrytym
– przebiegu wielu zdarzeń, które stają się następnie przedmiotem zainteresowania organów procesowych. Ów „akustyczny ślad zdarzenia” stanowi
dowód, w oparciu o który ustalić można jego przebieg i wykorzystać m.in.
w postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjnym.
Określony zapis, odzwierciedlający dźwiękowy przebieg zdarzenia
uznać należy zatem za swoisty nośnik informacji, a tym samym źródło dowodu, podlegające percepcji przy wykorzystaniu odpowiednich środków
dowodowych i swobodnej ocenie organów procesowych.
Wskazać również należy na znaczenie zapisu dźwięku jako dokumentu. Postępowi technicznemu w tym zakresie towarzyszyła ewolucja
przepisów prawa karnego, które dostosowano do poszerzającego się kręgu
możliwego do wykorzystania materiału dowodowego w tym zakresie.
Należy tu przede wszystkim wskazać redakcję artykułu 115 § 14
10 Szerzej zob. B. Hołyst Kryminalistka, op. cit, s. 599-601; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka…, op. cit, s. 365-368; W. Suszczewski, Ekspertyza..., op. cit.,
s. 257-258; W. Gutekunst, Kryminalistyka, Warszawa 1974, s. 377-380.
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Kodeksu karnego, który w obecnie obowiązującym brzmieniu definiuje
dokument, jako każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji,
z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą
w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności
mającej znaczenie prawne. Pierwotna redakcja tego przepisu – w brzmieniu obowiązującym do 30 kwietnia 2004 roku – zakładała, że dokumentem jest zapis na komputerowym nośniku informacji.
Zauważa się tu znaczącą zmianę ustawowej definicji dokumentu
w stosunku do tej, zawartej w artykule 120 § 13 Kodeksu karnego z 1969
roku,11 który zakładał, że dokumentem jest każdy przedmiot, z którym
związane jest określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim
treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej
mieć znaczenie prawne. Analogiczną regulację zawierał art. 91 § 3 Kodeksu karnego z 1932 roku,12 gdzie dokumentem był każdy przedmiot,
stanowiący dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej
mieć znaczenie prawne.
Przepis artykułu 147 Kodeksu postępowania karnego pozwala natomiast na utrwalanie przebiegu czynności procesowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Analogiczne uregulowanie zawarte było w przepisach Kodeksu postępowania karnego z 1969 roku13
(art. 133), przy czym artykuł 147 w paragrafie 3 dopuszcza obecnie
ograniczenie zapisu protokołu z tak utrwalanej czynności do najbardziej
istotnych oświadczeń osób, biorących w niej udział ustalając, że nagranie
obrazu lub dźwięku stanowić ma załącznik do owego protokołu.
Obecnie można wyróżnić następujące nośniki zapisu sygnału akustycznego:14
I. Nośniki magnetyczne:
1) magnetofonowe taśmy kasetowe typu compact;
2) magnetofonowe taśmy mikrokasetowe;
3) taśmy do magnetofonów szpulowych;
4) taśmy kasetowe do magnetowidów;
II. Nośniki cyfrowe:
1) dyskietki magnetyczne (także w wersji floppy disk);
11 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r. nr 13, poz. 94,
z późn. zm.
12 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, Dz.U
z 1932 r. nr 60, poz. 571, z późn. zm.
13 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 1969 r.
nr 13, poz. 96, z późn. zm.
14
W. Suszczewski, Ekspertyza..., op. cit., s. 246-247.
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2) dyski magnetyczne stałe (hard disk) i wymienne;
3) dyski optyczne jednokrotnego i wielokrotnego zapisu;
4) dyski magnetooptyczne;
5) taśmy magnetyczne z zapisem cyfrowym typu DAT, taśmy magnetyczne do streamerów;
6) cyfrowe pamięci półprzewodnikowe, wbudowane w takie urządzenia jak sekretarki do telefonów, dyktafony, telefony komórkowe.
Dodać należy, że zapis sygnału akustycznego, dokonywany poprzez
trwałą zmianę właściwości nośnika, może mieć charakter odwracalny lub
nie. Podczas dokonywania rejestracji zmiennymi mogą być właściwości mechaniczne, magnetyczne lub optyczne nośnika, przy czym zmiany
właściwości mechanicznych mają charakter nieodwracalny. Zmiany własności magnetycznych i optycznych mają odwracalny charakter, co stwarza
możliwość wielokrotnego użycia tego samego nośnika do rejestracji.
Sam zapis dźwięku jak również urządzenia do jego zapisu, urządzenia
odtwarzające i transmitujące mowę, wykorzystane mogą zostać jako narzędzie do popełnienia przestępstwa lub dokumentacja przestępstwa bądź
innego zdarzenia.15
Ekspertyza fonoskopijna – zakres i cele
Określenie zakresu ekspertyzy fonoskopijnej należy do organu procesowego, który przekazując biegłemu materiał do badań wskazuje jednocześnie w stosownym postanowieniu jakie zagadnienia podlegać mają jego
ocenie i wniosków w jakim zakresie oczekuje w sporządzonej opinii.
Jak już wspomniano ekspertyza fonoskopijna ma charakter kompleksowy i obejmuje szereg badań i czynności technicznych.
Dla ustalenia, czy zlecone biegłemu zadania są możliwe do zrealizowania, ekspertyza fonoskopijna rozpocząć winna się od oględzin nośnika
dowodowego i zabezpieczeniu utrwalonych na nim nagrań (np. usunięcie
z obudowy kasety magnetofonowej tzw. ząbków umożliwiających zapis
na taśmie). Następnie biegły dokonuje wstępnego odsłuchania nagrania
wraz z określeniem jego parametrów techniczno – elektroakustycznych.
Podczas wstępnego odtworzenia zapisu, biegły zapoznaje się z zawartością
nagrania, ogólną treścią utrwalonych wypowiedzi, jakością zapisu, określa rodzaj nośnika i zapisu dźwięku, prędkość tego zapisu i jej ewentualne
zmiany, pasmo częstotliwości utrwalonego sygnału mowy, wielkość od15

Tamże, s. 247.
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stępu sygnał – szum, długość czasu nagrania oraz charakter występujących
w nagraniu zakłóceń i zniekształceń. Określenie wskazanych parametrów
pozwala biegłemu na dokonanie niezbędnej korekty, w następstwie czego
uzyskuje on do badań właściwych nagranie lepszej jakości.
Równolegle z wstępnym odsłuchem nagrania, wykonywana jest ze
względów bezpieczeństwa robocza kopia nagrania, która staje się przedmiotem tych badań fonoskopijnych, w których nie jest bezwzględnie wymagane nagranie oryginalne.
Tak przygotowany materiał dowodowy poddany zostaje właściwym
badaniom fonoskopijnym, zleconym przez organ zasięgający opinii. Zakres takiej ekspertyzy obejmować może przede wszystkim:
• badanie autentyczności zapisu;
• identyfikację osób – tzw. identyfikacja osobowa lub porównawcza;
• odtworzenie i spisanie treści wypowiedzi osób uczestniczących
w zapisanej rozmowie – w tym odsłuch szeptu i mowy intensywnie zakłóconej lub zniekształconej wraz z dokonaniem identyfikacji
osób w obrębie materiału dowodowego.
Ponadto ekspertyza fonoskopijna daje możliwość określenia stanu
emocjonalnego rozmówców, biorących udział w zapisanym zdarzeniu czy
też jego kontekstu sytuacyjnego, ustalenia zaburzeń oraz chorób narządów
mowy osób, których wypowiedzi zostały utrwalone na badanym nośniku.
Do zakresu tzw. nietypowych badań fonoskopijnych należą również te,
które mają na celu swoiste profilowanie psychologiczne nieznanego rozmówcy, określenie miejsca i okoliczności nagrania, a także identyfikacja
urządzeń, które posłużyły do dokonania zapisu bądź transmisji sygnału
akustycznego, jak również weryfikacja zeznań świadków odnośnie zapamiętanych przez nich odgłosów akustycznych opisywanego zdarzenia czy
też zdolności identyfikacji osób, biorących w tym zdarzeniu udział.16
Badania autentyczności nagrania
Wartość dowodowa nagrania zależy od weryfikacji jego autentyczności.
Pojęcie autentyczności nagrania rozmowy odróżnić należy od autentyczności samej rozmowy. Przebieg rejestrowanej rozmowy, jej okolicz16 Szerzej zob. J. Rzeszotarski, A. Białecka Zasięganie opinii biegłego z zakresu
fonoskopii, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 1, s. 136-140; J. Rzeszotarski, Kompendium
badań fonoskopijnych, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7-8, s. 181, 186; W. Suszczewski, Ekspertyza..., op. cit., s. 243.
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ności oraz treść wypowiedzi mogą być pozorowane czy symulowane,
podczas gdy jej zapis może być autentyczny.
Badanie autentyczności nagrania ma zatem na celu stwierdzenie, czy
fonoskopijny materiał dowodowy odzwierciedla rzeczywisty przebieg
zdarzenia – w szczególności, czy zarejestrowana została cała rozmowa,
czy też wyłącznie jej fragmenty; czy już po dokonaniu nagrania nie wyeliminowano fragmentów rozmowy, wypowiedzi, zdań, słów, sylab lub
głosek; czy nie naruszono chronologii zapisu; czy ewentualny montaż jest
kompilacją jednej czy wielu rozmów bądź wypowiedzi, pochodzących
z tego samego lub różnych nagrań oraz czy analizowane nagranie zarejestrowano na tych samych urządzeniach, w tym samym czasie i warunkach
akustycznych.
Metodyka takich badań uwzględnia całokształt zjawisk zachodzących
w trakcie nagrania wraz z zespołem takich jego parametrów i cech, które
pozostają poza możliwością oddziaływania ewentualnego fałszerza.
Uznaje się, że zapis jest autentyczny, gdy charakteryzuje się ciągłością
zapisu całej rozmowy czy wypowiedzi wraz z towarzyszącą mu sytuacją
akustyczną.
Wskazać w tym miejscu należy, że sygnał cyfrowy definiowany jest
jako nieciągły, wyrażony w postaci tzw. zdigitalizowanych próbek, co
jednakże nie pozostaje w sprzeczności z ciągłością w rozumieniu autentyczności nagrania, bowiem dotyczy wyłącznie odmiennej od analogowej
techniki rejestracji.
Wiele rodzajów ingerencji w fonoskopijny materiał dowodowy może
zostać ujawnione przy użyciu metod audytorycznych, optycznych lub fizykochemicznych, pozostałe wymagają zastosowania specjalnych urządzeń
kontrolno – pomiarowych i rejestrujacych – szczególnie w przypadku nagrań cyfrowych. Koniecznym jest wówczas ustalenie ciągłości przebiegów elektrycznych i obrazów spektrograficznych sygnału akustycznego
z możliwością wykorzystania analizy audytywnej. Podczas badań autentyczności najczęściej niezbędne jest dla biegłego dysponowanie rejestratorem, za pomocą którego zarejestrowany został dowodowy zapis. Zestawiane są wówczas ślady charakterystyczne dla danego urządzenia z tymi,
które zostały utrwalone w nagraniu. W przypadku badania autentyczności
zapisu cyfrowego, koniecznym jest dostarczenie do badań urządzenia nagrywającego wraz z instrukcją użytkowania.17
17 Szerzej zob. W. Suszczewski, Ekspertyza..., op. cit., s. 252-254; zob. także
J. Rzeszotarski Kompendium…, op. cit, s. 184; J. Rzeszotarski, Stereotypy w postrzeganiu możliwości badań fonoskopijnych i ich przedmiotu, „Problemy Kryminalistyki”
2003, nr 242, s. 3.
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Najnowszą metodą wykorzystywaną przy weryfikacji autentyczności
nagrania dowodowego jest zastosowanie w toku ekspertyzy fonoskopijnej
analizy tzw. przydźwięku sieciowego. Przydźwięk, jako zjawisko elektroakustyczne jest zakłóceniem, powstającym we wstępnych obwodach
wzmacniaczy akustycznych o częstotliwości dominującej, równej częstotliwości sieci energetycznej bądź jej drugiej harmonicznej. W Europie,
większej części Azji, Afryce, Australii i części Ameryki Południowej używa się sieci o częstotliwości 50 Hz, stąd przydźwięk spotykany w tych
rejonach ma dominującą składową 50 Hz lub 100 Hz. W Ameryce Północnej i części Południowej oraz Japonii, Korei i na Filipinach stosowane jest
sieć energetyczna o częstotliwości 60 Hz, dlatego też główna składowa
przydźwięku ma wówczas 60 Hz lub 120 Hz.18
Zastosowanie przydźwięku sieciowego w kryminalistycznej analizie
zapisów cyfrowych zostało zaproponowane w 2002 roku przez C. Grigorasa, eksperta rumuńskiego Instytutu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Opracowana przez niego metoda, nazwana Electrical Network Frequency
Criterion (ENF Criterion), została następnie poddana międzylaboratoryjnym testom i walidacji, w których uczestniczył m.in. Instytut Ekspertyz
Sądowych w Krakowie.19
W Polsce do weryfikacji ciągłości zapisu cyfrowego oraz ustalenia
rzeczywistego czasu powstania nagrania dowodowego stosuje się porównanie zarejestrowanego w tym nagraniu sygnału pochodzącego od
pola sieci elektromagnetycznej oraz odpowiednich danych w zakresie
wartości tzw. odchyłek częstotliwości od częstotliwości bazowej w sieci niskiego napięcia, uzyskiwanych od Operatora Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w Warszawie dla wskazanego okresu czasu.
Po przeprowadzeniu niezbędnych badań biegły może ustalić, że analizowany zapis charakteryzuje się pełną ciągłością lub nagrywane były
wyłącznie fragmenty rozmowy czy wypowiedzi – co będzie miało miejsce
w przypadku celowego włączania i wyłączania urządzenia nagrywającego
podczas zapisu lub uruchamiania go przy użyciu impulsu dźwiękowego.
W obu przypadkach wnioski opinii wskazywać mogą na autentyczność
nagrania, przy czym w drugim z nich odnosić się to będzie tylko do jego
określonych fragmentów.
W przypadku ujawnienia przez biegłego celowych ingerencji w nagranie i ich szczegółowym opisaniu, poprzez wskazanie miejsca i spo18

Dane za stroną: pl.wikipedia.org/wiki/Przydźwięk, stan na dzień: 26.04.2009 r.
Szerzej zob. M. Kajstura, A. Trawiska, J. Hebenstreit, Application of the electrical network frequency (ENF) criterion. A case of digital recording, „Forensic Science
International” 2005, s. 155, 165-171.
19
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sobu takiej ingerencji, stwierdzana jest nieautentyczność zapisu dowodowego.
Zaznaczyć należy, że nie w każdym przypadku sygnał przydźwięku
może zostać zarejestrowany w nagraniu. Jest to uzależnione od rodzaju
urządzenia rejestrującego, a także od warunków, w których dowodowe
nagranie powstało – tzn. czy mikrofon rejestratora znajdował się w odpowiednio silnym polu sieci elektromagnetycznej.
Identyfikacja osób na podstawie analizy mowy
Głos ludzki to efekt procesu fonacji przebiegającego w krtani, a polegającego na wzbudzeniu drgań wiązadeł głosowych, w następstwie czego
generowany jest tzw. ton krtaniowy. Częstotliwość drgań wiązadeł głosowych to wyznacznik wysokości głosu, przy czym parametr tan stanowić
mógłby wyłącznie podstawę do identyfikacji grupowej mówcy.
Z tego też powodu w toku ekspertyzy fonoskopijnej identyfikacja indywidualna osoby odbywa się przy uwzględnieniu nie samego głosu ale
zespołu cech, które składają się na mowę. Indywidualność procesu mówienia przejawia się w charakterystycznym dla każdej osoby rozkładzie
częstotliwości energii wykorzystywanej w tym procesie, artykulacji, tzw.
kompetencji językowej – tj. posługiwaniu się regułami gramatycznymi
i słownictwem, i tzw. kompetencji komunikacyjnej – tj. zdolności przekazywania myśli za pomocą mowy.20
W procesie identyfikacji osób na podstawie analizy mowy uwzględnia
się zatem całokształt zagadnień psychologiczno – fizjologicznych uzewnętrznionych w mowie – w tym cechy mentalnościowe, predyspozycje
i nawyki mówcy wraz z cechami i parametrami związanymi z budową
i sprawnością fizjologiczną narządu mowy. Opisana metoda nazwana została językowo – pomiarową i opiera się ona na parametrach semantycznych, fonetycznych, lingwistycznych, fonologicznych, socjolingwistycznych, psycholingwistycznych i patolingwistycznych, korzystając przy tym
z dorobku naukowego takich dyscyplin, jak językoznawstwo, psychologia, akustyka, medycyna, elektronika i informatyka.21
Identyfikację mówcy podzielić można na trzy etapy:
• identyfikacja w obrębie materiału dowodowego;
20 J. Rzeszotarski, Materiał porównawczy do badań fonoskopijnych, „Prokuratura
i Prawo” 2006, nr 6, s. 130-131.
21
W. Suszczewski, Ekspertyza..., op. cit., s. 255; B. Hołyst, Kryminalistyka,
op. cit., s. 597-598.
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• pobieranie wypowiedzi porównawczych;
• identyfikacja z wykorzystaniem materiału porównawczego.
Pierwszy ze wskazanych etapów realizowany jest równocześnie ze
spisywaniem treści nagrania i ma na celu przyporządkowanie poszczególnych wypowiedzi do określonych rozmówców. Na tej podstawie ustala
się ilość osób, biorących udział w zarejestrowanym zdarzeniu, co znajduje
wyraz w odpowiednich zapisach sporządzanego stenogramu.22
Ustalenie personaliów osób, których wypowiedzi wyodrębnione zostały w ramach pierwszego etapu, uzależnione jest od uzyskania odpowiedniego – pod względem merytorycznym, technicznym i formalnym – materiału porównawczego. Pozwala to potwierdzić lub wykluczyć udział konkretnej osoby w zapisanym zdarzeniu. Niezwykle istotna jest zatem adekwatność pobranego materiału porównawczego do rozmów dowodowych,
co możliwe jest do uzyskania poprzez jego dostosowanie pod względem
zawartości fonetycznej, intonacji, tempa mowy i stanu emocjonalnego.
Pobranie materiału porównawczego poprzedza analiza wypowiedzi
dowodowych pod kątem ustalenia zestawu indywidualnych cech i parametrów mowy. Stwierdzenie analogicznych cech w uzyskanym materiale
porównawczym prowadzić może do identyfikacji mówcy.
Prawidłowo uzyskany materiał porównawczy winien składać się
z zarejestrowanej rozmowy ogólnej, złożonej z dłuższych, spontanicznych
wypowiedzi oraz tekstów językowych odpowiadających wypowiedziom
dowodowym, przy czym zaznaczyć należy, że tekst odczytywany stanowić będzie wartościowy materiał porównawczy wyłącznie wtedy, gdy
również wypowiedzi dowodowe były odczytywane.23
Wskazać należy, że zarejestrowane zeznania bądź wyjaśnienia, z uwagi na okoliczności zapisu i ich treść, nie stanowią zazwyczaj wartościowego materiału porównawczego dla celów identyfikacyjnych. Wypowiedzi
takie nakierowane są bowiem na kwestie, istotne z punktu widzenia celów
przeprowadzanej czynności procesowej oraz przedmiotu prowadzonego
postępowania, a nadto bywają zakłócane przez wtrącane na bieżąco pytania czy inne odgłosy w miejscu przesłuchania.
Opisane zasady pobierania materiału porównawczego do badań fonoskopijnych znajdą jednakże praktyczne zastosowanie wówczas, gdy osoba, będąca źródłem takiego materiału wykazywać będzie aktywną postawę.
22 J. Rzeszotarski, Kompendium..., op. cit, s. 185-186; zob. także: A. Jedynak,
J. Rzeszotarski, Wiarygodność wniosków kryminalistycznych w badaniach identyfikacji
mówców, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 7-8, s. 5-10.
23 J. Rzeszotarski, Stereotypy…., op. cit., s. 3-4.
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Stosownie do treści artykułu 74 § 1 k.p.k. podejrzany i oskarżony nie
mają obowiązku dowodzenia swojej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Paragraf drugi tego przepisu wymienia jednak zakres czynności w postaci oględzin i badań, połączonych
z pobraniem określonego materiału porównawczego, którym muszą się oni
poddać, ze wskazaniem, że wyliczenie to nie ma charakteru zamkniętego
– ustawodawca posługuje się bowiem określeniem „w szczególności”.
W przypadku osoby podejrzanej przepisy ograniczają ten zakres do czynności i badań wskazanych § 2 pkt 1 omawianego artykułu wraz z możliwością pobrania krwi, włosów, wymazów ze śluzówki policzków lub
innych wydzielin organizmu.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2000 r., sygn. II KKN
108/0024 stwierdził, że „przepis art. 74 § 2 k.p.k. nakłada na oskarżonego obowiązek „poddania” się badaniom, a zatem obowiązek ten może
polegać na znoszeniu pewnych niedogodności związanych z badaniem.
Z przepisu tego nie wynika jednak by podejrzany był obowiązany do
aktywnego uczestniczenia w uzyskiwaniu dowodów przeciwko niemu.
Utrwalenie próby głosu wymaga aktywności oskarżonego, a zatem omawiany przepis nie nakłada na niego obowiązku takiej aktywności. To, że
oskarżony nie ma obowiązku wykazania aktywności w uzyskaniu pewnego materiału dowodowego (np. próba głosu, próba pisma) nie oznacza
jednak, że przepis art. 74 § 2 k.p.k. zezwala na wykorzystanie w celach
dowodowych tego rodzaju materiałów tylko za zgodą oskarżonego. Jeżeli
na pewnym etapie postępowania istnieje materiał dowodowy pochodzący
od oskarżonego (nagranie głosu, pismo własnoręczne), to może być wykorzystany nawet wówczas, gdy odmówił on udziału w procesowej czynności uzyskania takiego materiału. Nie ma też znaczenia, kiedy powstał taki
materiał dowodowy przydatny do badań porównawczych – przed, czy po
odmowie uczestniczenia w badaniu – jak również to, czy oskarżony był
świadomy tego, że jego wypowiedź zostanie utrwalona.”
Podobnie wypowiada się E. Gruza w glosie25 do postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 26 maja 2004 r., sygn. V KK 22/04,26 stwierdzając,
że „obowiązek poddania się rygorom określonym w art. 74 § 2 k.p.k. nie
sięga więc dalej niż bierne poddanie się np. oględzinom, okazaniu i innym
zabiegom stosowanym na ciele oskarżonego. Nie można natomiast zmuszać go do działania, np. do złożenia próbek pisma czy głosu. Próbki takie
można uzyskać odpowiednio w wyniku np. przeszukania lub utrwalenia
24

„Prokuratura i Prawo” 2001, nr 1 (wkładka), poz. 11.
OSP 2005, nr 6, poz. 82.
26 OSNKW 2004, nr 7-8, poz. 72.
25
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wypowiedzi składanych w związku z wykonywaniem innych czynności
procesowych.”
Podejrzany i oskarżony mają również prawo do odmowy odpowiedzi
na zadane pytania bez podania powodów oraz odmowy składania wyjaśnień – zgodnie z treścią art. 175 § 1 k.p.k. Nadto artykuł 176 k.p.k. reguluje możliwość złożenia w toku przesłuchania wyjaśnień na piśmie, które
następnie stanowią załącznik do protokołu. Przesłuchujący może odmówić zgody na złożenie wyjaśnień w formie pisemnej wyłącznie z ważnych
powodów.
Pobranie materiału porównawczego dopuszczalne jest również
w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów. Przepis artykułu 192a § 1 k.p.k. przewiduje możliwość uzyskania od osoby badanej odcisków daktyloskopijnych,
wymazów ze śluzówki policzków, włosów, śliny, prób pisma, zapachu
oraz wykonania jej fotografii i utrwalenia głosu, przy czym po stosownym
wykorzystaniu w ramach prowadzonego postępowania zbędny materiał
porównawczy należy usunąć z akt i zniszczyć.
Pobranie wartościowego materiału dowodowego do badań fonoskopijnych napotyka zatem na liczne trudności, a wykorzystanie utrwalonych
akustycznie wyjaśnień lub zeznań – jak już wspomniano powyżej – może
nie być wystarczające dla wnioskowania w zakresie identyfikacji indywidualnej mówcy.
W polskiej praktyce fonoskopijnej, dla celów identyfikacyjnych wykorzystywana jest przedstawiona kompleksowa metoda językowo – pomiarowa, dająca możliwość wnioskowania kategorycznego – zarówno
pozytywnego jak i negatywnego. Wnioski, zawarte w opiniach fonoskopijnych opierają się jednak niejednokrotnie na określonym stopniu
prawdopodobieństwa, co daje szeroki zakres możliwości interpretacyjnych
– szczególnie dla obrony. Nawet w przypadku wskazania przez biegłego na
wysokie czy znaczne prawdopodobieństwo pochodzenia zapisanej mowy
od oskarżonego, obrońcy – jak wynika z praktyki – zmierzają do ustalenia
stopnia owego prawdopodobieństwa w wielkościach procentowych, przy
czym w większości wypadków ze wskazaniem na wielkość, określającą
wątpliwość w tym zakresie. Dla oskarżyciela publicznego wartość dowodowa opinii niekategorycznej jest zatem często znikoma, przy czym przy
podejmowaniu decyzji, kończącej postępowanie przygotowawcze, podlega ona zawsze ocenie przy uwzględnieniu pozostałego, zgromadzonego
w sprawie materiału dowodowego.
Należy również wspomnieć o innych metodach, stosowanych przez
zagranicznych ekspertów przy identyfikacji autorów zapisanych wypo-
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wiedzi, które jednakże skupiają się właśnie na analizie samego głosu, nie
zaś zespołu cech, składających się na mowę.
Jedną z nich jest omówiona we wstępie metoda L. G. Kersty, oparta
na tezie niepowtarzalności i niezmienności głosu ludzkiego na przestrzeni
czasu.
Innym sposobem jest wprowadzenie do odsłuchu materiału dowodowego i porównawczego – obok ekspertów – tzw. naive listeners – tj. laików, co minimalizować ma subiektywny czynnik wrażeniowy biegłego.
Wnioski, formułowane przez osoby spoza kręgu ekspertów, brane są pod
uwagę przy sporządzaniu końcowej opinii.
Trwają również próby określenia możliwości automatycznej identyfikacji mówcy przy wykorzystaniu technik komputerowych, podczas której
przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, z zarejestrowanej mowy automatycznie wyodrębniane są różnorodne parametry fizyczne widma wraz
z oszacowaniem ich wartości i rozkładów. Metoda ta znajduje zastosowanie
w kompleksowych badaniach językowo – pomiarowych, nie powinna natomiast stanowić samodzielnej podstawy do opiniowania, szczególnie z uwagi na
fakt, że nagrania dowodowe często charakteryzują się niską jakością, z występowaniem szumów, zniekształceń mowy i nakładaniem się dźwięków.
Podsumowując, wskazać można na klasyfikacje metod identyfikacji
osób na podstawie głosu – podział na metody słuchowe, analizy porównawczej spektrogramów głosu i komputerowe, bądź metody słuchowe
(subiektywne), wzrokowo – pomiarowe (zobiektywizowane) i automatyczne (obiektywne).27
Odtworzenie i spisanie treści nagrania
Odtworzenie nagrania wraz z spisaniem jego treści uważane jest za
najbardziej czasochłonny etap ekspertyzy fonoskopijnej, przy czym szybkość pracy biegłego zależna jest głównie od jakości nagrania dowodowego i ilości osób wypowiadających się.
Przedmiotem spisania treści są utrwalone w nagraniach dowodowych
wypowiedzi. Czynność ta wykonywana jest w warunkach izolacji akustycznej (tzw. ciemnia akustyczna) przez odpowiednio przygotowanych
ekspertów i przy użyciu profesjonalnego sprzętu, przeznaczonego do korekcji, odsłuchu i analizy zapisu sygnałów akustycznych.
Nadto, dla usunięcia błędnych skojarzeń i uzyskania precyzyjnych
zapisów odtwarzanych wypowiedzi, stosowana jest technika kolej27

Szerzej zob. W. Suszczewski, Ekspertyza..., op. cit., s. 257-260.
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nych odsłuchów przez tego samego biegłego i odsłuch przez innego
eksperta.
Zasadą jest wierne spisywanie przez eksperta wszelkich wyartykułowanych dźwięków z pomięciem wyłącznie tych wypowiedzi z tła akustycznego, które jednoznaczni nie mają związku z rozmową dowodową
bądź okolicznościami zdarzenia.
Spisanie treści nagrania dowodowego wymaga dokonania przez biegłego ocen w zakresie aktywności psychicznej mówców. Na ową aktywność składa się m.in. postrzeganie zmysłowe, wyobrażenia, uczucia,
pragnienia, myśli wrażliwość i charakter, co stanowi składnik procesów
fizjologicznych, kontrolowanych przez układ nerwowy człowieka, skorelowany z myśleniem, oceną postrzeganych zjawisk oraz poszukiwaniem
rozwiązań dla stawianych jednostce zadań. Mowa stanowi natomiast
uzewnętrznienie tych procesów psychicznych, a towarzyszące jej elementy np. śmiech, czy też rodzaj używanego słownictwa, intonacja i pauzy
pozwalają na zbudowanie obrazu zapisanych wydarzeń.
Celem wiernego odzwierciedlenia przebiegu utrwalanego zdarzenia,
biegły zapisuje wszelkie wytwory artykulacji, przy czym zapis taki –
z uwagi na jego przedmiot – zawiera już w sobie pewien element interpretacyjny. Dla zapoznania się z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia
niezbędne jest zatem zapoznanie się przez organ procesowy z nagraniem
dowodowym poprzez jego odsłuchanie.
W niektórych przypadkach – jeśli uzasadnione jest to okolicznościami
sprawy – w toku ekspertyzy fonoskopijnej koniecznym jest wnioskowanie
o kontekście sytuacyjnym utrwalonego zdarzenia, relacjach interpersonalnych mówców czy ich intencjach. Oceny w tym zakresie oparte są również o zewnętrzne przejawy aktywności psychicznej człowieka, w szczególności słownictwo, ekspresję i impresję wypowiedzi, tempo mówienia,
akcentowanie, ilość i długość pauz. Niewątpliwie taka interpretacja może
okazać się nietrafna, bowiem tylko mówca wie, jakimi w określonym wypadku intencjami i przesłankami kierował się. Dla weryfikacji ocen w powyższym zakresie służyć może jednak pozostały, zgromadzony w sprawie
materiał dowodowy.
Równolegle ze spisaniem treści nagrania, dokonuje się omówionej już
wcześniej identyfikacji mówców w obrębie całego materiału dowodowego.
W praktyce, nagrania stanowiące przedmiot ekspertyzy fonoskopijnej,
są w większości wypadków zarejestrowane w niekorzystnych warunkach
akustycznych i przy użyciu powszechnie dostępnego sprzętu, co wpływa
na obniżenie ich jakości. Zniekształcenia rejestrowanego sygnału mogą
wynikać z tzw. kompresji stratnej, charakterystycznej dla cyfrowego zapisu dźwięku, a także zakłóceń, związanych z miejscem umieszczenia
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urządzenia nagrywającego. W takich przypadkach stosuje się metodę
odsłuchu szeptu i mowy intensywnie zakłóconej, z możliwością korekcji częstotliwościowej, czasowej i kompresji dynamiki zakłóceń. Spisanie
treści nagrania intensywnie zakłóconego odbywa się przy uwzględnieniu
wyrazistości i zrozumiałości mowy, podstawowych właściwości lingwistycznych i fonetyczno – akustycznych mowy i szeptu oraz procesów kojarzenia informacji akustycznej.
Tak sporządzony zapis treści nagrania dowodowego odróżnić należy od
tzw. stenogramów, wykonywanych szybszą metodą, z pominięciem wszelkich błędów językowych i wypowiedzi, niedotyczących przedmiotu postępowania z ewentualną identyfikacją mówców wyłącznie w obrębie konkretnej rozmowy, bez odniesienia do pozostałych nagrań dowodowych.
Wybór pomiędzy sporządzeniem pełnego zapisu treści nagrania dowodowego a stenogramem zależy od realiów konkretnej sprawy, stosownie
do ustaleń, poczynionych w oparciu o pozostały, zgromadzony w toku
postępowania materiał dowodowy.
W każdym też przypadku, gdy organ procesowy podejmuje decyzję
o powołaniu biegłego z zakresu fonoskopii i zleca w ramach ekspertyzy
dokonanie spisania treści przekazanego do badań nagrania, winno dążyć
się do ograniczenia materiału dowodowego jedynie do rozmów istotnych
dla prowadzonego postępowania. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia czasu i kosztów realizowanej ekspertyzy, ale również racjonalności
postępowania dowodowego i jego przejrzystości.
Reasumując stwierdzić można, że dokonując spisania treści rozmów
dowodowego nagrania, ekspert przedstawia pewne wyobrażenie utrwalonej rzeczywistości, co następnie podlega interpretacji organów procesowych w toku postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego.28
Inne badania fonoskopijne
Poza klasycznym obszarem opiniowania przez biegłego z zakresu fonoskopii, nagrania dowodowe stanowić mogą podstawę do innego rodzaju
analiz.
W przypadku stwierdzenia, że jednym z mówców jest osoba o nieustalonej tożsamości, można podejmować próby wnioskowania – w oparciu
28 Szerzej zob. J. Rzeszotarski, Spisanie treści utrwalonej rozmowy jako część
opinii fonoskopijnej, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 9, s. 154-158; W. Suszczewski,
Ekspertyza..., op. cit., s. 261-262; zob. także J. Rzeszotarski, Kompendium…, op. cit.,
s. 182-183; J. Rzeszotarski, Stereotypy…, op. cit., s. 2-3; J. Rzeszotarski, Zasięganie...,
op. cit., s. 137-138.
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o interpretację mowy – o jej osobowości i cechach charakteru, środowisku
społecznym, regionalnym czy zawodowym. Mowa ludzka determinowana
jest bowiem sposobem myślenia, poziomem inteligencji i wykształcenia,
warunkami bytowania, przyjmowanym systemem wartości. Okoliczności
te znajdują odzwierciedlenie w doborze słownictwa i konstrukcji gramatycznych, nawykach językowych, stylu wypowiedzi, wymowie, akcentowaniu, ujawniając często charakterystyczne dla jednostki błędy językowe.
Rodzi to możliwość swoistego profilowania psychologicznego i może stanowić podstawę do podejmowania dalszych czynności, mających na celu
zawężenie kręgu potencjalnych mówców. Z tego punktu widzenia w określonych przypadkach niezbędna jest kompleksowa ekspertyza, zarówno
fonoskopijna, jak i z zakresu psychologii sądowej.
Biegły dokonać może również oceny odgłosów tła akustycznego czy
sytuacji akustycznej, towarzyszącej przebiegowi zarejestrowanego zdarzenia, jak również identyfikować miejsca czy pomieszczenia, w których
dokonano nagrania, wnioskować o ich cechach i właściwościach.
Ekspertyza fonoskopijna stanowić może także podstawę do weryfikacji zeznań świadka czy wyjaśnień podejrzanego i oskarżonego, poprzez
porównanie podawanych okoliczności zdarzenia z przedstawionymi odgłosami akustycznymi.
Dyskusyjnym zagadnieniem jest możliwości przeprowadzania czynności w postaci okazania głosu, mowy czy odgłosów w postaci np. stąpania czy biegu.
Stosownie do treści art. 173 § 1 k.p.k. osobie przesłuchiwanej można
okazać inną osobę, jej wizerunek lub rzecz, w celu jej rozpoznania. Brak
jest zatem jednoznacznej regulacji, w oparciu o którą można byłoby przeprowadzić okazanie głosu.
Zdaniem Sądu Najwyższego, wyrażonym w postanowieniu z dnia
26 maja 2004 r., sygn. V KK 22/0429 „rozpoznanie osoby na podstawie
głosu jest czynnością prawnie dopuszczalną przez przepisy Kodeksu postępowania karnego, i jeżeli polega na identyfikacji głosu „okazywanego” osobie przesłuchiwanej w taki sposób, że ma ona rozpoznać ów głos
i przez to tę osobę, po wysłuchaniu odpowiednich kwestii wypowiadanych
przez osoby okazywane, stanowi czynność okazania i podlega rygorom
przewidzianym w art. 173 k.p.k., jest bowiem okazaniem tej osoby poprzez jej głos w celu rozpoznania.”
W doktrynie uważa się, że określenie „okazanie” w celu rozpoznania oznacza przedstawienie do identyfikacji określonej osoby czy rzeczy
na podstawie poczynionych przez osobę przesłuchiwaną – za pomocą
wszelkich zmysłów, jakichkolwiek spostrzeżeń, dotyczących okazywa29

OSNKW 2004, nr 7-8, poz. 72.
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nego przedmiotu. Tym samym dopuszczalna jest również identyfikacja
osoby podczas okazania, w trakcie którego rozpoznaniem objęty będzie
głos.30
Przeprowadzenie tej czynności procesowej związane jest jednak
z trudnościami, analogicznymi do tych, jakie występują przy pobieraniu
materiału porównawczego do identyfikacji osoby na podstawie głosu. Podejrzany czy oskarżony mają bowiem zagwarantowane ustawowo prawo
do milczenia, a nadto przy okazaniu głosu koniecznym jest wykazanie
określonej aktywności poprzez wypowiedzenie konkretnych treści. Uznać
jednakże należy, że czynność okazania głosu nie łamie prawa do odmowy
składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, z uwagi na fakt, że wypowiedzi te nie wyrażają treści dowodowych i nie są interpretowane jako
ustosunkowanie się do przedstawianych zarzutów.31
Bardziej stanowczo w tej materii wypowiada się M. Hudzik. Stwierdza
on bowiem, że „wykonanie obowiązku określonego w art. 74 § 2 k.p.k.
będzie zazwyczaj polegało na znoszeniu (pati) pewnej dolegliwości związanej z przeprowadzaną czynnością, co nie wyklucza jednak w pewnych
okolicznościach obowiązku określonej aktywności ze strony podejrzanego czy oskarżonego. Taka sytuacja niewątpliwie ma miejsce w wypadku
identyfikacji na podstawie głosu w trakcie okazania. Oskarżony i podejrzany podczas tej czynności są zobowiązani do wypowiedzenia kwestii
wskazanej przez organ przeprowadzający okazanie, a ewentualna odmowa
wykonania tego obowiązku nie mieści się w granicach prawa do obrony
i należy ją traktować jako bezprawne utrudnianie postępowania.”32
Nie można zgodzić się jednak ze stwierdzeniem autora, który bierność
oskarżonego i podejrzanego przy czynności okazania głosu kwalifikuje
jako bezprawne utrudnianie postępowania. Podmioty te bowiem nie ponoszą odpowiedzialności karnej za przestępstwo poplecznictwa z art. 239
§ 1 k.k.
Skrajnie odmienny pogląd prezentuje A. Bojańczyk w glosie do cytowanego wyżej postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2004 r.
Twierdzi on, że „rozpoznanie osoby na podstawie głosu (...) de lege lata
(poza jednym przypadkiem) (...) jest niedopuszczalne. Możliwości takiej
30 M. Hudzik Okazanie osoby a rozpoznanie „akustyczne” „Państwo i Prawo” 2005,
z. 5, s. 100-101; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa
1999, s. 485; R.A Stefański, [w:] Z. Gostyński (red.), Kodeks postępowania karnego.
Komentarz. Tom I, Warszawa 1998, s. 467-468.
31 D. Karczmarska, Glosa do postanowienia SN z 26 maja 2004 r., sygn. V KK
22/04, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 3, s. 140.
32 M. Hudzik, Okazanie…, op. cit., s. 103.
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nie przewiduje bowiem expressis verbis art. 173 § 1 k.p.k. Wyłącznie zastosowanie analogii otworzyłoby drogę do przeprowadzania tego typu
czynności. Byłoby to, co prawda, dopuszczalne w przypadku świadka
albo osoby podejrzanej (czy innej rozpoznawanej osoby), jednakże już
nie w odniesieniu do podejrzanego lub oskarżonego (...). Ci aktorzy postępowania karnego nie mają obowiązku dostarczania dowodów na swoją
niekorzyść (art. 74 § 1 k.p.k.) poza przypadkami, które zostały precyzyjnie
unormowane w art. 74 § 2 k.p.k. i nie podlegają interpretacji rozszerzającej (tym bardziej katalog tych sytuacji nie może być poszerzany w oparciu
o stosowanie analogii).”33
Ze stanowiskiem powyższym nie można się zgodzić, bowiem przeprowadzenie czynności okazania głosu z zachowaniem reguł, zawartych
w art. 173 k.p.k. oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia
okazania34 mieści się w ramach okazania osoby, przy czym sferą, podlegającą ocenie osoby rozpoznającej nie jest w tym przypadku wygląd
zewnętrzny, ale głos. Rezultaty tej czynność stanowią istotny dowód
w tych przypadkach, gdy wyłączną lub jedną z zapamiętanych przez
świadka cech sprawcy jest jego głos, a świadek jest go w stanie rozpoznać
w warunkach złożenia wypowiedzi tej samej treści przez osoby przybrane
do okazania. Tak przeprowadzona czynność okazania głosu nie narusza
zatem praw oskarżonego czy podejrzanego – w szczególności tzw. prawa
do milczenia.35
33

A. Bojańczyk, Glosa do postanowienia SN z 26 maja 2004 r., sygn. V KK 22/04,
„Państwo i Prawo” 2005, z. 1, s. 121.
34
Dz.U. z 2003 r., nr 104, poz. 981.
35 Szerzej zob. E. Gruza, Okazanie głosu, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto. Księga
jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Kraków 2006, s. 197-206; Problematyka okazania głosu pojawia się również w orzecznictwie sądowym innych państw. Brytyjski Court of Appeal w orzeczeniu z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie R. v. David Anthiny
Roberts stwierdził, że „identyfikacja, która opiera się prawie całkowicie na rozpoznaniu głosu
sprawcy, rozmawiającego z policjantem, nie jest wiarygodna”. Dodać należy, że teza powyższa dotyczyła rozpoznania przez pokrzywdzoną sprawcy, którego głos – zdaniem sądu – nie
miał żadnych charakterystycznych cech. W innym orzeczeniu z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie
R. v. Robinson ten sam sąd uznał, że „istnieją problemy związane z rozpoznaniem głosu, ale generalnie nie różnią się one od problemów, jakie niesie identyfikacja wizualna”. W orzeczeniu
z grudnia 2002 r. w sprawie R. V. Khan & Bains brytyjski Central Criminal Court przyjął, że
„dowód z okazania głosu i mowy jest dopuszczalny”. Proces ten był impulsem do sformalizowania reguł „okazania mowy” w postaci okólnika Home Office Circular 057 w sprawie
okazań głosu. Amerykański Court of Appeals w orzeczeniu z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie State of Wisconsin v. Hubanks wskazał, że „w celu ustalenia, czy identyfikacja jest wiarygodna mimo sugestywnej natury procedury policyjnej, sąd ma rozważyć całokształt okolicz-
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Inną kwestią jest natomiast ocena wiarygodności dowodu z okazania
głosu. Niewątpliwym jest, że ryzyko pomyłki w tym przypadku istnieje,
analogicznie zresztą jak w przypadku okazania osoby. Za czynniki zwiększające wiarygodność słuchowej identyfikacji uznać można uprzednią
znajomość głosu mówcy, długość wypowiedzi, jej kontekst, brak stresu
i zmiany głosu oraz trening.36
Kierunki rozwoju współczesnej fonoskopii
Przyszłość fonoskopii związana jest bezpośrednio z ewolucją urządzeń
do rejestracji zapisu, jak i samych nośników. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele powszechnie dostępnych urządzeń cyfrowych, umożliwiających
dokumentację dźwiękową zdarzeń np. dyktafony, odtwarzacze mp3. Owe
rejestratory pozwalają na utrwalenie nawet do kilkudziesięciu godzin nagrań. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku pamięci wbudowanej
w telefony komórkowe. W następstwie powyższego, coraz rzadziej wykorzystywany do zapisu zdarzeń dowodowych jest podstawowy nośnik
ostatnich lat – taśma magnetofonowa.
ności, a zwłaszcza możność świadka słyszenia sprawcy w trakcie popełniania przestępstwa,
jego poziom uwagi, aktualność uprzedniego opisu głosu, stopień pewności prezentowany
przez świadka w czasie pomiędzy przestępstwem a okazaniem”. Dość kontrowersyjną tezę
zaprezentował ten sam sąd w orzeczeniu z dnia 25 czerwca 2003 r., kiedy rozpatrując sprawę
Clifford v. Chandler stwierdził, że „sąd stanowy nie pobłądził pozwalając świadkowi – policjantowi zidentyfikować głos słyszany w radiostacji jako należący do „czarnego”. Próby
wypracowania reguł okazania głosu podjął się również niemiecki Bundesgerichtshof, który
w orzeczeniu z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie 4 StR 317/93 przyjął, że „nawet w idealnych
warunkach i przy najlepszej woli świadka, identyfikacja na podstawie głosu może mieć jedynie ograniczoną wartość dowodową. Identyfikacja podejrzanego na podstawie głosu musi
przebiegać według podobnych reguł, co czynność okazania osoby na podstawie wyglądu.”
Włoski Corte di Cassazione, Sez. II w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1993 r., 193498, wskazał, że
„rozpoznanie głosu stanowi ważną poszlakę, a jej wartość zależy od wiarygodności zeznań
świadka, który po odsłuchaniu głosu oskarżonego, stwierdza z całą pewnością, że głos ten
rozpoznaje” – dane za: J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1933-2008, Toruń 2009, s. 235-240.
36 J. Wójcikiewicz przytacza wyniki badań z udziałem 360 osób, których rezultaty
były następujące: 24 % badanych dokonało prawidłowej identyfikacji sprawcy, 8 %
pomyliło się, połowa badanych dokonała fałszywej pozytywnej identyfikacji w trakcie
tzw. „okazania pustego”, podczas gdy 28 % prawidłowo stwierdziło, że głosu sprawcy
nie ma w paradzie. Nie zanotowano różnic w wynikach po 1, 3 i 8 godzinach, a dla
okazania pustego były one lepsze po 3 tygodniach (65 %) niż po 1 tygodniu (35 %).
Zob. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem…, op. cit., s. 234.
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Rozważając przyszłość badań fonoskopijnych wskazać należy na
dynamiczny rozwój telefonii internetowej, wykorzystującej technologię
VoIP (z ang. Voice over Internet Protocol). Technologia VoIP umożliwia
strumieniowe przesyłanie dźwięku z wykorzystaniem łączy internetowych
lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP. Historia VoIP sięga roku 1995, kiedy firma Vocaltec stworzyła pierwsze oprogramowanie komputerowe umożliwiające rozmowę przez sieć IP, jednak dopiero
pojawienie się tzw. bramy w 1996 roku umożliwiło rozmowę w czasie
rzeczywistym. Możliwość wykorzystania sieci IP do przenoszenia ruchu
telefonicznego stała się ostatnio punktem zainteresowania wielu przedsiębiorstw i organizacji zajmujących się telekomunikacją. W związku
z powyższym pewne jest, iż w najbliższej przyszłości ten sposób komunikowania stanie się przedmiotem ekspertyz fonoskopijnych.

Mariusz Zelek*

Przeszukanie urządzenia zawierającego dane informatyczne
lub systemu informatycznego w świetle polskiego procesu
karnego
Niekwestionowany fakt dynamicznego rozwoju technologicznego powoduje konieczność stałej obserwacji tego zjawiska. Pamiętać bowiem
należy, że z dobrodziejstwa postępu korzystają nie tylko ludzie prawi,
ale i przestępcy. Pojawiają się zatem nowe, nieznane wcześniej kategorie przestępstw (np. art. 268a – art. 269b k.k.), jak również nowoczesne,
alternatywne metody popełniania tradycyjnych czynów zabronionych. Pośród tych ostatnich można wymienić choćby zjawisko piractwa dokonywanego, nie jak dawniej, poprzez przegranie kaset magnetofonowych czy
VHS w celu ich sprzedaży i następczą sprzedaż tych przedmiotów, lecz za
pośrednictwem Internetu, a zwłaszcza sieci typu peer-to-peer. Galopujący
postęp, szczególnie w dziedzinie technologii informacyjnej, znacznie ułatwia popełnianie czynów zabronionych, z jednej strony stwarzając wymagające mniejszego wysiłku sposoby osiągania celów za pomocą środków
sprzecznych z prawem, z drugiej natomiast utrudniając organom ścigania
wykrycie sprawcy danego czynu.
Doświadczenie życiowe uczy, że w przeważającej części przypadków,
wprowadzenie czy zmiana przepisów prawa następuje na skutek wystąpienia pewnego problemu, społecznej czy też innej natury, który powoduje, że dane regulacje stają się niewystarczające, czasem nawet anachroniczne, nie przystające do rzeczywistości. Wydaje się, że taka sytuacja
miała miejsce w odniesieniu do przepisów traktujących o zatrzymaniu
rzeczy oraz przeszukaniu, a zatem wobec czynności procesowych unormowanych w rozdziale 25 Kodeksu postępowania karnego. Okazało się
bowiem, że tradycyjne ujęcie tych instytucji istotnie ogranicza możliwości
przeciwdziałania przestępczości w pewnych dziedzinach, co z pewnością
było wykorzystywane w działalności przestępczej, a to z kolei wywierało
negatywny wpływ na prewencję, tak indywidualną, jak i generalną.
Uznając potrzebę modyfikacji dotychczasowego stanu prawnego,
ustawodawca zdecydował się w 2003 roku1 wprowadzić do k.p.k. art.
* Autor jest aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktorantem w Katedrze Kryminalistyki Wydziału
Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
1 Zob. ustawa z dnia 10 stycznia 2003 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy
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236a przewidujący obowiązek odpowiedniego stosowania przepisów
traktujących o zatrzymaniu rzeczy i przeszukaniu do danych znajdujących
się w systemie informatycznym lub na nośniku, w tym korespondencji
przesyłanej pocztą elektroniczną. W uzasadnieniu do projektu wspomnianej nowelizacji stwierdzono expressis verbis, że „świadectwem czasu
jest propozycja, aby przepisy o zatrzymaniu rzeczy i przeszukaniu stosować odpowiednio do dysponenta i użytkownika systemu informatycznego
w zakresie danych przechowywanych w tym systemie lub na nośniku
znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu, w tym korespondencji już przesłanej pocztą elektroniczną (art. 236a)”.2 W 2004 roku3
zmodyfikowano natomiast omawiany przepis wprowadzając odpowiednie
stosowanie rozdziału 25 k.p.k. także do urządzenia zawierającego dane
informatyczne w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu.
Powody takiego kierunku zmian dobitnie zostały wyrażone w uzasadnieniu projektu drugiej z wymienionych ustaw nowelizujących, gdzie
stwierdzono: „Konwencja o cyberprzestępczości4 nakłada na strony obowiązek zapewnienia możliwości prowadzenia działań m. in. procesowych
w odniesieniu do systemów komputerowych i przechowywanych w nich
informacji. Konwencja opiera się w tej mierze na słusznym założeniu, że
„tradycyjne” sposoby pozyskiwania dowodów nie przystają do urządzeń
komputerowych i do danych zapisanych przy ich użyciu. Stosowanie dotychczasowych przepisów o przeszukaniu czy zatrzymaniu rzeczy nie
jest wystarczające do pozyskiwania na użytek procesu karnego i wykorzystywania jako dowodów informacji przechowywanych w systemach
komputerowych lub na nośnikach informacji zapisywanych przy użyciu
tych systemów. Istniejące w prawie polskim rozwiązania, podobnie jak
w wielu innych systemach prawnych, koncentrują się na systemie komputerowym i zapisanym w nim nośniku jako rzeczach ruchomych, podczas
gdy dla postępowania karnego najistotniejsze są zapisane w nich informacje. Informacje istotne dla postępowania mogą również znajdować się
w ruchu, to jest być przesyłane między dwoma systemami komputerowymi
przy użyciu sieci telekomunikacyjnych. Usługi takie często są świadczone
przez inne podmioty niż operatorzy publicznych sieci. Wprowadzenie stoo świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. z 2003 r.,
nr 17, poz. 155.
2 Zob. prace Sejmu RP IV kadencji – druk sejmowy nr 182, s. 60.
3 Zob. ustawa z dnia 18 marca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
– Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 2004 r.,
nr 69, poz. 626.
4 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości otwarta do podpisu w Budapeszcie 23 listopada 2001 roku, European Treaty Series – nr 185.
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sownych rozwiązań procesowych jest również warunkiem niezbędnym do
prowadzenia współpracy międzynarodowej, która choć systemowo lokuje
się w ramach wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, to wymaga wewnętrznych regulacji procesowych.”5 Widać zatem, że uzupełnienie
i modyfikacja regulacji była w tym przypadku podyktowana koniecznością dostosowania prawa do wymogów rzeczywistości.
W następstwie wspomnianych nowelizacji, art. 236a k.p.k. otrzymał,
obowiązujące do dziś w niezmienionym kształcie, brzmienie: „przepisy
rozdziału niniejszego [rozdziału 25 k.p.k. – M.Z.] stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego, w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na nośniku znajdującym się
w jego dyspozycji lub użytkowaniu, w tym korespondencji przesyłanej
pocztą elektroniczną.”
Dokładna analiza pojęć zawartych w tym przepisie znacząco wykracza
poza granice niniejszego opracowania, niemniej jednak wypada zasygnalizować, że przez „dysponenta” należy rozumieć osobę upoważnioną do
rozporządzania urządzeniem lub systemem, mającą go do dyspozycji,
rozporządzającą nim według swego uznania, np. właściciela urządzenia,
administratora systemu. Pod pojęciem „użytkownika” wydaje się z kolei kryć osoba używająca urządzenia lub systemu, korzystająca z niego,
eksploatująca go, czerpiąca jakieś korzyści z cudzego urządzenia lub systemu, np. posiadacz konta poczty elektronicznej.6 Definicji „danych informatycznych” oraz „systemu informatycznego” próżno szukać w k.p.k.
czy k.k., w związku z czym należy sięgnąć do przywołanej konwencji,
która pod pierwszym z wymienionych terminów rozumie „dowolne przedstawienie faktów, informacji lub pojęć w formie właściwej do przetwarzania w systemie komputerowym, łącznie z odpowiednim programem
powodującym wykonanie funkcji przez system informatyczny” (art. 1 lit.
b. konwencji). Art. 1 lit. a. konwencji określa „system informatyczny”
jako „każde urządzenie lub grupę wzajemnie połączonych lub związanych
ze sobą urządzeń, z których jedno lub więcej, zgodnie z programem, wykonuje automatyczne przetwarzanie danych”. Pojęcie „urządzenie” winno
być natomiast interpretowane jako „przedmiot umożliwiający wykonanie
określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów
5

Zob. prace Sejmu RP IV kadencji – druk sejmowy nr 2031, s. 34.
Por. A. Lach, Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 10, LEX nr 40860/3.
6
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pracy i celu przeznaczenia”.7 Według A. Lacha użyte w art. 236a k.p.k.
sformułowanie „korespondencja przesyłana drogą elektroniczną” należy
interpretować jako „odnoszące się do korespondencji elektronicznej, która
może być w ogóle przesyłana, lecz nie znajduje się w tym stadium w danej
chwili (np. została zapisana przed wysłaniem lub już przesłana). W przeciwnym razie przepisy rozdziału 25 normowałyby stosowanie kontroli
przekazów informacji w czasie rzeczywistym, kolidując tym samym z regulacjami zawartymi w rozdziale 26 k.p.k.”8 Stanowisko to należy uznać
za słuszne, co potwierdza treść art. 241 k.p.k. przewidującego odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 26 k.p.k. do kontroli oraz utrwalania
przy użyciu środków technicznych treści innych niż telefoniczne rozmów
lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
„Zakres przedmiotowy odpowiedniego stosowania przepisów rozdziału 25 k.p.k. ograniczony został do danych przechowywanych w systemie
lub na nośniku i znajdujących się w dyspozycji lub użytkowaniu wskazanych wyżej osób. Oznacza to, że w razie żądania wydania danych, powinny one być w zasięgu określonej osoby, natomiast nie muszą znajdować
się w miejscu jej przebywania (np. domu, miejscu pracy), byleby tylko
osoba ta w sposób legalny mogła spowodować ich przesłanie, skopiowanie, edycję itp. Dane te nie muszą także znajdować się na terytorium Polski, mogą to być np. dane przechowywane w skrzynce pocztowej znajdującej się na serwerze zagranicznym. Dostęp do danych znajdujących się
za granicą może uzyskać jednak jedynie uprawniona osoba, a nie organ
procesowy, który musiałby działać w ramach procedur pomocy prawnej,
chyba że dane mają charakter ogólnodostępny (np. są umieszczone na
stronie www).”9
Przechodząc do omówienia kryminalistycznej problematyki przeszukania zasobów informatycznych, w pierwszej kolejności wypada pokusić
się o sformułowanie odpowiadającej współczesnym potrzebom definicji
czynności procesowej przeszukania, co do rozumienia którego istnieją
w doktrynie liczne spory. Według tradycyjnego ujęcia przeszukanie to:
„określona przez Kodeks postępowania karnego czynność kryminalistyczna nastawiona na znalezienie przedmiotów lub osób.”10 Niekiedy opisu7

Dane za stroną: http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie, stan na dzień:
24.04.2009 r.
8 A. Lach, Karnoprocesowe instrumenty zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej w Internecie, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10, s. 55.
9
A. Lach, Gromadzenie…, op. cit., LEX nr 40860/4.
10 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze 2005, s. 116.
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je się tę czynność jako zmierzającą „do uzyskania rzeczowego materiału dowodowego”.11 Ponadto, z niewiadomych przyczyn, w najnowszej
literaturze, powstałej po omówionych wcześniej nowelizacjach k.p.k.,
nadal podaje się, że przedmiotem przeszukania mogą być jedynie pomieszczenia, osoby, rzeczy i miejsca.12 Przeczy temu wyraźnie brzmienie
art. 236a k.p.k. – rozszerzającego ten katalog. Wobec powyższego należy
stwierdzić, że na gruncie polskiego postępowania karnego przeszukanie to czynność procesowa o charakterze śledczym, której celem jest
wykrycie (znalezienie) osób lub rzeczy, jak również pozyskanie określonych danych, której poddać można pomieszczenie, rzecz, osobę,
miejsce, urządzenie zawierające dane informatyczne, a także system
informatyczny.
Słusznie twierdzi A. Lach, iż odpowiednie stosowanie oznacza, że
cześć przepisów stosuje się wprost, część z niezbędnymi modyfikacjami,
a pozostałych nie stosuje się w ogóle.13 Taki zabieg legislacyjny służyć
ma uelastycznieniu przepisów – pozwala przy ich stosowaniu uwzględnić
specyfikę celu oraz przedmiotu przeszukania. Sformułowanie takie może
jednak niewątpliwie nastręczać trudności interpretacyjnych, dotyczących
zwłaszcza określenia kiedy dany przepis należy zastosować wprost, a kiedy z modyfikacjami. Warto zatem prześledzić dokładnie przebieg czynności przeszukania systemu informatycznego. Kwestie te reguluje w głównej
mierze k.p.k., ale także – w odniesieniu do Policji – dział 4, rozdział 6
(§ 95-102) Zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia
2004 roku.14 Już w tym miejscu warto zauważyć, że niezrozumiałym jest
dlaczego zarówno treść, jak i tytuł tego rozdziału nawiązują w omawianym
zakresie jedynie do systemu informatycznego, a pomijają przeszukanie
urządzenia zawierającego dane informatyczne. Jeżeli bowiem racjonalny
ustawodawca chciałby, w kontekście czynności przeszukania, traktować
11 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1993, s. 285, [za:] S. Flasiński, Przeszukanie – istota, cel, zadania i ustawowy zakres, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1988, t. 19.
12 Zob. E. Gruza, [w:] E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka, czyli
rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008, s. 178.
13 A. Lach, Prawa i obowiązki dysponentów i użytkowników systemu informatycznego w związku z jego przeszukaniem i zatrzymaniem danych, dane za stroną: http://www.
secure.edu.pl/historia/ 2005/docs/26.10/07_lach/lach-r.pdf, stan na dzień: 24.04.2009 r.,
s. 2.
14 Zob. zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004
r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców, Dz.Urz.
KGP z 2005 r., nr 1, poz. 1 (zwane dalej także z.k.g.).
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takie urządzenie jako rzecz, nieuzasadnione byłoby jego wyodrębnianie
w tekście art. 236a k.p.k.
Przeszukania urządzenia lub systemu informatycznego może dokonać
prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja. W wypadkach
wskazanych w ustawie czynność tą może przeprowadzić także inny organ. W tym celu sąd lub prokurator wydaje postanowienie, które następnie
wręcza się osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone. Paragraf 130 regulaminu prokuratorskiego15 stanowi, że „w postanowieniu
o przeszukaniu lub zatrzymaniu rzeczy należy podać cel tych czynności,
ze wskazaniem osób, które mają być wykryte lub ujęte, albo przedmiotów,
które mają być znalezione lub zatrzymane, jak również imię, nazwisko
i adres osoby (nazwę i adres instytucji), u której czynności te mają być
przeprowadzone, oraz organ wykonujący czynność”. Wprawdzie przepis
ten ma zastosowanie jedynie do prokuratorów, jednak należy przyjąć, że
również sąd wydając postanowienie powinien w nim określić powyższe
dane.
Przeszukanie urządzenia lub systemu informatycznego będzie miało
na celu znalezienie określonych danych informatycznych. Muszą to być
dane tego rodzaju, że mogą stanowić dowód w sprawie lub podlegają
zajęciu w postępowaniu karnym. W postanowieniu nie można ograniczyć się do lakonicznego stwierdzenia, że ma ono na celu „znalezienie
danych informatycznych”, ale dane takie należy zindywidualizować, dookreślić.
Przeszukanie takie będzie się zazwyczaj odbywać w pomieszczeniu. Będziemy tu zatem przeważnie mieć do czynienia z eksploracją
pomieszczenia w celu znalezienia odpowiedniego urządzenia (głównie
komputera), a dopiero następnie z przeszukaniem tego urządzenia lub za
jego pomocą – systemu informatycznego. W związku z tym, w znacznej
liczbie przypadków znajdzie tu zastosowanie norma art. 221 § 1 k.p.k.
dopuszczająca przeprowadzenie omawianej czynności jedynie w godzinach niestanowiących pory nocnej, a zatem wyłącznie od 6:00 do 22:00.
Zasada ta nie będzie miała, z oczywistych względów, racji bytu, gdy przeszukanie urządzenia zostanie dokonane po wcześniejszym jego zatrzymaniu, stosownie do treści art. 217 § 1 k.p.k. Należy także mieć na uwadze,
że system ten może znajdować się w wielu pomieszczeniach i być dostępny zdalnie za pomocą innego systemu.16
15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Dz.U. z 2007 r., nr 169, poz. 1198, z późn. zm.
16
A. Lach, Prawa…, op. cit., s. 1.
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Wymogu wydania a priori postanowienia o przeszukaniu nie stosuje
się w tzw. wypadkach nie cierpiących zwłoki. Wówczas zamiast postanowienia organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej
jednostki lub legitymację służbową. Zgodnie z § 95 z.k.g., nakaz taki wystawiany jest tylko, gdy jest to możliwe, i powinien zawierać określenie
celu czynności ze wskazaniem danych informatycznych, które mają być
odnalezione oraz danych osoby lub instytucji, u której ma być przeprowadzona czynność. „W przypadku przeszukania środowisk komputerowych owe przypadki niecierpiące zwłoki będą miały miejsce w szczególności wtedy, kiedy istotne z punktu dowodowego dane będą w pamięci
operacyjnej komputera, a zajdzie obawa, że po wyłączeniu systemu ich
odzyskanie stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione, bądź też zaistnieje przypuszczenie, że osoba podejrzana wie już o prowadzonych
przez organ ścigania czynnościach i może podjąć próbę usunięcia danych
albo fizycznego zniszczenia nośników.”17 Po przeprowadzeniu omawianej czynności w wypadkach nie cierpiących zwłoki, organ jej dokonujący ma obowiązek niezwłocznego zwrócenia się do prokuratora lub sądu
o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie to doręcza się osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia
czynności, ale tylko na jej żądanie zgłoszone do protokołu.
Przed rozpoczęciem przeszukania, osoba u której ma ono nastąpić powinna zostać poinformowana o jego celu i wezwana do dobrowolnego wydania danych. Jest kwestią dyskusyjną czy w wypadku wydania żądanych
danych można rozpocząć przeszukanie urządzenia lub systemu informatycznego. W odniesieniu do przeszukania mającego na celu znalezienie
przedmiotów, w piśmiennictwie podkreśla się, że co do zasady nie jest ono
możliwe do przeprowadzenia, jeśli przedmioty określone w wezwaniu zostały wydane. Taką możliwość dopuszcza się tylko wtedy, kiedy żądanie
zostało sformułowane ogólnie (np. „rzeczy pochodzące z włamania lub
należące do X”), a dokonujący przeszukania podejrzewa, że nie zostały
wydane wszystkie przedmioty.18 Stosownie do z art. 227 k.p.k. przeszukanie powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, a zatem skoro
cel został osiągnięty, przeszukanie nie może zostać rozpoczęte.
Jeszcze bardziej problematyczna wydaje się kwestia kontynuowania
przeszukania, gdy podczas dokonywania tej czynności zostaną odnalezione poszukiwane dane. Wydaje się, że powinna znaleźć tu zastosowanie
omówiona wyżej dyrektywa postępowania. Pewną wskazówkę daje tutaj
17

A. Lach, Gromadzenie…, op. cit., LEX 40860/10.
A. Lach, Prawa…, op. cit., s. 7, [za:] R. A. Stefański, [w:] J. Bratoszewski i in.,
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom I, Warszawa 2003, s. 973.
18
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§ 98 z.k.g. stanowiący, że „jeżeli policjant w toku czynności przeszukania dojdzie do przekonania, że w miejscu dokonywania czynności mogą
znajdować się inne rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w postępowaniu karnym albo inne dane informatyczne,
które nie zostały ujęte w postanowieniu sądu lub prokuratora, kontynuuje
przeszukanie, a po ich znalezieniu wpisuje je do protokołu i zabezpiecza.
Art. 220 § 3 k.p.k. stosuje się odpowiednio.” Sytuację taką należy zatem
potraktować analogicznie jak wypadek nie cierpiący zwłoki, choć wypadkiem takim nie jest.19
Według A. Lacha „osoba dotknięta przeszukaniem nie ma obowiązku współpracy z przeszukującym, lecz jedynie obowiązek biernego znoszenia (pati) czynności przeszukania. Nie może być więc ona
zmuszana do dostarczania nośników, drukowania danych, itp. Nie ma
też obowiązku podawania hasła dostępu, chyba, że zostanie co do tego
przesłuchana i to przy uwzględnieniu prawa do odmowy składania
wyjaśnień, zeznań, czy odpowiedzi na poszczególne pytania.”20 Jest
to niewątpliwie stanowisko słuszne wyrażające zasadę nemo tenetur se
ipsum accusare, stanowiącą jedną z norm gwarancyjnych procesu karnego. Poniekąd, potwierdzeniem trafności przytoczonego wywodu jest
choćby brzmienie § 99 ust. 8 z.k.g. stanowiące, iż „na żądanie przeprowadzającego przeszukanie dysponent lub użytkownik systemu informatycznego obowiązany jest do ujawnienia hasła lub haseł umożliwiających dostęp, chyba że dysponentem lub użytkownikiem jest osoba, o której mowa
w art. 74, art. 182 lub art. 183 k.p.k.” Wynika z tego, że obowiązek taki
ciąży na każdej osobie, z wyjątkiem oskarżonego, podejrzanego, osoby
najbliższej dla oskarżonego, świadka, który w innej toczącej się sprawie
jest oskarżony lub podejrzany o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem, a także osoby, która poprzez określone działanie (np. podanie hasła dostępu) mogłaby narazić siebie lub osobę dla niej najbliższą na
odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Zgodnie z z.k.g. przystępując do przeszukania systemu informatycznego, w przypadku gdy zasoby przeszukiwanego systemu lub połączonego
z nim innego komputera są zaszyfrowane i niemożliwe jest zapoznanie się
z nimi bez podania hasła lub klucza prywatnego, można użyć urządzeń lub
programów komputerowych umożliwiających dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym. Pojawia się zatem pytanie, czy
dopuszczalne jest użycie urządzeń lub programów komputerowych nale19 Nie można uznać, że opisana sytuacja będzie wypadkiem nie cierpiącym zwłoki,
ponieważ z.k.g. odsyła do stosowania art. 220 § 3 k.p.k. odpowiednio, a nie wprost.
20
A. Lach, Prawa…, op. cit., s. 6-7.
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żących do osoby dotkniętej omawianą czynnością procesową bez zgody
tej osoby. Idąc dalej, czy podmiot ten jest zobowiązany do udostępnienia
takich urządzeń lub programów i czy w razie niepodporządkowania się
normie można spełnienie tego obowiązku wyegzekwować przy zastosowaniu środków przymusu? Należy stanąć na stanowisku, że w omówionym przypadku zastosowanie powinny znaleźć regulacje omówionego
§ 99 ust. 8 z.k.g., nie wynika to jednak wprost z przepisów powołanego zarządzenia, a z ogólnych zasad procesu karnego, w tym zwłaszcza nemo tenetur se ipsum accusare. Wydaje się ponadto, że skoro z.k.g. przewiduje,
iż przeszukania systemu informatycznego dokonuje się przy udziale
biegłego, powinien on być w odpowiednie urządzenia lub programy komputerowe wyposażony, a zatem opisana wyżej sytuacja, mimo iż możliwa
do wyobrażenia, w praktyce zdarzać się będzie stosunkowo rzadko.
Podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba, u której ma ono
nastąpić, a także osoba wskazana przez ten podmiot, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania lub nie utrudnia go w istotny sposób. Prowadzący
czynność (prokurator, funkcjonariusz Policji, ewentualnie innego organu)
może również przybrać dowolną osobę do uczestniczenia w czynności.
Jest to zatem uprawnienie, a nie obowiązek, a więc, zgodnie z k.p.k. przeszukanie urządzenia lub systemu informatycznego może się odbyć także
w obecności „jedynie” przeszukującego oraz osoby, u której dokonuje się
tej czynności (ewentualnie dorosłego domownika lub sąsiada – art. 224
§ 3 k.p.k.). Pamiętać jednak należy, że niedopuszczalne jest podczas
przeszukania umożliwienie dysponentowi lub użytkownikowi bezpośredniego dostępu do urządzeń lub systemów. Przyjmuje się nawet, że
można unieruchomić osobę uniemożliwiającą lub utrudniającą przeprowadzenie przeszukania.21
Z czynności przeszukania urządzenia lub systemu informatycznego
należy bezwzględnie sporządzić protokół. Zabezpieczone dane należy
spisać i opisać, a następnie zabrać albo oddać na przechowanie osobie
godnej zaufania. Dookreślenie tej procedury znajduje się w § 100 ust.
1 z.k.g., zgodnie z którym z zatrzymania danych informatycznych
i z przeszukania systemu informatycznego sporządza się protokół i w trzech jednobrzmiących egzemplarzach spis i opis danych
informatycznych. Protokół i pierwszy egzemplarz spisu i opisu dołącza się do akt głównych, drugi egzemplarz pozostaje jako pokwitowanie
u osoby, u której czynność przeprowadzono, a trzeci egzemplarz włącza
się do akt kontrolnych.
21 Por. J. Grochowski, Definicja i elementy składowe instytucji przeszukania w procesie karnym, „Problemy Prawa Karnego” 1990, nr 16, s. 95-96.
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Jako że dane informatyczne mają charakter niematerialny, należy je
utrwalić na jakimś nośniku tak, aby stało się możliwe ich późniejsze odtworzenie. Swoiste dla tego rodzaju danych jest to, że można je niemalże dowolnie powielać bez utraty ich jakości. Mając fakt ten na uwadze,
A. Lach twierdzi, iż odpowiednie stosowanie rozdziału 25 k.p.k. oznacza,
że dane można zatrzymać bez nośnika (tzn. wycofać z nośnika), poprzez
skopiowanie lub zablokowanie dostępu do danych.22 Pogląd ten nie wydaje się jednak całkowicie słuszny. Jeżeli bowiem przyjąć, że dane informatyczne można zatrzymać poprzez skopiowanie, to analogicznie należałoby twierdzić, że np. dokumenty można zabezpieczyć poprzez ich skserowanie i pozostawienie oryginałów do dyspozycji danej osobie. Wydaje
się, że odpowiednie stosowanie art. 217 § 1 k.p.k. winno być rozumiane
inaczej. Tak jak kserokopia dokumentu nie jest tym samym dokumentem,
tak i dane uzyskane poprzez skopiowanie nie są tymi samymi danymi.
Skoro art. 217 § 1 k.p.k. wskazuje, że zatrzymaniu podlegają rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie (np. oryginał faktury, a nie jej kopia), tak
też, odpowiednio stosując ten przepis, należy dojść do wniosku, że zatrzymanie danych informatycznych nie może nastąpić poprzez ich powielenie i pozostawienie osobie, u której dokonano przeszukania, macierzystych danych do swobodnego użytku. Trudno się także zgodzić
z tezą, że zatrzymanie danych może nastąpić poprzez zablokowanie
do nich dostępu. Omawiana czynność ma na celu dostarczenie dowodów
w sprawie, a samo tylko pozostawienie posiadacza bez dostępu do danych,
dowodów w żaden sposób nie przysparza.
Przeszukaniu urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego nie poświęca się w literaturze prawniczej ani kryminalistycznej większej uwagi. Ze względu na brak danych nie jest także
wiadomo, jak często w istocie dokonuje się tego rodzaju przeszukania
oraz jakie praktyczne problemy pojawiają się na tle odpowiedniego stosowania przepisów rozdziału 25 k.p.k. Nietrudno jednak przewidzieć, że
wraz z rozwojem technologii, przeszukanie danych w środowisku informatycznym stanie się coraz bardziej złożone i zapewne wymagać będzie
zmian, być może nawet istotnych, w regulacjach prawnych.23

22
23

Zob. A. Lach, Prawa…, op. cit., s. 3.
Podobnie: tamże, s. 9.

Anna Wojcieszak*

Hipnoza kryminalna
Hipnoza jest to metoda ujawniania śladów pamięciowych. Mimo, że
od udokumentowanych początków jej stosowania w kryminalistyce minęło już ponad 100 lat, (kiedy to w 1897 roku Sąd Najwyższy Kalifornii
w sprawie Ebanksa, oskarżonego o zabójstwo orzekł, iż prawo Stanów
Zjednoczonych nie uznaje hipnotyzmu1), metoda ta ciągle budzi kontrowersje zarówno wśród prawników, jak i stosujących ją specjalistów
(biegłych psychologów). Przez lata wokół hipnozy zrodziło się mnóstwo
nieścisłości, co spowodowało, że kojarzy się nam ona z magią, okultyzmem, zjawiskami nadprzyrodzonymi, parapsychologią, stanem nasilonej
sugestywności pozwalającym na manipulowanie osobą zahipnotyzowaną,
czy wreszcie z oszustwem.
W praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości hipnoza jest stosowana co najmniej od roku 1982. Wykorzystuje się ją jednak nader rzadko,
choć specjaliści, jak m.in. J. Wójcikiewicz twierdzą, że status naukowy
hipnozy jest, mimo wszystko, wyższy od niektórych innych metod, akceptowanych w ramach ekspertyzy w procesie cywilnym (np. radiestezja)
czy karnym (np. osmologia).2 Hipnoza w Polsce była już wykorzystana
w ponad 100 sprawach, zwykle o przestępstwa pospolite, w większości
w sprawach o zabójstwo, w znacznie mniejszej skali – o rozbój i zgwałcenie.
3 Warto zwrócić uwagę, że w ciągu tych kilkunastu lat znacznie poszerzyła się wiedza psychologiczna na temat hipnozy.

* Autorka jest studentką IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1 Dane za stroną: http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url
=http%3A%2F%2 Fwww.osrodek.zax.pl%2Fartykuly%2Fhipnoza_i_biegly_sadowy.
doc&ei=iVSwSYTDOZCVga91oz7Ag&usg=AFQjCNH9XUvlhxVUYhy4iOECkCjc
TvCr6w&sig2=h8ecdj_Wk7P4gaKj7YPksA, stan na dzień: 26.04.2009 r.
2 J. Wójcikiewicz, J. Siuta, Hipnoza kryminalna, Kraków 1999, s. 30.
3 Dane za stroną: http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url
=http%3A%2F%2 Fwww.osrodek.zax.pl%2Fartykuly%2Fhipnoza_i_biegly_sadowy.
doc&ei=iVSwSYTDOZCVga91oz7Ag&usg=AFQjCNH9XUvlhxVUYhy4iOECkCjc
TvCr6w&sig2=h8ecdj_Wk7P4gaKj7YPksA, stan na dzień 26.04.2009 r.
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Sprostowanie nieścisłości związanych z hipnozą
Wielu laików, ale również badaczy uważa, że osoba zahipnotyzowana traci kontrolę nad własnym zachowaniem. Obraz taki zupełnie nie odpowiada jednak temu, co wiadomo z badań nad hipnozą i zachowaniem
osób, które poddano indukcji hipnotycznej. Nikomu dotychczas nie udało się wykazać, że możliwe jest skłonienie osoby zahipnotyzowanej do
zrobienia czegoś, co byłoby niezgodne z jej zasadami etycznymi. Każda
próba nakłonienia do takich zachowań (oczywiście w granicach, które
są dopuszczalne w kontekście badań naukowych) kończyła się „przebudzeniem” osoby zahipnotyzowanej i odmową realizacji podanej sugestii.
Osoba zahipnotyzowana zdaje sobie zatem w pełni sprawę z tego, co się
z nią dzieje i z sytuacji, w której się znajduje.4
Jak słusznie zauważa T. Hanausek, stan hipnozy nie polega na całkowitym wyłączeniu świadomości zahipnotyzowanego, a tylko na sztucznej zmianie stanu tej świadomości. Zahipnotyzowany nie jest też tak ślepo posłuszny hipnotyzerowi, że wykonałby każde jego polecenie, gdyż
w stanie hipnozy świadomość pozostaje nietknięta, a więc zahipnotyzowany nie uczyni tego, co by mu w gruncie rzeczy nie odpowiadało. Ten,
kto kłamie, kłamałby także w stanie hipnozy.5
Ponieważ osoba zahipnotyzowana zachowuje kontrolę nad swoim
zachowaniem, nie jest prawdą, że możliwe jest uzyskanie od niej informacji, których nie chce ujawnić. Oznacza to, że nie zdradzi ona żadnych
sekretów, a także to, że hipnoza nie może służyć jako środek weryfikujący
prawdziwość wypowiedzi. Nie jest również prawdą, że można kogoś zahipnotyzować wbrew jego woli, ponieważ, jak już wcześniej wspomniano,
osoba zahipnotyzowana nadal zachowuje kontrolę nad swoim zachowaniem i nad wszystkim, o czym mówi.
Nie można również zaakceptować twierdzenia, że hipnoza wywiera szczególnie korzystny wpływ na pamięć. Od pewnego czasu hipnoza
bywa stosowana u świadków i ofiar przestępstw w celu „odświeżenia” ich
pamięci, czyli przypomnienia sobie pewnych okoliczności zdarzenia, których zainteresowane osoby nie pamiętają. Zdarza się czasem „odpamiętanie” jakiegoś szczegółu, jednak nie do końca wiadomo, czy czynnikiem
sprzyjającym jest tutaj hipnoza, czy np. podawana instrukcja wyobrażeniowa, relaksacja lub przekonanie osoby, że hipnoza jest szczególnie
pomocna w przypominaniu sobie rzeczy zapomnianych. Ze stosowaniem
hipnozy w sądownictwie wiąże się bardzo poważne niebezpieczeństwo,
4
5

J. Wójcikiewicz, J. Siuta, Hipnoza kryminalna, Kraków 1999, s. 31.
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze 2005, s. 262.
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gdyż wiadomo, że to, co dana osoba przypomniała sobie w hipnozie,
skłonna jest traktować jako coś bardziej wiarygodnego, niż to, co przypomniała sobie bez hipnozy.6
Dopuszczalność hipnozy według polskiego Kodeksu postępowania
karnego
Dopuszczalność czynności procesowej wiąże się z istnieniem jej ustawowych warunków, czyli z prawną możliwością dokonania tej czynności
w świetle norm karnoprocesowych. Niedopuszczalne są takie czynności,
których prawo karne procesowe bądź to wyraźnie zakazuje, bądź też nie
stwarza uprawnienia do ich dokonania.7
Art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. wymienia hipnozę wśród innych zabronionych
metod przesłuchania. Zakazy określone w tym przepisie adresowane są
jedynie do organu przesłuchującego, a praktyczne ich znaczenie ogranicza
się w zasadzie do postępowania przygotowawczego. Trudno bowiem sobie w ogóle wyobrazić stosowanie groźby, przymusu, czy właśnie hipnozy
na sali sądowej.8
T. Grzegorczyk i J. Tylman twierdzą, że zakaz stosowania hipnozy
wpływającej na procesy psychiczne lub mającej na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu osoby w związku z przesłuchaniem zalicza
się do grupy zakazów niezupełnych bezwzględnych. Tworzą one zakazy
związane z uzyskaniem oświadczenia dowodowego przy zastosowaniu
niedopuszczalnych metod przesłuchania. W związku z tym wyjaśnienia,
zeznania i oświadczenia uzyskane z naruszeniem tego zakazu nie mogą
stanowić dowodu (art. 171 § 7 k.p.k.). Kodeks postępowania karnego
z 1969 r.9 nie wymieniał wprost hipnozy jako niedopuszczalnej metody
przesłuchania, ale w doktrynie i orzecznictwie uznawano ją za niedozwoloną, gdyż wpływała na swobodę wypowiedzi. Dopuszczano jedynie
przesłuchanie świadka, któremu odblokowano pamięć w wyniku leczenia hipnozą poza postępowaniem.10 Grzegorczyk i Tylman twierdzą, że
przesłuchanie takie nadal pozostaje dopuszczalne. Kodeks wyklucza bo6

J. Wójcikiewicz, J. Siuta, Hipnoza…, op. cit., s. 29 i nast.
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007,
s. 390.
8 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz
do artykułów 1 – 296. Tom I, Warszawa 2007, s. 768.
9 Dz.U. z 1969 r., nr 13, poz. 96.
10
Wyrok SN z dnia 12 marca 1987 r., sygn. I KR 43/87, „Państwo i Prawo” 1989,
z. 12, s. 145.
7
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wiem stosowanie hipnozy podczas przesłuchiwania w toku postępowania, nie wyłączając przesłuchania osoby, która dla odświeżenia pamięci
(np. w celu eliminacji czasowej amnezji wywołanej przez przestępstwo)
leczona była hipnozą.11 Podobne stanowisko wyraził S. Waltoś twierdząc,
że kodeks nie zabrania posłużenia się hipnozą przez biegłego celem odblokowania pamięci osoby, która będzie zeznawać lub wyjaśniać. Hipnoza
jest bowiem jedną z metod psychologicznych, umożliwiającą w dodatku
nawiązanie kontaktu z badanym, a tym samym ułatwiającą poznanie jego
stanu psychicznego, motywów, cech osobowości itp.12
Zauważyć należy jednak, że prawo polskie nie przyjmuje, znanej
zwłaszcza w prawie amerykańskim, zasady zakazu spożywania owoców
zatrutego drzewa (fruits of poisoned tree), która eliminuje z postępowania nie tylko dowód dotknięty wadą, ale i uzyskane za jego pomocą dowody dalsze. W prawie polskim dowody rzeczowe ujawnione poprzez
wymuszone wyjaśnienia, mogą stanowić dowód w sprawie, choć same
wyjaśnienia nim już nie będą. Poza tym, w przypadku stosowania hipnozy
w ramach czynności pozaprocesowych, wyniki takiej operacji mogą później z łatwością przeniknąć do zeznań lub wyjaśnień składanych w różnych stadiach procesu. Nie oznacza to bynajmniej „cichej” aprobaty dla
niedozwolonych metod przesłuchania, które Kodeks postępowania karnego wyraźnie uznaje za „niedopuszczalne” (art. 171 § 5 k.p.k. in principio),
lecz wynika z przyjętych zasad procesowych odmiennych niż w USA.13
Stosowanie hipnozy przez doświadczonego eksperta, oficerów śledczych
czy biegłych psychologów, stwarza lepszą kontrolę wartości samej opinii
i zawiera dokładne informacje o przebiegu procesu hipnotycznego, jak
również daje pełny wgląd w zakres uzyskanych wyników, nie naruszając
tym samym gwarancji procesowych.
W. Grzeszczyk zdecydowanie opowiada się przeciwko dopuszczalności stosowania hipnozy. Twierdzi on mianowicie, że art. 171 § 5 k.p.k.
określa niedozwolone metody przesłuchania, wpływające na procesy psychiczne przesłuchiwanej osoby, co powoduje, że ich stosowanie jest niedopuszczalne niezależnie od tego, czy w konkretnej sytuacji wyłączały
swobodę wypowiedzi osoby przesłuchiwanej, czy też nie.14

11

T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie..., op. cit., s. 461.
S. Waltoś, Proces karny: zarys systemu, Warszawa 2005, s. 368.
13 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie..., op. cit., s. 461.
14 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008,
s. 165.
12
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Warunki przeprowadzania hipnozy
W tym miejscu należy wyjaśnić kto jest uprawniony do stosowania
hipnozy, kogo można poddać hipnozie, a także w jakich warunkach ta
czynność może się odbywać.
Wszelkie czynności o charakterze medycznym mogą wykonywać jedynie ludzie o udokumentowanych w tym zakresie kwalifikacjach. Same
techniczne umiejętności hipnotyzowania nie stanowią o kompetencji, ponieważ nawet przy najlepszej woli i rzetelności, hipnotyzerzy amatorzy
nie mają wystarczającej wiedzy o tym, kiedy ich oddziaływanie może pomóc, a kiedy zaszkodzić. Nie ma przy tym znaczenia czy przedmiotem
ich zabiegów są osoby zdrowe czy chore – mogą oni wyrządzić niepowetowane szkody.
Jeżeli chodzi o osoby, które można hipnotyzować, to po pierwsze, wymagana jest zgoda osoby badanej, której stan psychiczny nie może nasuwać
przypuszczeń co do ograniczenia poczytalności. Ponadto zdrowie badanej
osoby nie może nieść przeciwwskazań do zastosowania hipnozy. Osoba badana powinna także znać cel badania i w zarysach jego przebieg.
Osoby zahipnotyzowane można podzielić na cztery grupy:15
1) świadków czynów przestępnych,
2) ofiary czynów przestępnych,
3) podejrzanych o dokonanie czynów przestępnych,
4) sprawców czynów przestępnych.
W opinii biegły nie może się jednak wypowiadać w kwestii wiarygodności wypowiedzi osoby badanej. Wolno mu stwierdzić, czy i jakie
ślady pamięciowe zostały dzięki hipnozie ujawnione u badanego, jednak
już ustalenie, czy to, co sobie przypomniał, stanowi prawdę, wykracza już
poza kompetencje biegłego.
Aby wiadomości uzyskane dzięki hipnozie miały wartość dla sądu,
muszą zostać spełnione następujące warunki:16
1) hipnoza powinna być przeprowadzona przez niezależnego, kompetentnego psychiatrę lub psychologa, którego zaznajamia się tylko
z niezbędnymi faktami,
2) przed badaniem należy przeprowadzić rozmowę wstępną o sprawie,
a także o samej hipnozie,
3) nikt poza hipnotyzerem i badanym nie powinien być obecny podczas badania,
15
16

Tamże, s. 157.
J. Wójcikiewicz, J. Siuta, Hipnoza…, op. cit., s. 87, 96.
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4) należy unikać porozumiewania się hipnotyzera z osobami prowadzącymi sprawę,
5) całe badanie, łącznie z rozmową wstępną, musi być rejestrowane na
taśmie magnetowidowej.
Hipnoza stosowana wobec świadka
Zastosowanie hipnozy w badaniach pamięci świadków należy do kwestii wzbudzających głębokie zainteresowanie badaczy reprezentujących
różne dziedziny wiedzy oraz praktyków. Szczególne znaczenie, z teoretycznego punktu widzenia, przywiązywano do zjawiska tzw. hipermnezji
hipnotycznej, czyli hipotetycznej poprawy wskaźników przypominania
u osób wprowadzanych w stan hipnozy.17 Zjawisko to polega na regresji
hipnotyzowanego do dowolnie wybranego momentu życia w celu ponownego przeżycia lub zobaczenia konkretnej rzeczy lub sytuacji. Hipermnezja hipnotyczna bywa wykorzystywana w celu uzyskania pełnej informacji
o szczegółach z badanej sprawy (na przykład dokładnego rysopisu osoby
widzianej tylko przez krótką chwilę).
Badanie świadków prowadzi się przeważnie w celu rozpoznania sprawcy. Korzystnie jest wtedy współpracować z rysownikiem opracowującym
portret pamięciowy przestępcy. Oczywiście, należy wykluczyć nieetyczne
działanie hipnotyzera polegające na zasugerowaniu fałszywych zeznań.
Można tutaj przywołać sprawę, która miała miejsce w Chowchilla
w lipcu 1976 roku. Wtedy to kierowca autobusu i jadące z nim 26 dzieci
zostali pod groźbą użycia broni zmuszeni przez zamaskowanych porywaczy do wyjścia z autobusu i zaprowadzeni do furgonetek, a następnie
wywiezieni do znajdującego się w dużej odległości od miejsca napadu kamieniołomu i ukryci w szczelnie zamkniętej komorze skalnej. Kierowcy
i dwóm najstarszym chłopcom udało się uciec i skontaktować z policją.
Podczas przesłuchania kierowca nie był w stanie przypomnieć sobie istotnych szczegółów zdarzenia. Widział on numery rejestracyjne furgonetek,
ale był zbyt przerażony, żeby je zapamiętać, mimo iż miał taki zamiar.
Podczas hipnozy dano kierowcy sugestię powrotu do tego feralnego dnia
(zastosowano tu regresję hipnotyczną) i powiedziano mu, że siedzi wygodnie w swoim ulubionym fotelu przed telewizorem i na ekranie widzi całe
zdarzenie, jakby to był film dokumentalny. W tej sytuacji przypomniał
sobie numery rejestracyjne, a jeden z nich – z wyjątkiem jednej błędnie
przypomnianej cyfry – okazał się rzeczywistym numerem rejestracyjnym
17

B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006, s. 1218.

HIPNOZA KRYMINALNA

197

furgonetki użytej przez porywaczy. Informacja ta umożliwiła schwytanie
wszystkich trzech porywaczy.
Opisany przypadek wskazuje na to, że hipnoza może przyczyniać się
do przypominania informacji, które były wcześniej niemożliwe do odzyskania. Wydają się one tym bardziej przekonujące, że przypomniane informacje w tym przypadku znalazły niezależne potwierdzenie w różnych
dowodach materialnych. Niestety, z faktu uzyskania w hipnozie informacji, które w niektórych przypadkach prowadzą do postępu śledztwa, nie
wynika bynajmniej, że jest to prawidłowość obserwowana powszechnie
wtedy, gdy policja odwołuje się do pomocy hipnozy.18
Hipnoza stosowana wobec ofiary
Badanie w stanie hipnozy ofiar przestępstw zwykle dotyczy takich
zdarzeń, które wywołały u nich silny szok emocjonalny. Dla przykładu,
młodociane ofiary gwałtów często nie są w stanie sobie przypomnieć
wielu istotnych szczegółów mogących pomóc w śledztwie. Wynika to
z pourazowej amnezji, która jest mechanizmem obronnym chroniącym
przed lękiem wywołanym przypomnieniem sobie traumatycznego wydarzenia. Przykładem może być sprawa, która wydarzyła się w Dobczycach.
W 1997 roku nieznany sprawca dokonał kilku gwałtów na dziewczynach
samotnie wracających do domu z dyskoteki. Czynił to w niezamieszkałej
okolicy w pobliżu rzeki Raby. Poszkodowane niezbyt dokładnie opisywały sprawcę. Nie potrafiły też podać żadnych szczegółów dotyczących
jego wyglądu. Badaniami pod hipnozą objęto dwie dziewczyny. Podczas
niej przypomniały sobie, że gwałciciel miał czerwoną, okrągłą plamę na
prawym łokciu. Po ujęciu sprawcy, dzięki zasadzce policyjnej przy brzegu
rzeki, okazało się, że na łokciu miał on okrągłą bliznę po oparzeniu. Ułatwiło to identyfikację, oskarżenie i osądzenie.19
Właściwa ocena efektywności hipnozy jest możliwa dopiero po
uwzględnieniu liczby i jakości błędów spowodowanych użyciem hipnozy.
Znany jest przypadek, kiedy identyfikacja podejrzanego w trakcie okazania była oparta na całkowitej konfabulacji ofiary. Młoda kobieta zamieszkująca Stany Zjednoczone, żyjąca w separacji z mężem, została brutalnie
obudzona w swej sypialni w środku nocy przez czarnoskórego sprawcę,
który pod groźbą użycia noża zgwałcił ją. Dwa miesiące po gwałcie ofiara została poddana hipnozie przez żonę miejscowego prokuratora, która,
18
19
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dzięki swemu hobby, często pomagała mężowi w pracy śledczej. W czasie seansu pokrzywdzona podała, że sprawca był podobny do jej sąsiada
mieszkającego piętro wyżej, w czym hipnotyzerka ją utwierdziła. Trzy
tygodnie później, w trakcie jazdy samochodem, ofiara „rozpoznała” na
ulicy sprawcę w panu B., który wprawdzie nie był owym sąsiadem, ale
był do niego trochę podobny. Mężczyzna ten nie miał za sobą kryminalnej
przeszłości i twierdził, że jest niewinny. Chociaż nie potrafił powiedzieć,
co robił krytycznej nocy przed trzema miesiącami, to brak było jakichkolwiek dowodów jego winy. Ponadto badanie poligraficzne wykazało brak
emocjonalnego związku badanego ze zdarzeniem. Niemniej jednak prokurator wszczął proces. Bez wątpienia pana B. czekałaby rozprawa w sądzie,
gdyby pokrzywdzona nie wyjechała do innego stanu. Postępowanie to jednak zostało umorzone, a podejrzanego zwolniono z aresztu.20
Jak już wspomniano, hipnozę najczęściej stosuje się w tych przypadkach, gdy istnieje możliwość, że jakiś ważny fakt znany ofierze nie
może zostać przypomniany spontanicznie. Zwykle dotyczy to zdarzeń,
które wywołały szok emocjonalny. Niedobory w funkcjonowaniu pamięci
i utrata wspomnień z upływem czasu mogą być wynikiem wyparcia podstawowego. Na podstawie tych dowodów można stwierdzić, że mechanizmy
określone jako wyparcie, dysocjacja i hamowanie mogą być strategiami
radzenia sobie z cierpieniem spowodowanym przez wspomnienie urazu.21
Aby przezwyciężyć amnezję, musimy narazić ofiarę na emocje związane
z przeżytym zdarzeniem. W zależności od cech psychicznych danej osoby
reakcje tutaj mogą być bardzo różne, często trudne do opanowania, a nawet szkodliwe dla ofiary czynu przestępnego. Musi o tym pamiętać hipnotyzer, starając się zminimalizować niepożądane efekty hipnozy. Czasami
jest to poważne utrudnienie mogące wywołać konflikt etyczny, w którym
hipnotyzer musi wybierać pomiędzy opieką nad stanem psychicznym badanego świadka a bezpieczeństwem innych osób, które mogą stać się potencjalnymi ofiarami sprawcy.
Hipnoza stosowana wobec oskarżonego (podejrzanego)
W orzecznictwie pojawił się kontrowersyjny pogląd sformułowany
w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lipca 2002 roku, zgodnie z którym można stosować hipnozę, jeśli nie dokonuje się jej w związku
20
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z przesłuchaniem. Dopuszczalne jest stosowanie hipnozy „do odblokowania pamięci świadka, gdy wskutek (traumatycznych) przeżyć nie jest
w stanie przypomnieć sobie zdarzeń, które utrwaliły się w jego pamięci.
W takim razie, rzeczą hipnozy jest spowodowanie przywrócenia zdolności
korzystania przez świadka z owych rejestracji pamięciowych. Natomiast,
gdyby celem było stwierdzenie istnienia w pamięci (oskarżonego) śladów
zdarzeń, dowodów, w tym osobowych, to związek hipnozy z przesłuchaniem jest wcale bliski. Omawiany przepis (art. 171 k.p.k.) nie ustala
stopnia związku z przesłuchaniem, nie stopniuje go, a wyklucza dowód
pozostający w związku, oznacza to, że ów dowód jest zabroniony, gdy ma
jakikolwiek związek z przesłuchaniem”.22
W przytoczonym orzeczeniu, Sąd Apelacyjny w Krakowie, nawiązując konsekwentnie do swojej dotychczasowej linii orzeczniczej, uznał, że
badanie świadka w stanie hipnozy jest możliwe, jednak pod trzema warunkami. Po pierwsze, badanie musi być wykonane przez biegłego w ramach
ekspertyzy. Po drugie, możliwe jest poddanie takiemu badaniu świadka
(a contrario, nie jest możliwe badanie oskarżonego), po trzecie, celem
badania ma być „na przykład odblokowanie pamięci”.
Co do pierwszego z warunków, sprawa jest bezdyskusyjna. Literalna wykładnia przepisu art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. nie pozwala na stosowanie takich metod jak hipnoza „w związku z przesłuchaniem”, zatem
nie zabrania hipnozy w ramach ekspertyzy wykonanej przez biegłego.
Trzeci warunek jest również zrozumiały. Hipnozę można stosować nie
tylko dla odblokowania pamięci. Skoro taki cel badania Sąd Apelacyjny uznaje za przykładowy, znaczy to, że możliwe są i inne cele takiego
badania.
Wyrok Sądu Apelacyjnego co do tego drugiego warunku spotkał się
z częściowo krytyczną glosą J. Widackiego, który twierdzi, iż badanie
oskarżonego w stanie hipnozy wcale nie musi służyć do stwierdzenia
w pamięci oskarżonego śladów zdarzeń będących przedmiotem wyjaśnień, ale może po odblokowaniu pamięci pozwolić na przypomnienie
faktów, które dotąd w wyjaśnieniach nie były obecne. Zatem daje szansę, że oskarżony swe wyjaśnienia uzupełni o istotne szczegóły, o których
w momencie składania wyjaśnień nie pamiętał. Odblokowanie pamięci
oskarżonego (podejrzanego) może być dla procesu karnego równie cenne jak odblokowanie pamięci świadka. Może być ono szczególnie cenne
zwłaszcza w sytuacjach, gdy podejrzany (oskarżony) tempore criminis był
22
Wyrok SA w Krakowie z dnia 3 lipca 2002 r., sygn. II Aka 134/02 (niepublikowany); P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks..., op. cit., s. 769.
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w stanie zwężonej świadomości (nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających, po urazie).23
Użycie hipnozy wobec podejrzanego, przez pewnych badaczy uważane jest za ograniczające prawnie gwarantowaną mu swobodę obrony.
Istnieją jednak sytuacje, gdy podejrzany nie może sobie przypomnieć
czegoś, co mogłoby się przyczynić do udowodnienia jego niewinności.
W takich wyjątkowych wypadkach, na jednoznaczną prośbę podejrzanego i jego obrońcy, jest dopuszczalne skorzystanie z hipnozy. A. Augustynek przytacza przykład sprawy karnej, w której pewnego mężczyznę
podejrzewano o zabójstwo, a który nie mógł przedstawić alibi. Dopiero
pod hipnozą przypomniał sobie, że spacerując po ulicy ominął robotników, sprawdzających ulatnianie się gazu. Jak się okazało w wyniku dochodzenia, robotnicy byli tam bardzo krótko i zapamiętali podejrzanego,
który niemal wpadł do odkrytej studzienki ulicznej.24
Nie będzie kolidować z prawem do obrony, dopuszczenie wniosku
oskarżonego o poddanie go indukcji hipnotycznej w celu ewentualnego
przypomnienia sobie istotnych szczegółów zdarzenia, w trakcie psychologicznego badania przez biegłego z wykorzystaniem hipnozy. Oskarżony
musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań w warunkach hipnozy i,
co jest oczywiste, nie wolno wywierać na niego nacisku, aby poddał się
hipnozie. Oskarżony nie pozbawiony wolności może udać się także do
hipnotyzera na własną rękę, w każdym czasie. Status procesowy pohipnotycznych wyjaśnień nie będzie się różnił od statusu innych dowodów,
a ich wartość dowodową należy oceniać w świetle art. 7 k.p.k.25
Hipnoza w polskiej kryminalistyce – statystyki
Poniżej przedstawiono zakres stosowania hipnozy kryminalnej w Polsce na podstawie badań z zastosowaniem hipnozy przeprowadzonych przez
jednego z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie – A. Augustynka. Stosowanie hipnozy jako biegły rozpoczął w 1982 roku. Do 2008 roku
wykonał badania aż w 116 przypadkach. Dominowały zabójstwa (dane
w tabeli nr 1) oraz rozboje, pobicia i gwałty. Jedynie trzy sprawy były
odmienne i dotyczyły utraty broni: pierwsza – przez wojskowego odpowiedzialnego za magazyn broni. W czasie trwania hipnozy przypomniał so23 J. Widacki, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lipca 2002
r., sygn. II Aka 134/02, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2002, nr 7-8, poz. 5.
24 A. Augustynek, Sugestia…, op. cit., s. 166.
25
J. Wójcikiewicz, J. Siuta, Hipnoza…, op. cit. s. 64.
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bie, że wrzucił do pobliskiego stawu trzy ręczne karabiny. Dokonał tego
podczas epizodu psychozy, na którą cierpiał. W okresie remisji objawów
choroby nie pamiętał, co stało się z bronią, a dzięki hipnozie broń odzyskano. Dwa pozostałe przypadki dotyczyły funkcjonariuszy Policji, którzy
w upojeniu alkoholowym zagubili swoją broń osobistą. W jednym przypadku broń odzyskano (policjant przypomniał sobie gdzie ją schował).
Tabela 1. Sprawy zgłaszane do badania pod hipnozą26
Rodzaj przestępstwa
Zabójstwa***
Rozboje
Gwałty
Utrata broni
Pobicia

Zgłoszono do badania
80 (69%)**
24 (20%)**
6 (5%)**
3 (3%)**
3 (3%)**

Wykonano badanie
56 (70%*)
12 (50%*)
6 (100%*)
3 (100%*)
3 (100%*)

* podano % przeprowadzonych badań w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych wniosków
o badanie.
** wynik został zaokrąglony.
*** 3 przypadki w momencie zlecenia przeprowadzenia badania traktowano jako zaginięcia
i dopiero później okazało się, że były to zabójstwa.

Poniżej zaprezentowano statystyki dotyczące odmowy przeprowadzenia hipnozy. Spośród 80 spraw w 22 postępowaniach o zabójstwo
A. Augustynek odmówił wykonania hipnozy, gdyż badanymi mieli być
podejrzani. W dwóch pozostałych przypadkach nie zaszła potrzeba przeprowadzenia hipnozy. Jeden raz oskarżony o zabójstwo podał bez hipnozy gdzie ukrył zwłoki (wcześniej twierdził, że tego nie pamięta). W drugim przypadku do badania zgłoszono jako świadka matkę, której dziecko
zostało uduszone. W trakcie wstępnej rozmowy poprzedzającej hipnozę
kobieta przyznała się, że to ona zabiła swoje dziecko (osoba ta cierpiała
na schizofrenię). Natomiast w przypadku rozbojów dwukrotna odmowa
przeprowadzenia badania wynikała z faktu, że hipnoza miała objąć podejrzanych, pozostałe przyczyny były zróżnicowane: np. zły stan zdrowia
świadka lub wiek świadka.
W przeważającej liczbie przypadków hipnoza prowadzana była wobec
świadków (tabela 2.). Jedyny wyjątek od zasady niestosowania hipnozy
wobec podejrzanych miał miejsce w sytuacji, kiedy osoba nie pamiętała,
26

A. Augustynek, Sugestia…, op. cit., s. 167.
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co robiła po spożyciu alkoholu i nie była pewna czy dokonała zarzucanego
czynu czy też nie. Niestety hipnoza nie rozwiała tych wątpliwości.
Tabela 2. Związek osoby badanej ze sprawą (w 80 przeprowadzonych
badaniach)27

Ofiary
Świadkowie
Podejrzani
Sprawcy
Skazani

Liczba badań
9 (11%)
65 (81%)
1 (1%)
3 (4%)
2 (3%)

6 gwałtów i 3 pobicia
61 w sprawach o zabójstwo, 4 o pobicie
Zachowanie pod wpływem alkoholu
Utrata broni
Miejsce ukrycia zwłok

Niewątpliwie istotnym zagadnieniem jest to, jaki efekt dały omawiane badania. Oczywiście trudno jest rozdzielić, co jest efektem hipnozy,
a co pracy śledczej czy wreszcie rezultatem zastosowania innych metod.
W większości spraw hipnoza była jedynie jednym z mniej lub bardziej
istotnych elementów postępowania. Natomiast warto w tym miejscu podać, że w sprawach, w których A. Augustynek wykonywał badanie z wykorzystaniem hipnozy, 6 zakończyło się na sali sądowej przyjęciem jako
dowodu opinii biegłego, w tym 4 z nich zakończyły się wyrokiem skazującym, w 18 innych przypadkach natomiast wynik badania był podstawą
dla wersji śledczej. Wspomniany badacz, ocenia efektywność hipnozy na
poziomie 14 %. Podkreśla równocześnie, iż przesłuchanie świadka odbywa się nierzadko w tendencyjnych warunkach, co czyni zeznania niemal
bezwartościowymi.
Podsumowanie
Kodeks postępowania karnego z 1997 roku zakazuje stosowania hipnozy wobec przesłuchiwanej osoby, w związku z przesłuchaniem, jednak z tego zakazu nie wynika wcale, że hipnoza nie może być stosowana
w procesie poza przesłuchaniem. Jak już wcześniej wspomniano, Sąd Najwyższy w 1987 r. orzekł, że jest dopuszczalne przesłuchanie pokrzywdzonego po odblokowaniu jego pamięci drogą leczenia hipnozą. Nie ma także formalnych przeszkód co do stosowania hipnozy w ramach czynności
operacyjnych Policji.
27
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Efektywność hipnozy kryminalistycznej może nie jest duża, jednak
często przeważa opinia, że hipnoza jest użyteczna i może czasem pomóc
pewnym osobom przypomnieć sobie zapomniane treści. Z drugiej strony,
należy mieć na względzie, że hipnoza nigdy nie gwarantuje prawdziwości
przypomnienia i żadne wytyczne, nawet szczegółowo przestrzegane, takiej gwarancji nie zapewnią.

Marcin Berent*

Kryminalistyczna problematyka hipermnezji hipnotycznej
i praktyczne możliwości jej wykorzystania w świetle
art. 171 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego
Na temat hipnozy, w tym wywoływanej za jej pomocą hipermnezji
hipnotycznej, funkcjonuje bardzo wiele poglądów i zapatrywań, często
zresztą niespójnych, sprzecznych, a nawet całkowicie pozbawionych
sensu.1 W rzeczywistości jednak współczesna hipnoza uzyskała status
naukowej metody badawczej na równi z innymi działami kryminalistyki.2 Niestety, krążące przez dziesięciolecia nieścisłości i fałszywe opinie
sprawiły, iż hipnoza po dzień dzisiejszy traktowana jest jako swego rodzaju „szarlataneria”, która z nauką nie ma nic wspólnego. Fakt ten z kolei
doprowadził do tego, że praktyka i doktryna prawa odnosi się do hipnozy z wielką rezerwą i ograniczonym zaufaniem. Zmianie tej postawy nie
sprzyja zresztą polski Kodeks postępowania karnego z 1997 r., ale być
może trudno się dziwić, że jest tak a nie inaczej, albowiem w środowisku
naukowym, zwłaszcza wśród psychologów, w dalszym ciągu brak jest powszechnej zgody co do tego, czym jest hipnoza i jakie niesie ona ze sobą
możliwości.3 Z tego też względu autor rezygnuje z przychylania się do
którejkolwiek z definicji samego pojęcia hipnozy. W szczególności autor
nie będzie jednoznacznie rozstrzygał kwestii, czy hipnoza jest odmiennym
stanem świadomości, czy też takim stanem nie jest. Trudno zająć jakieś
stanowisko, gdy wyniki badań naukowych i poglądy doktryny są przeciwstawne. Z jednej bowiem strony już w latach 80 – tych ubiegłego stulecia
badania Spanosy podważyć miały paradygmat Hilgarda, a tym samym teorie o odmiennym stanie świadomości w czasie hipnozy,4 potwierdzone
zresztą przez część najnowszych badań. Z drugiej strony podnoszone są
poglądy uznające bezsprzecznie odmienny stan świadomości jako konsekwencję hipnozy.5 Jednocześnie, w literaturze prawniczej zdaje się przeważać pogląd, iż hipnoza niesie za sobą ryzyko wzmożonej podatności
* Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
i studentem psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.
1 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2005, s. 262.
2 J. Siuta, J. Wójcikiewicz, Hipnoza kryminalna, Kraków 1999, s. 109.
3 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2008, s. 102.
4 R. Hock, 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, Gdańsk 2005,
s. 84.
5
P. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2005, s. 135.
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na sugestię, w szczególności zaś do tworzenia konfabulacji, które wszak
nie są charakterystyczne tylko dla stanów psychopatologicznych.6 Co
więcej, zaproponowano ostatnio odstąpienie od pojęcia hipnozy na rzecz
pojęcia stanu hipnotycznego,7 co wprowadza dodatkowy zamęt terminologiczny.
W ostatecznym rozrachunku, trudno więc skonstruować jakąś pozytywną definicję hipnozy, co do której nie można byłoby zgłosić zastrzeżeń.
Możliwa jest jednak próba definiowania negatywnego, a więc określenia
tego, co nie może być raczej uznane za hipnozę. Raczej, gdyż spotyka się
odmienne poglądy, które odmawiają słuszności nawet takiemu, negatywnemu ujęciu hipnozy.
Primo, hipnoza nie powoduje utraty kontroli przez osobę hipnotyzowaną nad własnym zachowaniem. Osoba taka nie zrobi niczego, czego
nie zrobiłaby w normalnym stanie.8 Próba narzucenia jej czynności niezgodnych z jej przekonaniami zakończy się automatyczną dehipnotyzacją.9 Jednocześnie fakt ten nie wydaje się podważać tezy o odmiennym
stanie świadomości w czasie hipnozy. Nie można bowiem utożsamiać
próby narzucenia osobie hipnotyzowanej danego zachowania z próbą
sugerowania jej określonych przeżyć. O ile w pierwszym przypadku,
jak zostało przed chwilą powiedziane, dojdzie do dehipnotyzacji, o tyle
w drugim przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że osoba
hipnotyzowana ulegnie sugestii i wytworzy w swym umyśle nieprawdziwy ślad pamięciowy.
Secundo, skoro osoba hipnotyzowana nie traci kontroli nad swym
zachowaniem to nie wyjawi ona tym samym informacji, których ujawnić by nie chciała. Z tego też względu nie wydają się słuszne poglądy,
jakoby osoba zahipnotyzowana działała pod wpływem przymusu absolutnego i tym samym była niezdolna do pokierowania swym postępowaniem.
Tertio, skoro osoba hipnotyzowana kontroluje swe zachowanie i nie
przekazuje niczego, czego w normalnych okolicznościach by nie wyjawiła, to tym samym hipnoza nie może być uznana za skuteczny mechanizm
weryfikowania szczerości złożonych zeznań i wyjaśnień.
6

T. Witwicki, Psychologia, Warszawa 1963, t. II, s. 358.
A. Kotowski, Hipnoza a gwarancje praw jednostki – uwagi de lege lata i de lege
ferenda, [w:] Votum separatum. Studenci wobec współczesnego prawa karnego, Poznań
2007, s. 102.
8
T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 262.
9 A. Kotowski, Hipnoza…, op. cit., s. 102.
7
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Quatro, hipnoza nie ma nic wspólnego ze snem. Badania elektroencefalograficzne mózgu dowodzą, że fale mózgowe mają inną częstotliwość
u człowieka śpiącego, a inną u zahipnotyzowanego.10
Quinto, możliwości zastosowania hipnozy nie należy łączyć jedynie
z osobami o niskiej inteligencji. Wręcz odwrotnie, bardziej podatne na
hipnozę są osoby zdolne do trwałego koncentrowania uwagi, co wszak nie
jest domeną ludzi o niewielkim współczynniku inteligencji.11
Sexto, nie jest możliwe zahipnotyzowanie osoby bez jej woli i aktywnego współdziałania przy wprowadzaniu w stan hipnozy.12
Przez wzgląd na obiektywizm naukowy przytoczyć oczywiście możemy prezentowane w literaturze definicje hipnozy, nie ustosunkowując się
do nich z przyczyn, o których była mowa we wstępie.
W tym kontekście ciekawe wydają się uwagi zaproponowane przez
American Psychological Association w 1993 r., które uznać możemy za
częściową próbę definicji hipnozy. „Hipnoza jest metodą, w której hipnotyzer sugeruje klientowi bądź pacjentowi, że dozna on zmiany w odczuwaniu, postrzeganiu, myśleniu bądź zachowaniu. Hipnotyczny kontekst
zwykle tworzy się za pomocą indukcji. Chociaż istnieją różne formy indukcji, to większość z nich zawiera sugestię spokoju, odprężenia i dobrego samopoczucia. Ludzie reagują na hipnozę rozmaicie. Jedni mówią
o zmianie stanu świadomości, inni opisują hipnozę jako normalny stan
zwiększonej koncentracji, w którym czują się odprężeni, na luzie. (…)
Hipnoza wprawdzie ułatwia ludziom przeżyć sugestie, ale nie jest odpowiednim środkiem, aby do takiego zachowania kogoś zmusić.”13 Warto
zwrócić uwagę, iż w definicji tej nie chodzi o sugerowanie określonych
przeżyć z przeszłości, ale o sugestie związane jedynie z wprowadzeniem
osoby w określony, pożądany stan odprężenia.
Jednocześnie istnieje również definicja krótsza, zgodnie z którą hipnoza to „zespół naturalnych, psychofizjologicznych reakcji możliwych do
uzyskania poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne”.14
Inna definicja, ujmująca omawiane zjawisko jako metodę ujawniania
śladów pamięciowych, mówi, że „w stanie hipnozy zmniejsza się krytycyzm badanego, traci on kontrolę nad swoją wypowiedzią (co mogłoby mieć znaczenie przy badaniu podejrzanego nieprzyznającego się do
popełnienia przestępstwa), ale zarazem znaczenie poprawia się pamięć
10

M. Nowakowski, Hipnoza – pomost do podświadomości, „Focus” 2008, nr 8.
L. Gapik, Hipnoza i hipnoterapia, Warszawa 1990, s. 9 i nast.
12 T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 262.
13
B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2007, s. 1009.
14 L. Gapik, Hipnoza…, op. cit., s. 9.
11
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(co można by wykorzystać przy badaniach świadka, który chce, ale nie
potrafi przypomnieć sobie szczegółów zdarzenia).”15
Nie analizując powyższej definicji, należy zauważyć (o czym była
przed chwilą mowa), iż najnowsze badania nie potwierdzają tezy, jakoby
osoba hipnotyzowana traciła kontrolę nad swoimi wypowiedziami.
Odnośnie przebiegu samego seansu hipnotycznego, w modelowym
ujęciu obejmuje on wprowadzenie w trans, który następnie jest pogłębiany, fazę działań właściwych w transie oraz powrót do rzeczywistości.
W czasie wprowadzania w indukcję osoba hipnotyzowana powinna skoncentrować swój wzrok na jakimś dowolnym przedmiocie lub po prostu
zamknąć oczy. W tym czasie hipnotyzer wydaje polecenia sugerujące spokojne oddychanie, mruganie oczami czy odliczanie aż do momentu wejścia w hipnozę pogłębioną i osiągnięcia stanu całkowitego odprężenia.16
Przechodząc do rozważań zasadniczych, poprzedzić je należy krótką
analizą problematyki procesów pamięciowych.17 Człowiek, który nie potrafi zrekonstruować określonego zdarzenia czy opisać wyglądu jakiejś
osoby może, mimo wszystko, okazać się niezwykle pomocny dla organów
ścigania. Nie jest bowiem tak, że człowiek taki nie brał udziału w danym
zdarzeniu czy też nie zetknął się z daną osobą. Wynika to z faktu, iż proces pamięci jest wybiórczy, zaś już etap spostrzegania jest tym, w którym
dokonuje się wstępna selekcja. Co więcej, selekcja ta dokonywana jest
dalej w okresie przechowywania tych informacji, w końcu też wyraźna
jest na etapie odtwarzania śladów pamięciowych. Znając podstawowe mechanizmy funkcjonowania pamięci możemy zwiększać jej efektywność,
ale także doprowadzić do powstawania lub potęgowania błędów, co może
mieć miejsce zwłaszcza w czasie przesłuchania, gdy przez wykorzystanie sugestywności osoby przesłuchiwanej doprowadzamy do tworzenia
przez nią konfabulacji lub wyraźnych zmyśleń. Koncentrując się na problematyce przesłuchania jest rzeczą oczywistą, iż w sytuacji w której osoba
przesłuchiwana nie potrafi przypomnieć sobie interesujących nas okoliczności, stworzyć możemy odpowiedni nastrój, dzięki któremu skupimy
uwagę osoby przesłuchiwanej na tym, co dla nas istotne, wykorzystując
możliwe skojarzenia. Trzeba przy tym jednak uważać, ażeby nie posunąć
się do zbyt daleko idących sugestii. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, iż
metody te bywają często zawodne. Nierzadko jest tak, iż człowiek spostrzegając określone zdarzenie czy przedmiot, w ogóle nie uświadamia sobie
15

J. Widacki (red.), Kryminalistyka, op. cit., s. 102.
B. Hołyst, Kryminalistyka, op. cit., s. 1009 i nast.
17 M. Kulicki (red.), Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo
– sądowej, Toruń 2005, s. 146.
16
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tego spostrzeżenia. Dzieje się tak wtedy, gdy zdarzenie to lub przedmiot
nie odgrywają dla niego większego znaczenia lub kontakt z nimi jest za
krótki, przez co nie dochodzi do przekroczenia progu świadomej percepcji. Interesujące w tym zakresie są badania D. Armstronga, jakkolwiek
prowadzone blisko trzy dekady temu, nie straciły swej aktualności do dziś.
Otóż Armstrong, zajmując się problemem nieświadomego spostrzegania,
wykorzystując przykład licznych szczegółów w spostrzeżeniach wzrokowych, doszedł do wniosku, iż zdecydowana większość tych spostrzeżeń to
takie, które znajdują się poniżej progu świadomej percepcji albo spostrzeżenia ulotne, przemijające niemal natychmiast.18
Z tego wynika, iż proces powstawania śladów pamięciowych, jest
obarczony licznymi wadami, które często prowadzą do odtworzenia informacji w sposób niezgodny z rzeczywistością, albo nawet całkowicie
uniemożliwiają pozyskanie jakiejkolwiek informacji. Jednocześnie, postrzeganie poniżej progu świadomej percepcji jest czymś normalnym dla
ludzkiego umysłu, dlatego też problem ten powinien być uwzględniany
w psychologii zeznań. Jeżeli mamy pewność lub chociaż uzasadnione podejrzenie, iż u danej osoby powstał interesujący nas ślad pamięciowy, to
pomimo zasłaniania się niepamięcią przez taką osobę, nie powinniśmy
jej przekreślać jako potencjalnego źródła wiedzy dla organów śledczych
lub sądowych. Trzeba jednak uwzględnić szczególny sposób powstania
śladu pamięciowego u takiej osoby oraz wybrać odpowiednią metodę jego
ujawniania.
Nie ulega wątpliwości, że engram, powstający w wyniku postrzegania poniżej progu świadomej percepcji, jest niezwykle mglisty. To
z kolei powoduje, iż klasyczne metody stosowane w czasie przesłuchania okazują się najczęściej zawodne. Podobna sytuacja występuje
zresztą także wtedy, gdy co prawda ślad pamięciowy był wyraźny, ale
wskutek upływu czasu ulegał stopniowemu zapominaniu w związku
z procesami fizjologicznymi, albo też uległ on całkowitemu zatarciu na
skutek amnezji. Jak zostało jednak wskazane, nieujawnienie śladu pamięciowego nie jest równoznaczne z jego nieistnieniem. Potrzebne jest
wykorzystanie szczególnej metody, która pozwoli na eksploracje trudno dostępnych śladów pamięciowych. Tą metodą jest właśnie hipnoza,
dzięki której możliwy do wywołania jest stan hipermnezji hipnotycznej.19 Sama hipnoza od dawna już wykorzystywana jest w psychologii
pod postacią hipnoterapii, dlatego też hipnoza kryminalistyczna w dużej
mierze bazuje na jej osiągnięciach.
18
19

D. Armstrong, Materialistyczna teoria umysłu, Warszawa 1982.
T. Hanausek, Kryminalistyka…, op. cit., s. 262.
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Przyjmując za punkt wyjścia właśnie wiedzę psychologiczną stwierdzić możemy, iż stan hipnozy pozwala na wywołanie zjawiska hipermnezji hipnotycznej dzięki stymulowaniu przez hipnotyzera poprawy zdolności ujawniania i odtwarzania engramów, do których nie można sięgnąć
w normalnym stanie umysłu. Nie rozstrzygając na razie kwestii ilościowej, okazuje się, iż jakościowo hipermnezja hipnotyczna nie jest pozbawiona skuteczności. Już w latach 70 – tych ubiegłego stulecia badania
w tym zakresie prowadził polski psycholog A. Augustynek.20 Optymistyczne są także informacje zagraniczne, z których wynika, iż dzięki hipnozie
pozyskano wiedzę, której wcześniej nie udało się zdobyć innymi sposobami, a która okazała się nie do przecenienia, jeżeli chodzi o ustalenia
faktyczne dotyczące przestępstw, w tym licznych zbrodni.21 Jednocześnie
nie jest tajemnicą, iż możliwość wykorzystania hipnozy na potrzeby prawa, zwłaszcza procedury karnej, ma tylu zwolenników co przeciwników.
Szczególnie sceptyczni są przedstawiciele praktyki, co z kolei rzutuje na
umiarkowane zainteresowanie kryminalistyków.
Pewną nadzieją dla hipermnezji hipnotycznej wydają się być doświadczenia amerykańskie, z których wynika, że może być ona przydatna
dla praktyki policyjnej, pozwalając tym samym na osiąganie sukcesów
w prowadzonych śledztwach. Za przykład posłużyć może głośna sprawa seryjnego gwałciciela z San Francisco. Jedna z jego ofiar, 15 – letnia
dziewczynka, doznawszy amnezji pourazowej nie była w stanie odtworzyć
wyglądu sprawcy. Po zastosowaniu wobec niej hipnozy udało się odblokować jej pamięć, uzyskać rysopis gwałciciela i dzięki temu ująć go.22
Jak już była o tym mowa, wokół hipermnezji czy hipnozy jako takiej, powstało wiele nieprawdziwych koncepcji. Autor niniejszej pracy
podziela pogląd, iż hipermnezja hipnotyczna może być z powodzeniem
wykorzystywana do aktywizowania ludzkiej pamięci, w szczególności zaś
może być skutecznym mechanizmem ujawniania engramów pochodzących
z postrzegania poniżej progu świadomości lub tych, które uległy amnezji.
Stwierdzenie to jest o tyle istotne, że spora część kryminalistyków uważa,
że nie można w sposób niepodważalny stwierdzić, iż hipnoza pozwala na
rekonstrukcje procesów pamięciowych. Trudno jednak zanegować skuteczność seansów hipermnetycznych w odblokowywaniu pamięci obciążonej amnezją pourazową, która często staje się następstwem najbardziej
brutalnych przestępstw. Oczywiście hipnoza nie może być traktowana jako
20 Zob. A. Augustynek, Przypominanie w stanie czuwania i pod hipnozą, „Przegląd
Psychologiczny” 1977, nr 4, s. 693-705.
21 M. Kulicki (red.), Kryminalistyka…, op. cit., s. 147 – 148.
22
B. Hołyst, Kryminalistyka, op. cit., s. 1010.
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remedium na wszystkie nierozwiązane problemy. Należy mieć na uwadze,
że przywołane wyżej doświadczenia amerykańskie dowodzą skuteczności
hipnozy jedynie w 20 % spraw, w których była ona zastosowana.23 Wydaje się, że Amerykanie darzą hipnozę znacznym zaufaniem, choć podkreśla
się, że powinna ona być stosowana wyjątkowo, w odniesieniu do spraw
poważnych, które nie doczekały się zakończenia z powodu braku dostatecznej liczby dowodów. Faktem jest również, że tylko u czwartej części
osób podatnych w ogóle na hipnozę w czasie hipnozy głębokiej i zjawiska
regresji wieku możliwe jest dotarcie do głęboko ukrytych engramów.24
Dalsze rozważania należy poprzedzić przytoczeniem art. 171 k.p.k.:
§ 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi.
§ 2. Prawo zadawania pytań mają, prócz organu przesłuchującego,
strony, obrońcy, pełnomocnicy, biegli oraz podmiot określony
w art. 416 k.p.k.. Pytania zadaje się osobie przesłuchiwanej bezpośrednio, chyba że organ przesłuchujący zarządzi inaczej.
§ 3. Jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, czynności z jej
udziałem powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone
w obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, chyba że dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie.
§ 4. Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej
treść odpowiedzi.
§ 5. Niedopuszczalne jest:
1) wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą
przymusu lub groźby bezprawnej,
2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji
jej organizmu w związku z przesłuchaniem.
§ 6. Organ przesłuchujący uchyla pytania określone w § 4, jak również
pytania nieistotne.
§ 7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach
wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym w § 5 nie mogą stanowić dowodu.
23 Wynik taki osiągnął agent Hibler z FBI na 65 przypadków hipnozy w 1984 r.
Udało się uzyskać również lepsze rezultaty, czego dowodzą doświadczenia np. Krogera
i Doucé. Zob. B. Hołyst, Kryminalistyka…, op. cit., s. 1010.
24
L. Gapik, Hipnoza…, op. cit., s. 10.
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Z interesującego nas art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. wynika, że niedopuszczalne jest stosowanie hipnozy, a więc także i hipermnezji hipnotycznej,
w związku z przesłuchaniem. Jednocześnie konstrukcja wspomnianego
przepisu budzi pewne wątpliwości. Powstaje bowiem pytanie, na ile hipnoza nie może zostać wykorzystana na potrzeby procesu w jakiejkolwiek
postaci, a na ile byłoby to jednak dopuszczalne. Poglądy w tej kwestii są
podzielone.25 Niektórzy uczeni stoją na stanowisku, iż stosowanie hipnozy
jest bezwzględnie zakazane tak na etapie postępowania przygotowawczego, jak i jurysdykcyjnego. Tym samym odrzucają oni możliwość zastosowania hipnozy przez biegłego na potrzeby ekspertyzy zleconej przez
organ procesowy, choć przecież w świetle obowiązujących przepisów nie
jest to zdanie uzasadnione. Podnoszone są również głosy, iż stosowanie
hipnozy musi być zakazane, albowiem wyczerpuje ona znamiona przymusu absolutnego.26
Wydaje się również, iż tak ostry sprzeciw, wyrażany zwłaszcza współcześnie, nie uwzględnia treści art. 199a k.p.k. dodanego w styczniu 2003
roku.27 Jakkolwiek jego redakcja jest dość niefortunna, zwłaszcza w zestawieniu z art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k., to jednak nie można go pomijać przy
analizie problemu.
Znamienne jest, iż poglądy te bronione są w znacznej mierze przez
sędziów i prokuratorów. Wydaje się jednak, iż powinny one, przynajmniej
w swym zasadniczym zrębie, zostać odrzucone. Otóż bezwzględny zakaz
stosowania hipnozy musiałby zostać wyinterpretowany z wykorzystaniem
wykładni rozszerzającej, z której korzystać należy z niezwykłą ostrożnością,28 a która w tym przypadku nie wydaje się uzasadniona. Przyjmując założenie o racjonalności ustawodawcy, uznać musimy również, iż używając w treści art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. zwrotu „w związku z przesłuchaniem”,
nie zaś „w związku z postępowaniem”, prawodawca nie przekreślił de iure
możliwości zastosowania hipnozy, a zatem i hipermnezji hipnotycznej, ani
przez biegłego na potrzeby ekspertyzy, ani też na potrzeby czynności operacyjnych i rozpoznawczych. Za przyjęciem powyższej koncepcji przemawia również orzeczenie Sądu Najwyższego z 12 marca 1987 roku,29
25

J. Widacki (red.), Kryminalistyka, op. cit., s. 102.
K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 371 i nast.
27 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy
o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. z 2003 r.,
nr 17, poz. 155.
28
S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 168 i nast.
29 Zob. wyrok SN z dnia 12 marca 1987 r., sygn. I KRU 3/87 (niepublikowany).
26

KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA HIPERMNEZJI HIPNOTYCZNEJ...

213

w którym stwierdzono, że „hipnoza jako metoda odblokowania pamięci
pokrzywdzonego jest metodą nową, ale przesłuchanie pokrzywdzonego
nie odbyło się bynajmniej w transie hipnotycznym, lecz po odblokowaniu jego pamięci drogą leczenia hipnozą”. Orzeczenie to, budząc pewne
wątpliwości, o których mowa będzie jeszcze w dalszej części pracy, jest
jednak istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, zaakceptowana została
możliwość przesłuchiwania świadka, który poddany został hipnozie, zaś
on sam traktowany był jako wiarygodne źródło dowodowe. Po drugie,
pozycja hipnotyzera zrównana została z pozycją biegłego, gdyż z pozostałych fragmentów wspomnianego orzeczenia wynika, iż sąd potraktował
eksperta z zakresu hipnozy jak biegłego.
Warto zauważyć również, choć będzie to zapewne dość przewrotne, iż
polska procedura karna nie przyjęła zasady fruits of poisoned tree, zgodnie
z którą odrzucone zostają dowody dotknięte wadą oraz uzyskane za ich
pomocą dowody dalsze.30 Jakkolwiek w myśl art. 171 § 7 k.p.k. zeznania i wyjaśnienia uzyskane przy użyciu hipnozy w związku z przesłuchaniem nie mogą stanowić dowodu to jednak może się zdarzyć, iż dowody
rzeczowe pozyskane przy użyciu niedozwolonych metod, będą stanowiły
dowód w sprawie. Jednocześnie wyniki zastosowania hipnozy w ramach
czynności pozaprocesowych mogą de facto przeniknąć do czynności procesowych.
Przez wzgląd na obiektywizm naukowy wspomnieć trzeba, iż jeszcze
pod rządami poprzedniej procedury karnej liczne były głosy krytykujące
dopuszczalność stosowania omawianej metody na potrzeby przesłuchania
czy w ramach innych czynności operacyjno – rozpoznawczych.31 Podnoszono, że hipnoza jest de facto odmiennym stanem świadomości, wywołanym sugestią, zakłócającym normalne procesy umysłowe oraz w sposób
wyraźny zwiększającym podatność na sugestię osoby hipnotyzowanej.
Pisząc o zakazie stosowania hipnozy na potrzeby pozyskania oświadczeń
dowodowych, A. Bulsiewicz upatrywał w niej czynnik godzący w praworządny przebieg postępowania karnego.32
Zapewne długo można by przytaczać głosy krytyczne wobec hipnozy,
a całą dyskusję skwitować twierdzeniem, że w świetle Kodeksu postępowania karnego organy śledcze oraz sądowe nie mogą z niej korzystać.
30

T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007,
s. 461.
31 Tak np. W. Daszkiewicz, Taktyka kryminalistyczna a procesowe gwarancje jednostki i prawa obywatelskie, „Państwo i Prawo” 1985, nr 3, s. 53.
32
A. Bulsiewicz, Narkoanaliza i hipnoza w procesie karnym, „Problemy Praworządności” 1986, nr 3, s. 45 – 46.
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W żaden sposób nie rozwiązuje to jednak problemu, albowiem, mimo
wszelkich wątpliwości, trudno zanegować fakt, iż hipnoza może być
skutecznie wykorzystywana na potrzeby prawa. Pełne dopuszczenie
hipnozy na gruncie procedury karnej stwarza nowe możliwości, zaś
utrzymanie status quo może okazać się wręcz szkodliwe. Dla przykładu
można wyobrazić sobie sytuację, w której osoba pokrzywdzona doznała
amnezji i nie mając możliwości poddania się hipermnezji hipnotycznej
w ramach postępowania karnego, czyni to na własną rękę u prywatnych, często zresztą niekompetentnych, psychoanalityków. Zachowania takiego zabronić jej nie można, a przecież, jak było to wcześniej
sygnalizowane, niewłaściwie przeprowadzony seans hipnotyczny może
skutkować wprowadzeniem konfabulacji lub wiedzy całkowicie nieprawdziwej, którą następnie pozyskiwać będą organy ścigania. Nie jest
bowiem tak, że hipnoza jest całkowicie nieszkodliwa. Może się zdarzyć,
iż odblokowanie lub wzmożenie pamięci przyniesie szkody. Co więcej,
osoba hipnotyzowana może niesłusznie przyjąć, że brała udział w określonym zdarzeniu, miała kontakt z określoną osobą czy też dysponowała
jakąkolwiek inną wiedzą, przez umyślne lub nieumyślne zasugerowanie
jej tego. Znany jest przykład zeznania, w którym mężczyzna w trakcie
seansu hipnotycznego po nieumyślnym sprowokowaniu przez oficera
policji, stwierdził, iż widział numery rejestracyjne pojazdu z odległości
blisko 100 metrów i to na dodatek w nocy.33 Z kolei jednym z najgłośniejszych przypadków wywołania umyślnie przy użyciu hipnozy zafałszowanych wspomnień była sprawa N. Cool, salonowej z Wisconsin.34
Nie można wykluczyć również sytuacji, w której hipnoza posłuży do
swego rodzaju „fabrykowania wiedzy”. Może się bowiem zdarzyć, że
potencjalni świadkowie poddawani będą prywatnym seansom hipnotycznym, przy pomocy których możliwe stanie się wywarcie wpływu na ich
pamięć. Odrębnym problemem jest, że również Policja może sugerować
pożądany dla postępowania tok zeznań. Pominąć należy w tym miejscu
33

B. Hołyst, Kryminalistyka, op. cit., s. 1011.
W 1986 roku kobieta zgłosiła się do psychiatry nie mogąc sobie poradzić z własnymi przeżyciami, które stanowiły reakcję na uraz doznany przez jej córkę. Lekarz za
pomocą hipnozy i innych technik bazujących na sugestii wydobył ukryte wspomnienia, których rzekomo miała doznać N. Cool. I tak też, po kilku seansach hipnotycznych, kobieta uwierzyła, że była członkiem sekty satanistycznej, pożerała niemowlęta,
padła ofiarą gwałtów, spółkowała ze zwierzętami i przyglądała się zabójstwu swojej
koleżanki. W końcu też dała sobie wmówić, iż ma ponad 120 osobowości. Wszystko
to miało być konsekwencją rzekomego gwałcenia i maltretowania jej w dzieciństwie.
Lekarz przeprowadzał na niej serię wielogodzinnych egzorcyzmów. Zob. B. Hołyst,
Kryminalistyka…, op. cit., s. 1092.
34

KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA HIPERMNEZJI HIPNOTYCZNEJ...

215

problematykę tzw. efektu dezinformacji, który był przedmiotem badań
E. Loftusa.35
Nie mniejsze znaczenie ma efekt autosugestii, który wywołany może
zostać przez atmosferę seansu. Pamiętać należy, iż człowiek znajdujący
się w stanie hipnozy jest bardziej podatny na sugestie, które często prowadzą do konfabulacji mających na celu zaspokojenie oczekiwań hipnotyzera. Ewentualna sugestia nie jest zresztą zawsze potrzebna. Nie można
bowiem wykluczyć sytuacji, w której osoba hipnotyzowana będzie usilnie
dążyła do przypomnienia sobie określonej sytuacji, tworząc kolejne historie. W skrajnym przypadku może być ona tak dalece przekonana o sile
swej pamięci, iż sama przestanie odróżniać prawdę od fikcji.36
Nie analizując głębiej problematyki ulegania sugestiom i autosugestiom należy stwierdzić, że możliwe jest, iż osoba hipnotyzowana będzie
przekazywać informacje nieprawdziwe, a często nawet kłamliwe. Z tego
też względu wiedza pozyskana w trakcie hipnozy nie może być traktowana jako całkowicie wiarygodna, ale wymaga ona szczególnej krytyki
i daleko idącej weryfikacji. W ostatecznym rozrachunku, seans hipnotyczny winien być zatem przeprowadzany przez osoby legitymujące się
zaawansowaną wiedzą tak psychologiczną, jak i kryminalistyczną. To
właśnie wiedza kryminalistyczna jest szczególnie cenna, jeżeli uświadomimy sobie różnicę pomiędzy hipermnezją hipnotyczną a hipnoterapią.
Ta pierwsza bowiem nie tylko nie może niczego sugerować, ale także ma zapobiegać wszelkiej autosugestii u osoby poddawanej hipnozie.
Jednocześnie powstaje kwestia na ile hipnotyzer powinien być bardziej
psychologiem, aniżeli kryminalistykiem i odwrotnie jest płaszczyzną
sporu pomiędzy zwolennikami praktycznego wykorzystania w postępowaniu karnym hipnozy.37 Nie przesądzając słuszności żadnej z tych
koncepcji, stwierdzić możemy, że część doktryny opowiada się za przeprowadzaniem seansów hipermnetycznych wyłącznie przez przeszkolonych funkcjonariuszy policji, inni zaś hipnotyzerów widzą w osobach
o odpowiednich kwalifikacjach naukowych, którzy byliby przede wszystkim niezawiśli wobec organów procesowych.
W końcu też, jak zostało powiedziane, dzięki hipermnezji hipnotycznej możliwe jest odtworzenie zatartych śladów pamięciowych. Z tego
względu należałoby rozważyć możliwość uznania takiego odtworzonego
śladu pamięciowego za dowód w postępowaniu karnym, jako że z zasady prawdy materialnej wyrażonej w art. 2 § 2 k.p.k. wynika, iż podsta35

E. Loftus, Fabrykowanie wspomnień, „Świat Nauki” 1987, nr 11, s. 52-57.
B. Hołyst, Kryminalistyka, op. cit., 1093 i nast.
37 M. Kulicki (red.), Kryminalistyka…, op. cit., s. 149.
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wę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Innymi słowy, podstawą mają być ustalenia prawdziwe, a więc
odpowiadające prawdzie.38 Przyjmując zatem arystotelesowską koncepcję
prawdy, która zakłada zgodność rzeczywistości z sądem, dopuszczone powinny być wszystkie metody pozwalające dotrzeć do prawdy (oczywiście
w granicach rozsądku).39 W ostatecznym więc rozrachunku, jeżeli hipermnezja hipnotyczna pozwala na dotarcie do prawdy, to prawna możliwość
jej zastosowania w przesłuchaniu winna być rozważona. Wydaje się, że
takie rozwiązanie umożliwiłoby także lepszą realizację gwarancji procesowych stron postępowania. Reasumując, zasłanianie się treścią art. 171
§ 5 pkt 2 k.p.k. nie powinno hamować dyskusji nad możliwością wykorzystania hipermnezji hipnotycznej, przynajmniej w tych najtrudniejszych
przypadkach.
Ponadto wydaje się, że procesualiści nie są w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co uczynić z osobą, która poddała się
prywatnie seansowi hipnotycznemu, a następnie ma zostać przesłuchana
na okoliczności, które były również przedmiotem seansu, choć większość
z nich jest zdania, że przesłuchanie takie jest dopuszczalne.40 Dopuszczalność ta została potwierdzona przez wspomniane orzeczenie Sądu
Najwyższego. Nie analizując jak problem ten został rozwiązany w ustawodawstwach innych państw, wydaje się, że należałoby przyjąć jednak
niedopuszczalność przesłuchiwania osoby na okoliczności sprawy w tym
zakresie, w jakim poddała się ona prywatnemu seansowi hipnotycznemu.41 Za rozwiązaniem takim przemawiają liczne argumenty.
Primo, seans hipnotyczny prowadzi do zmian w świadomości, niezależnie od tego czy są to zmiany pozytywne czy negatywne. W konsekwencji w świadomości osoby hipnotyzowanej powstać mogą konfabulowane
informacje oraz zmienić się może motywacja. Powstaje zatem wątpliwość,
czy można odebrać zeznania lub wyjaśnienia od osoby, która de facto nie
będzie relacjonować tego co spostrzegła, ale raczej to, co przypomniała
sobie w czasie seansu, które to przypominanie może być obciążone zbyt
dużym wpływem hipnotyzera, nad którym organ prowadzący przesłuchanie często nie ma kontroli.
Secundo, nie wiadomo też jak miałaby wyglądać ewentualna odpowiedzialność takiej osoby w świetle art. 233 k.k.
38

R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 2004, s. 91.
R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Kraków 2005.
40 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie…, op. cit., s. 461.
41 Zob. Hipnoza i Policja, „Problemy Kryminalistyki”, 1982, nr 157, s. 550 i podane tam źródła.
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Tertio, nie wiadomo, czy osoba taka mogłaby złożyć świadome przyrzecznie przed sądem.
Quatro, skoro organ procesowy nie mógł efektywnie przesłuchać danej osoby przed zastosowaniem hipnozy z powodu jej niepamięci, to osoba ta nie jest w stanie być świadkiem w tym zakresie, w jakim wcześniej
zasłoniła się niepamięcią, chyba że niepamięć ta ustąpiła naturalnie.
Mankamentem takiego rozwiązania byłaby możliwość celowego eliminowania potencjalnych świadków poprzez uprzednie poddanie ich hipnozie, wobec czego należałoby wypracować jakiś mechanizm zapobiegający tego rodzaju działaniom.
W każdym razie, przyjmując w obecnym stanie prawnym, że mimo
powyższych wątpliwości przesłuchanie osoby, która uprzednio poddała
się seansowi hipnotycznemu, w wyniku którego doszło do odblokowania
jej pamięci, jest dopuszczalne, osoba ta powinna uprzedzić organ przesłuchujący o zaistniałym fakcie.42
Temat niniejszego opracowania obliguje do przeanalizowania praktycznych możliwości wykorzystania hipermnezji hipnotycznej. Pamiętając, że art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. expressis verbis wyklucza taką możliwość
tylko w związku z przesłuchaniem w postępowaniu karnym, należy rozważyć, w jaki sposób wiedza psychologiczna w tym zakresie może zostać
wykorzystana w postaci ekspertyzy hipermnezyjnej.43 W tym celu sformułować można kilka warunków, które spełniać musiałaby taka ekspertyza,
ażeby nie stać w sprzeczności z postanowieniami k.p.k.
Primo, hipermnezja nie może być przeprowadzana przez organy
w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym w związku z przesłuchaniem lub odbieraniem oświadczenia. Może być natomiast przeprowadzona
w procesie karnym w ramach opinii biegłego, a w fazie działań operacyjnych w ramach przeprowadzenia seansu hipnotycznego przez eksperta,
z pomocy którego korzystają organy ścigania.
Secundo, hipermnezja może być przeprowadzana wyłącznie przez
eksperta legitymującego się zaawansowaną wiedzą psychologiczną oraz
kryminalistyczną w zakresie psychologii zeznań, dzięki czemu zagwarantowana zostanie rzetelność seansu.
Tertio, hipermnezja może zostać przeprowadzona tylko na żądanie lub
przynajmniej za zgodą osoby, która w wyniku przesłuchania klasycznymi
metodami nie była w stanie odtworzyć potrzebnego śladu pamięciowego.
Quatro, ekspert przeprowadzający hipermnezję podlega reżimowi
prawnemu tak jak inni biegli, w szczególności jest powoływany i kontrolowany przez organ prowadzący postępowanie karne.
42
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K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 306.
M. Kulicki (red.), Kryminalistyka…, op. cit., s. 151 i nast.
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Quinto, przed rozpoczęciem hipermnezji osoba, która ma zostać poddana seansowi musi zostać zaznajomiona i zaakceptować pytania, które
zostaną jej zadane. Wykroczenie przez hipnotyzera poza przedstawione
pytania nie jest dopuszczalne.
Sexto, osoba poddawana hipermnezji musi zostać zaznajomiona z prawnymi konsekwencjami wszystkiego, co ewentualnie powie w trakcie seansu.
Septimo, osoba poddana hipermnezji nie powinna być następnie przesłuchiwana na okoliczności, które były przedmiotem seansu.
Octo, przebieg seansu powinien zostać zarejestrowany za pomocą
urządzeń elektronicznych.
Jednocześnie, nie mogąc wykluczyć, że względy polityczno – kryminalne, wymuszą na odpowiednich organach szersze korzystanie z hipnozy,
a więc nie tylko na potrzeby ekspertyzy hipermnezyjnej, warto jeszcze nakreślić zasady, których przestrzegania wymagałoby zastosowanie hipnozy kryminalistycznej. Ciekawa koncepcja zaproponowana została na tzw.
liście Ornego. Formułuje ona trzy warunki, ograniczające ryzyko błędów
w czasie przeprowadzania seansów hipnotycznych:
1. Hipnoza powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowanych
psychiatrów, ewentualnie psychologów, którzy byliby niezależni od
organów śledczo – sądowych. Jednocześnie osoba ta nie powinna
być wcześniej zaznajamiana ze szczegółami sprawy.
2. Wszelkie kontakty między hipnotyzerem a osobą, która ma być hipnotyzowana winny być rejestrowane wideofonicznie, także przed
seansem.
3. W seansie nie może uczestniczyć nikt poza hipnotyzerem i osobą
hipnotyzowaną.
Dodać można, iż eksperci ci powinni być wyposażenia także w wiedzę
kryminalistyczną.
Podsumowując zaprezentowane rozważania wydaje się, pomimo
wszelkich wątpliwości i kontrowersji, że stosowanie hipnozy, a zwłaszcza hipermnezji hipnotycznej, powinno zostać dopuszczone na potrzeby
procesu karnego. Faktem jest, że doświadczenia polskie wskazują na niewielką przydatność hipnozy na potrzeby procedury karnej.44 Okoliczność
ta nie wynika jednak z ułomności hipnozy jako takiej, ale z niewykorzystywania w praktyce możliwości jakie ona ze sobą niesie. Przypomnieć
należy, iż najnowsze badania naukowe uzasadniają przyznanie hipnozie
statusu metody naukowej. Mało kto pamięta, że hipnoza jest nie tylko tańsza, ale i bezpieczniejsza od np. wariografii.45
44
45

A. Kotowski, Hipnoza…, op. cit., s. 106.
Tamże, s. 106.
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Sukces hipnozy w polskim systemie prawnym warunkowany jest nie
tylko koniecznością dokonania odpowiednich zmian w Kodeksie postępowania karnego. Równie ważne jest racjonalne i odpowiedzialne nastawienie do tej metody. Przede wszystkim seanse hipnotyczne przeprowadzane powinny być przez odpowiednio przeszkolone do tego osoby. Nie
chodzi tu jednak o krótkie kursy kuglarstwa, ale o rzetelne przygotowanie
z zakresu psychologii i kryminalistyki. Jednocześnie trzeba pamiętać, że
hipnoza okazuje się pomocna jedynie w ok. 20 % przypadków. Nie należy
się jednak zniechęcać i zasłaniać hasłami, że to zbyt mało. Wszak często
chodzić będzie o najcięższe przestępstwa, których klasycznymi metodami
wykryć się nie da. Nawet jeżeli nie uda się przekroczyć progu 20 – procentowej skuteczności hipnozy to pamiętając, że w grę wchodzić będzie
często ludzkie życie, warto z niej korzystać. Mogłaby ona być stosowana
w najbardziej beznadziejnych przypadkach, wobec czego nawet mniej niż
20 – procentową skuteczność uznać by należało za sukces.46 Warto zatem postawić pytanie nie czy hipnoza powinna zostać dopuszczona, ale
w jaki sposób ukształtować ją jako instytucję procedury karnej. Innymi
słowy chodzi o to, czy hipnoza stać się ma powszechną metodą przesłuchania czy wystarczy zapewnić jej uznaną pozycję w ramach ekspertyzy
biegłego, inaczej mówiąc, czy zeznania hipnotyzowanego świadka miałyby zostać wykorzystane na potrzeby dowodowe czy mogą stać się tylko
punktem wyjścia dla tworzenia wersji kryminalistycznej.
Wydaje się, że odpowiedź na stawiane pytania będzie mogła zostać
udzielona dopiero po ostatecznym i jednoznacznym ustaleniu przez psychologów, czym jest hipnoza i jak skutecznie ją wykorzystywać.
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B. Hołyst, Kryminalistyka, op. cit., s. 1010.
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Prawne i kryminologiczne aspekty reglamentacji dostępu do
broni palnej
Dostępność broni, zwiększenie jej liczebności w rękach osób prywatnych, jest zwykle postrzegane jako czynnik zwiększający potencjalnie zagrożenie aktami przemocy. Broń uważana jest zarówno za narzędzie ułatwiające zrealizowanie istniejącego ex ante zbrodniczego zamiaru, jak i (co
podnoszone jest rzadziej, głównie w doktrynie psychologii) jako przedmiot,
który sam może prowokować agresję, rozpoczynając tym samym łańcuch
zdarzeń, których punktem kulminacyjnym jest popełnienie czynu zabronionego. Ta kryminologiczna konstatacja odcisnęła znaczące piętno na
regulacjach administracyjnoprawnych i prawnokarnych w Polsce i innych
państwach europejskich. Można wobec tego nakreślić swoistą oś biegnącą
od stanowiska części przedstawicieli doktryny psychologii, upatrujących
w broni źródła zagrożenia poprzez regulacje administracyjnoprawne, których celem jest minimalizacja owego potencjalnego niebezpieczeństwa, aż
po przepisy prawnokarne, penalizujące niezgodne z prawem użycie broni.
Zamiarem autorów niniejszej pracy jest ukazanie wielowątkowości
problematyki wpływu posiadania broni przez osoby prywatne na przestępczość. W szczególności może tu być mowa o związku (krzyżowaniu się)
dorobku i metodologii kryminologicznej i psychologicznej – z występującą niejako w tle – problematyką administracyjnoprawnej reglamentacji.
Ludzie ubiegają się o prawo do legalnego posiadania broni lub też
wchodzą w jej posiadanie nielegalnie (poprzez kradzież, nabycie pomimo
braku stosownego pozwolenia, znalezienie, wytworzenie, przerobienie).
Jak twierdzi W. Poznaniak, „posiadanie broni spełnia różne funkcje psychologiczne:1
− broń zapewnia jej posiadaczowi większe poczucie bezpieczeństwa
własnego i osób mu bliskich,
− broń ma zmniejszyć poczucie bezkarności u napastnika, jej widok
i groźba użycia ma wywołać u niego strach i skłonić go do porzucenia zamiaru popełnienia przestępstwa,
* Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
** Autorka jest magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego.
1
W. Poznaniak, Społeczno-psychologiczne aspekty posiadania broni, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, nr 2, s. 265.
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− posiadanie broni służy do podkreślenia własnej mocy, wartości
i znaczenia (…),
− posiadanie broni i groźba jej użycia może służyć do popełnienia
przestępstwa,
− broń myśliwska służy do celów łowieckich,
− broń nabywa się dla celów kolekcjonerskich i pamiątkowych,
− strzelectwo jest specyficzną dyscypliną sportu, w której używa się
broni sportowej,2
− najwięcej broni pozostaje na wyposażeniu policji i wojska (…),
− broń jest też wykorzystywana do celów szkoleniowych.”
Powoływany przedstawiciel doktryny psychologii podaje też przykłady funkcjonowania w społeczeństwie imitacji broni, w tym zwłaszcza zabawek dla dzieci, czy też paintballu, sportu polegającego na wzajemnym
„ostrzeliwaniu się” zawodników z urządzeń przypominających broń pociskami kulowymi wypełnionymi farbą. Fakt ten jest istotny z punktu widzenia psychologii, zwłaszcza w kontekście tzw. „efektu broni”, o którym
będzie mowa dalej. Należy zwrócić uwagę, iż powoływany autor błędnie
określa paintball jako „autentyczną symulację wojny”. Jest to podejście
często spotykane, wynikające z nieufności wobec broni i osób, które prze2 Przedstawione powyżej kryterium, choć wciąż jeszcze znajdujące oparcie w przepisach, w tym zwłaszcza w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie
szczególnie niebezpiecznych rodzajów broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie, Dz.U. z 2000 r., nr 29, poz. 240,
zwane dalej r.sz.n, wydaje się tracić na aktualności wobec upowszechniania się dyscyplin
typu IPSC (skrót od International Practical Shooting Confederation – Międzynarodowej
Federacji Strzelectwa Praktycznego z siedzibą w Kanadzie (dane za stroną: www.ipsc.
org, stan na dzień: 20.04.2009 r.) Strzelectwo praktyczne w zasadniczy sposób różni się
od znanego dotychczas strzelectwa statycznego (precyzyjnego). Ruch, presja czasu na
wynik – to cechy charakterystyczne dyscyplin wchodzących w skład strzelectwa praktycznego, dynamicznego. Strzela się amunicją kal. 9 mm PARA i amunicją do broni
o większym kalibrze, obowiązkowe są okulary ochronne i ochraniacze słuchu – także
dla widzów, a na torze strzeleckim (za każdym razem innym) zawodnikowi towarzyszy
sędzia (Range Officer). Realne dystanse strzelania, tarcze dotychczas nieznane w Polsce – w tym tarcze metalowe, specyfika konkurencji i mistrzostwo w opanowaniu broni,
to najciekawsze atrybuty tej dyscypliny strzeleckiej. Tu nie ma „zacięć” – problemy ze
sprzętem i amunicją są problemami zawodnika (dane za stroną: http://www.ipsc-poland.
org, stan na dzień: 20.04.2009 r.). Podobnymi do IPSC dyscyplinami, których także dotyczą powyższe konstatacje, są IDPA (International Defensive Pistol Association – dane za
stroną: www.idpa.com, stan na dzień: 20.04.2009 r.) oraz CAS (Cowboy Action Shooting
– dane za stroną: http://en.wikipedia.org/wiki/Cowboy_action_shooting, stan na dzień:
20. 04. 2009 r.), w których stosuje się broń zbliżoną do bojowej, opartą na niej czy też ją
odwzorowującą (zwłaszcza CAS).
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jawiają nią jakiekolwiek zainteresowanie – są one posądzane o fascynację militaryzmem, agresją, o kierowanie się żądzą dominacji, władzy itp.3
Tymczasem organizacje osób uprawiających paintball same wypracowały, wdrożyły i stale promują zasadę no camo.4
Pojęcie „efekt broni” ukute zostało w psychologicznych teoriach z pogranicza podejmowania decyzji, agresji oraz motywacji do popełniania
czynów przestępczych. Największy wpływ na rozwój wiedzy w zakresie
korelacji pomiędzy posiadaniem dostępu do broni a jej użyciem miały badania nad teorią agresji w latach sześćdziesiątych XX wieku, zwłaszcza
zaś badania amerykańskiego psychologa L. Berkowitza.
Rozważał on istnienie zależności pomiędzy obecnością bodźca wywołującego agresję, którym może być przedmiot kojarzony z agresją, jak
choćby pistolet, a wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań
agresywnych. W znanym w literaturze psychologicznej eksperymencie
z 1967 roku L. Berkowitz i A. Le Page przeprowadzili przełomowe badanie, które legło u podstaw przekonania (pokutującego długo w nauce),
iż broń sama w sobie powoduje wzrost agresji u osób, które mają z nią
kontakt.5 Dwie grupy studentów aplikowały sobie nawzajem bodźce elektryczne. Różnica między grupami polegała na tym, ze jedna z nich znajdowała się w pomieszczeniu, w którym widoczna była broń, zaś druga
w pomieszczeniu, w którym widoczna była rakieta tenisowa. Eksperyment dowiódł, że osoby, które podczas ekspozycji na negatywne emocje
miały w polu widzenia broń, były bardziej skłonne do używania wobec
innych prądu o wyższym natężeniu niż studenci przebywający w pokoju
z rakietą tenisową. Zdaniem L. Berkowitza, siła wstrząsów aplikowanych
studentom zależała od dwóch czynników: ilości i siły wstrząsów, którą
otrzymali od innych uczestników badania, a zatem od natężenia frustracji
oraz od sygnałów wywoławczych. Bodźce kojarzone z agresją (pistolet,
nóż) wywoływały u studentów potrzebę użycia prądu o wyższym natężeniu niż bodźce neutralne. Konkludując wyniki swojego eksperymentu
L. Berkowitz stwierdził, że jedyną konieczną przyczyną agresji jest frustracja, która prowadzi do pobudzenia. Natomiast agresja rodzi się, jeśli prócz
3 W. Poznaniak, Społeczno…, op. cit., s. 265, [za:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990 r., s. 76.
4 Dane za stroną: http://extrema.sport.wp.pl/kat,26515,wid,8247183,wiadomosc.
html?ticaid=17ec2, stan na dzień 26.04.2009 r.
5 Prowadzący badanie doprowadzali studentów biorących udział w badaniu do
zdenerwowania. Część zdenerwowanych studentów znajdowała się w pomieszczeniu,
gdzie umieszczono pistolet, natomiast grupa kontrolna przebywała w pomieszczeniu
z rakietą tenisową. Następnie część osób z obu grup aplikowała wstrząsy elektryczne
innym studentom.
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frustracji pojawi się bodziec skojarzony z nią, taki jak obraza, przekleństwo, pistolet czy inny indywidualnie uwarunkowany. Badacz dostrzegał
zależność pomiędzy frustracją a agresją, polegający na sprzężeniu zwrotnym obu czynników – im silniejsza frustracja tym słabszy bodziec może
wywołać agresywne zachowanie, a im słabsza frustracja, tym silniejszy
bodziec może wywołać agresję. Po przeprowadzonym eksperymencie
L. Berkowitz stwierdził, że „rozzłoszczona osoba może pociągnąć za spust,
kiedy chce popełnić zbrodnię, jednak spust może także sprowokować ruch
palca lub wywołać inne agresywne zachowanie, jeśli tylko człowiek jest
gotowy zareagować agresją i nie ma dostatecznych hamulców”.6
Teoria Berkowitza była następnie rozwinięta przez innych badaczy.
Doszli oni do wniosku, że sama obecność bodźców skojarzonych z agresją
wywołuje myśli o agresywnej treści i prowokuje agresywne zachowania.
Dla wywołania agresywnych zachowań nie jest konieczne współistnienie
pobudzenia fizjologicznego – elementu wskazanego przez powoływanego przedstawiciela doktryny jako obligatoryjny. W literaturze przedmiotu
stworzono sformułowanie, że „nie tylko palec pociąga za spust, ale spust
też może pociągnąć palec”. Do wskazanego poglądu przychylił się po lalach również sam L. Berkowitz, a samo zjawisko nazwano „efektem broni”. Koncepcja sygnałów wywoławczych agresji L. Berkowitza nawiązuje
do psychologicznej teorii warunkowania klasycznego, a ściślej, stanowi
modyfikację teorii frustracji – agresji J. Dollarda i N. A. Millera, zgodnie
z którą każda frustracja prowadzi do agresji.
Inni badacze koncentrują się na biologicznym uwikłaniu zachowań
agresywnych. Teoria agresji wrodzonej zakłada, że zachowania agresywne są wrodzonym popędem człowieka. Każdy człowiek jest wyposażony
w popęd agresji, który ma różną siłę u różnych ludzi.7 Funkcją zachowań
agresywnych jest oczyszczenie zgromadzonego napięcia popędowego.
Eksperymenty nie potwierdziły jednoznacznie teorii agresji wrodzonej. Za
biologicznym uwarunkowaniem agresji przemawia jednak fakt, że niektóre badania ujawniły wyższy poziom hormonów adrenaliny i testosteronu
6 L. Berkowitz, How guns control us, „Psychology Today” 1981, nr 6, s. 11-12,
szerzej zob.: L. Berkowitz, The concept of aggressive drive: Some additional considerations, [w:] L. Berkowitz (red.), Advances in Experimental Social Psychology,
Vol. 2, Nowy Jork 1965.
7 Por. antropologiczna koncepcja przestępstwa Lombroso: teoria „złego człowieka”, „chorego na przestępstwo”, beznadziejność resocjalizacji – dziś oceniana negatywnie – np. przez J. Matuszewskiego (opinia wygłoszona w trakcie cyklu wykładów
z historii państwa i prawa polskiego w roku 2008/2009 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego), por. także: T. Maciejewski, Historia powszechna
ustroju i prawa, Warszawa 2004, s. 343-344.
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we krwi osób zachowujących się agresywnie. Oprócz tego wykazano, że
pewne obszary mózgu (podwzgórze, ciało migdałowate) mogą wywoływać zachowania agresywne.8 Ponadto, zaburzenia chromosomalne statystycznie częściej ujawniały się w populacji przestępców recydywistów.
Przeciwko biologicznej teorii agresji przemawia szereg argumentów. Naukowcy wskazywali, że drażnienie obszarów mózgu związanych z zachowaniami agresywnymi wywołuje zachowania agresywne tylko, gdy obiekt
poddany badaniu znajduje się wśród osobników słabszych. W przeciwnym razie zamiast agresji obiekt eksperymentu skłonny jest do ucieczki.
Tego rodzaju zachowania sugerują, że agresja jest raczej zachowaniem
wyuczonym niż biologicznie uwarunkowanym. Na uczenie się zachowań agresywnych zwrócił uwagę twórca warunkowania klasycznego
I. Pawłow. Teoria agresji wyuczonej zakłada, że człowiek nabywa zachowania agresywne pod wpływem środowiska, które go kształtuje. Zdaniem
I. Pawłowa każdy organizm wyposażony jest w szereg reakcji wrodzonych
(bezwarunkowych), które uaktywniają się po zadziałaniu bodźców bezwarunkowych. Na skutek uczenia się kojarzenia sygnałów z bodźcami bezwarunkowymi osobnik przewiduje pojawienie się reakcji bezwarunkowej.
W ten sposób człowiek może nauczyć się reagować zachowaniami agresywnymi w sytuacjach, które kojarzy z zachowaniami agresywnymi.9
Wydaje się, iż nie jest zasadne traktowanie rozszerzenia dostępności
broni palnej dla osób prywatnych jako jedynego źródła ewentualnego nasilenia występowania „efektu broni”. W doktrynie polskiej psychologii10
można już dziś spotkać poglądy, iż agresję wywołuje nie tylko widok
przedmiotów mających kulturowo uwarunkowany związek z krzywdą,
cierpieniem, i bólem (co obejmuje też broń), ale też zewnętrzne bodźce,
często będące konsekwencją subiektywnych odczuć, określonych przeżyć z przeszłości, widoku przedmiotów, które „w drodze indywidualnego
uczenia się stają się (…) źródłem określonych emocji negatywnych”.11 Pogląd ten nie pozwala upatrywać w reglamentacji dostępu do broni jedynej
metody ograniczenia występowania „efektu broni” sensu largo. Wydaje
się wręcz, iż regulacje reglamentacyjne mogą być tu ślepą uliczką, ponieważ ta droga prowadzi do założenia, że każdy posiadający broń (w tym też
8

Por. P. Palka, Zabójstwa z broni palnej – niepowodzenia ścigania karnego,
Olsztyn 2004, s. 256-257.
9 I. P. Pawłow, Conditioned reflexes, London 1927, Э. А. Асратян, Иван Петрович
Павлов. Жизнь, творчество, современное состояние учения, “М. Наука” 1981,
por. też: Skinner Burrhus Frederic, Poza wolnością i godnością, Warszawa 1978.
10 A. Frączek, Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych, Warszawa 1979, s. 50; zob. także: W. Poznaniak, Społeczno…, op. cit., 274.
11
W. Poznaniak, Społeczno…, op. cit., 274.
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np. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych itp.) może
w pewnym momencie zacząć przejawiać negatywne skutki „efektu broni”
np. w rezultacie widoku rzeczy, która pozostawiła traumatyczne przeżycia
w jego psychice. Zasadne wydaje się założenie, iż katalog takich rzeczy
cechują otwartość, nieograniczoność i indywidualizacja, czyli niemożność
przewidzenia, co należeć będzie do tego katalogu dla danej osoby w danym czasie. Rozumiana w ten sposób reglamentacja prowadziłaby oczywiście do całkowicie absurdalnych posunięć, jak rezygnacja z uzbrojenia
Policji czy wojska. Te całkowicie teoretyczne dywagacje pokazują wielkie ograniczenia, jakimi dotknięte jest podejście reglamentacyjne.
Z kolei teoria agresji wyuczonej jasno pokazuje, że nie tylko obcowanie z bronią może prowadzić do zwiększenia poziomu agresji.
Na gruncie rozważań kryminologicznych snutych w oparciu o aktualny stan dostępności broni, nie ma potrzeby określania pewnej grupy
przedmiotów jako broni białej i obejmowania ich reglamentacją (w formie
pozwoleń wydawanych przez Komendanta Powiatowego Policji), skoro
w rzeczywistości katalog przedmiotów, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu jest znacznie szerszy, a ograniczenie posiadania
wszystkich tych przedmiotów (w tym przedmiotów codziennego użytku)
jest niemożliwe. Z drugiej strony, jeżeli w społeczeństwie nie utrzymuje
się stan eskalacji aktów agresji na wielką skalę wywołany dostępnością
niebezpiecznych narzędzi, to – wbrew dość powszechnemu przekonaniu – nie zasługujemy na miano społeczeństwa skłonnego do brutalnych
metod rozwiązywania konfliktów. Stwierdzenie takie skłania do optymizmu także w kontekście reglamentacji dostępu do broni – skoro bowiem,
w myśl art. 4 ust. 1 pkt. 4 lit. „a” ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji,12 przyszło nam żyć w społeczeństwie jeśli nie uzbrojonym to
przynajmniej posiadającym „gotowe lub obrobione części broni” (choć
tylko broni białej), to wydaje się, iż nawet całkowity brak ograniczeń
dostępności niektórych przedmiotów, uznanych przez ustawodawcę za
broń nie pociąga za sobą istotnych zagrożeń. Jeśli spojrzeć na przedstawiony problem w inny sposób, powyższe rozważania każą się zastanowić
nad trafnością sformułowania tak szerokiej definicji broni. Art. 4 u.b.a.
obejmuje swym zakresem przedmioty, których sposób i skutki użycia są
bardzo zróżnicowane. Desygnatami pojęcia „broń” są tu zarówno dwa
kawałki drewna połączone ze sobą sznurkiem (nunczako) czy kawałek
twardego tworzywa zakładany na palce (kastet), jak też np. karabin maszynowy zdolny razić cel serią dziewięciuset pocisków w ciągu minuty na
odległość tysiąca metrów.
12

Dz.U. z 2004 r., nr 52, poz. 525, zwanej dalej u.b.a.
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Inną niedogodnością jest fakt, iż o ile prawodawca w sposób niezwykle szczegółowy zajmuje się określeniem broni palnej i jej delimitacją,
o tyle w przypadku broni białej zadowala się podaniem kilku zaledwie
przykładów przedmiotów, które z punktu widzenia stwarzanego przez nie
zagrożenia trudno uznać za wyjątkowe na tle innych urządzeń czy narzędzi. Wydaje się, iż zwykły młotek, siekiera, piła mechaniczna, kosa czy
chociażby duży nóż kuchenny mogą w rękach nawet przeciętnie sprawnej
osoby stanowić zagrożenie takie samo, a może i większe niż nunczako,
kastet lub pałka imitująca kij bejsbolowy. Jeśli na dodatek wyobrazimy
sobie sytuację, w której takiego przedmiotu używa napastnik znacznie
przewyższający ofiarę psychofizycznymi możliwościami walki, łatwo
można ulec wrażeniu, że w istocie bronią białą jest lub może się stać prawie każdy przedmiot. Można przypuszczać, iż wynikiem takiego rozumowania jest albo postulat uszczegółowienia definicji broni białej, albo też
odejście w ogóle od tego podejścia i w konsekwencji rezygnacja z określania kategorii broni białej. Pierwsze rozwiązanie pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z zasadą „ekonomii prawodawczej” oraz z postulatami
przejrzystości i syntetyczności prawa. Podejście drugie, mogłoby w konsekwencji doprowadzić do upowszechnienia się na rynku przedmiotów
niebezpiecznych, przystosowanych specjalnie do pełnienia roli broni – np.
replik dawnej broni – co byłoby sprzeczne z celami obowiązującej ustawy,
służącej ścisłej reglamentacji i kontroli dostępu do wszelkich rzeczy o cechach broni. Kompromis może, jak się wydaje, przynieść uznanie za broń
jedynie takich przedmiotów, jak np. miecze, szable itp., zaś pozostawienie
poza zakresem art. 4 ust. 1 u.b.a. wszystkich tych przedmiotów, które posiadają zasadniczo inne od „bojowego” przeznaczenie, jak choćby wspomnianych noży kuchennych czy narzędzi rolniczych, rzemieślniczych,
górniczych itp. Nie jest bowiem celowa, ani też możliwa reglamentacja
posiadania i używania takich przedmiotów, o ile tylko używanie to odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.13 Jest natomiast zadaniem prawa
karnego, nie zaś administracyjnego, prewencja, ściganie i karanie w odniesieniu do przypadków użycia tych przedmiotów w sposób niezgodny
z prawem i niebezpieczny dla życia lub zdrowia ludzkiego. Wydaje się,
że ustawodawca usiłował objąć reglamentacją właśnie przedmioty o wy13

Należy w tym miejscu podkreślić, że w doktrynie formułuje się postulaty objęcia reglamentacją także dostępu do innych niż broń narzędzi i urządzeń, których
używanie może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia. Pogląd taki wyraziła np.
E. Olejniczak – Szałowska, Prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:]
M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2005, s. 411.
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łącznie „bojowym” zastosowaniu, uczynił to jednak w stosunku do dość
wąskiej grupy takich przedmiotów.
E. Thorndike i B. F. Skinner rozbudowali klasyczną teorię warunkowania. Zauważyli, że organizmy uczą się zachowań obserwując konsekwencje, jakie te reakcje wywołują. Jeśli jakieś zachowanie przynosi korzyści,
to osobnik będzie skłonny częściej postępować w taki sposób (pozytywny
czynnik wzmacniający), a jeżeli reakcja przynosi straty, to będzie go unikał
(negatywny czynnik wzmacniający). Zgodnie z teorią warunkowania instrumentalnego, ludzie zachowują się agresywnie, ponieważ otrzymują za to korzyści. Korzyścią z kradzieży jest łup, korzyścią z obrażenia partnera może
być jego uległość. Nagrody będące następstwem zachowań agresywnych
są więc różnej natury, czasem bezpośrednio poznawalne dla obserwatorów
(pieniądze, zwycięstwo), czasem zaś są to nagrody wewnętrzne (satysfakcja, wzrost poczucia własnej wartości). Warto w tym miejscu zaznaczyć,
iż ta teoria może przemawiać za złagodzeniem reglamentacji broni, gdyż
zwiększenie ryzyka dla przestępców14 może, zgodnie z przedstawionym powyżej poglądem, pociągnąć za sobą konstatację, iż podejmowanie działań
przestępnych lub przynajmniej eskalacja przemocy utraciły przymiot opłacalności, stały się zbyt ryzykowne. Broń palna w rękach potencjalnych ofiar
(sensu largo, a zatem większości społeczeństwa), może zatem stanowić, jak
się wydaje, negatywny czynnik wzmacniający.
W latach siedemdziesiątych XX wieku A. Bandura opisał mechanizm,
polegający na tym, iż człowiek będzie naśladować zachowania, które
zaobserwuje u innych ludzi (modeli). Modelami na ogół stają się osoby
mające szerokie poparcie społeczne, wysoko ustawione w hierarchii społecznej, autorytety, osoby osiągające cel poprzez agresywne zachowania.
Także i ta koncepcja, mająca szerokie poparcie empiryczne, wydaje się argumentem przeciw ugruntowanemu w RP modelowi reglamentacji dostępu do broni, którą częstokroć posiadają osoby spełniające cechy modeli
(politycy, dobrze prosperujący przedsiębiorcy, inne osoby zamożne, np.
aktorzy, muzycy, także przedstawiciele służb mundurowych, nierzadko
przecież kreowani przez środki masowego przekazu na swoiste wzorce.
Znany jest np. przypadek byłego policjanta i polityka J. Dziewulskiego,
który zwykł chwalić się publicznie swym „arsenałem”15).
14

Dotyczy to zwłaszcza recydywistów, którzy sami doświadczyli odparcia ich
zamachu, choć nie tylko, jeżeli uwzględnić występowanie „wymiany doświadczeń”
pomiędzy przestępcami np. w zakładach karnych lub w obrębie zorganizowanych grup
przestępczych.
15
Osoby te pozostają jednak zdeklarowanymi przeciwnikami jakiegokolwiek rozszerzenia prawa do broni.
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Każda ze skrótowo opisanych wyżej teorii psychologicznych podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn zachowań agresywnych, w tym powodów używania broni palnej. Żadna nie daje jednak odpowiedzi na pytanie,
czy szeroka dostępność do broni palnej stanowić może ochronę prawa do
życia, czy też raczej zagrożenie dla tej naczelnej wartości.
Jak trafnie zauważa W. Poznaniak, poczucie zagrożenia kryminalnego stanowi najczęstszy motyw ubiegania się o dostęp do broni palnej.
Autor przytacza w tym przypadku dwie teorie zagrożenia przestępczością
w miejscu zamieszkania:16
1) teoria okazji, zgodnie z którą przestępca popełnia czyn zabroniony
w wyniku poczucia bezkarności – można przyjąć, że poczucie takie
zmniejszałaby możliwość obrony, jaką broń palna zapewnia ofiarom, zwłaszcza słabszym fizycznie, niepełnosprawnym;
2) teoria wspólnoty, wedle której o zagrożeniu przestępczością może
przesądzić brak poczucia wspólnoty u mieszkańców danego terytorium (chodzi tu m.in. o: zjawisko tzw. sąsiedztwa zdezorganizowanego, wynikające z ubóstwa, rozbicia rodzin, zaniku klasy średniej
i niesionych przez nią wzorców zachowań społecznych, dezorganizację społeczną i przestrzenną)17 – rozwiązanie takich problemów
należy do państwa i samorządu, a nieprzyznawanie obywatelom
prawa do broni stanowi tylko swoistą „protezę”, służącą pewnemu
ograniczeniu, nie zaś eliminacji takich zjawisk, jak wybuchy agresji
w społecznościach lokalnych.
Żadna z teorii agresji nie udziela wskazówek w jaki sposób sklasyfikować zespół czynników gwarantujących, iż osoba, której udostępniona
zostanie broń palna nie użyje jej w sposób sprzeczny z prawem. Jak się
wydaje, okoliczności zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych wpływających na agresywne zachowania się człowieka jest tak wiele, że nie
sposób stworzyć prostego narzędzia pozwalającego na jednoznaczne kwalifikowanie osób potencjalnie (nie)bezpiecznych.
Odsuwając się od rozstrzygnięcia problemu ogólnej dostępności do
broni, a ograniczając się jedynie do istniejącego w Polsce stanu prawnego
w tym zakresie, odnieść się należy do ustawowych ograniczeń w udostępnianiu broni palnej obywatelom. Szczególnie istotne z punktu widzenia
poruszanej tu problematyki są ograniczenia związane z obowiązkiem uzyskania pozytywnej opinii lekarza diagnosty, psychiatry, okulisty i innych
oraz psychologa prowadzącego badanie mające ustalić czy poziom inteli16
17

Tamże, s. 266.
W. Poznaniak, Społeczno…, op. cit., s. 266.
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gencji i przystosowania społecznego osoby ubiegającej się o pozwolenie
na posiadanie broni jest na tyle wysokie, by badany nie stanowił zagrożenia dla innych.18
Ponadto, stosowne rozporządzenie19 wskazuje wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni. W załączniku do rozporządzenia wskazano, że wyklucza się możliwość wydania pozwolenia
na broń i rejestracji broni osobom które cierpią na podane poniżej stany
chorobowe i zaburzenia funkcjonowania psychicznego:
1. Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi.
2. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu.
3. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe.
4. Zaburzenia nastroju (afektywne).
5. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.
6. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi
i czynnikami fizycznymi.
7. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych.
8. Upośledzenie umysłowe.
Wspomniane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000
r. określa zakres prowadzonych badań psychologicznych. W § 3 rozporządzenia prawodawca szeroko określił zakres badań psychologicznych,
którym są poddawane osoby ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na
posiadanie broni. W rozporządzeniu wskazano, że psycholog w szczególności określa poziom intelektualny badanego, cechy jego osobowości,
z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziom
dojrzałości społecznej osoby badanej. Paragraf 2 rozporządzenia stanowi wprost, że jeśli upoważniony do przeprowadzenia badania psycholog
uzna, że dla zbadania sprawności psychologicznej osoby badanej koniecz18

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań
lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na
broń. (Dz.U. z 2000 r., nr 79, poz. 898), wydane na podstawie art. 15 ust. 7 u.b.a.
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2005 r. – wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość
wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni (Dz.U. z 2006 r., nr 2, poz. 14).
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ne jest rozszerzenie zakresu badania, to może wykonać dodatkowe badania. Do uprawnionego psychologa należy decyzja jakim badaniom i za
pomocą jakich narzędzi przeprowadzić badanie.
Należy zwrócić uwagę, że zarówno wskazany przez rozporządzenie
wykaz chorób i zaburzeń psychologicznych, jak i zakres przeprowadzonych badań nie stanowi katalogu zamkniętego. W dużej mierze tylko od
uznania upoważnionego psychologa zależy wydanie pozytywnego orzeczenia psychologicznego. Wprawdzie ustawodawca przewidział procedurę odwoławczą od orzeczeń lekarskich i psychologicznych, jednakże ilość
podważonych i zmienionych na korzyść badanego orzeczeń psychologicznych wskazuje, iż uprawnieni psychologowie prowadzący badania niezmiernie rzadko popełniają błędy albo rzeczywista procedura odwoławcza
jest fikcją.
Wydaje się jednak, iż tak nieprecyzyjne określenie reguł przesądzających de facto o wydaniu pozwolenia stanowi zabieg godzący w pewność
rozstrzygnięcia i to w sposób dość szczególny, bowiem ów brak pewności nie jest wynikiem działania organu administracji upoważnionego do
wydania pozwolenia na broń (czyli Komendanta Wojewódzkiego Policji
lub Komendanta Powiatowego Policji), lecz został przeniesiony na szczebel rozstrzygnięcia eksperckiego. Powyższe stwierdzenie nie ma na celu
podważać konieczności odwoływania się do opinii eksperta. Zaangażowanie podmiotu odrębnego od organu może wszak nawet polepszyć sytuację osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń. Jest to istotne zwłaszcza
w polskim modelu reglamentacji broni, w którym rozstrzyganie spraw
z tego zakresu powierzono organom Policji. Ta zaś nie kryje swego daleko
idącego „braku przychylności” dla broni, czego najlepszym potwierdzeniem są działania i rozstrzygnięcia częstokroć budzące kontrowersje lub
wręcz błędne czy to z punktu widzenia obowiązującego prawa czy też sugerujące brak rozeznania funkcjonariuszy co do klasyfikacji i konstrukcji
broni palnej. Jednakże samo odwołanie się do wiedzy eksperta-psychologa nie może zapewnić realizacji zasad ogólnych k.p.a., w szczególności
zasady pogłębiania zaufania (art. 8 k.p.a.), zasady tłumaczenia przesłanek
(art. 11 k.p.a.).
De lege ferenda wydaje się trafne, bardziej precyzyjne ustalenie (zapewne dość szerokiego) katalogu badań przydatnych przy ocenie przez
psychologa predyspozycji danej osoby do zgodnego z prawem posiadania
i używania broni. Pomocną w opracowaniu takiego katalogu, poza dorobkiem czysto doktrynalnym, może się okazać praktyka pracy psychologów
w latach ubiegłych. Dziesięcioletni okres obowiązywania ustawy o broni
i amunicji dostarcza zapewne miarodajnego materiału w tej kwestii.
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Innym, alternatywnym w stosunku do poprzedniego, postulatem
skierowanym w tej sprawie do prawodawcy jest ograniczenie reglamentacji w oparciu o kryteria psychologiczne, skoro (o czym była już
mowa) doktryna psychologii nie wypracowała dotychczas nawet jednolitego, powszechnie przez jej przedstawicieli akceptowanego katalogu
cech, czy chociażby obszarów badań, potrzebnych do określenia źródeł
agresji i związanych z nią działań przestępczych. Można oczywiście poprzestać na dokonaniu wyboru jednej z zasygnalizowanych wcześniej
teorii (lub jeszcze innej), lecz będzie to nadal zaledwie jeden z wielu
poglądów, którego wybór może być trudny do uzasadnienia. Wobec silnych (zdaniem autorów – czasem nawet przesadnie) emocji, jakie zwykle towarzyszą problematyce zwiększenia dostępności broni, każdy, kto
opowiedziałby się za wyborem jednego kryterium padłby zapewne ofiarą ostrej krytyki. Postulat ograniczenia reglamentacji opartej o badania
psychologiczne może wydać się na pierwszy rzut oka nadto liberalny,
jednakże wobec przedstawionych powyżej twierdzeń oraz wątpliwości
samego środowiska psychologicznego należy się zastanowić nad skutecznością obecnego modelu.
Reglamentacja posiadania i używania broni przez osoby prywatne
spotyka się ze znaczną aprobatą adresatów norm reglamentacyjnych.
Genezy tego zjawiska szukać należy zapewne w utrzymującym się od
pewnego czasu silnym przekonaniu, iż broń sama w sobie stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.20 Opinia społeczna przyzwala
wobec tego na coraz dalej idącą reglamentację tego dobra. To przyzwolenie zaczyna nawet przybierać postać obojętności lub wręcz afirmacji
dla takich działań, jak ograniczanie dostępności broni przez organy wykonujące zadania reglamentacyjne.21
20

Jak trafnie zauważa P. Palka (skądinąd jeden z największych przeciwników przywrócenia szerokiego dostępu do broni palnej): „O broni palnej nie sposób mówić bez
emocji. Związek pomiędzy jej [broni – przypis autora] posiadaniem a bezpieczeństwem
obywateli czy też poczuciem tego bezpieczeństwa (lub ich antonimami) jest wyraźny
(…). Problematyka dostępu do broni jest wciąż żywa. Przyczynkiem do pojawiających
się na ten temat dyskusji staje się nie tylko każdy zasłyszany przypadek jej użycia
(obojętnie zresztą w jakiej relacji: obrona czy zamach), lecz dość często wręcz jakikolwiek ujawniony symptom nieudolności instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
(…)” – P. Palka, Reglamentacja dostępu do broni palnej. Głos w dyskusji, „Przegląd
Policyjny” 2001, nr 2, s. 76.
21 Na podstawie art. 9 ust. 1-5, art. 18 ust. 1-5 i 19 ust. 1-3 u.b.a. organami administracji wykonującymi zadania z zakresu wydawania pozwoleń na broń są: Komendant
Wojewódzki Policji lub Komendant Powiatowy Policji, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w odniesieniu do żołnierzy zawodowych lub Straż Graniczna na obszarze przejścia granicznego i w strefie nadgranicznej.
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Nie sposób jednak przejść do porządku dziennego nad faktem, iż
obowiązujące w naszym kraju, i tak już wyjątkowo restrykcyjne przepisy ograniczające dostępność broni, coraz częściej padają ofiarą wysoce stronniczej interpretacji, co gorsza mającej bezpośrednie przełożenie na stosowanie prawa! Niezależnie bowiem od indywidualnych,
czy wręcz zbiorowych przekonań, wszyscy, zwłaszcza zaś sprawujący
władzę (a więc i organy administracji, w tym Policja) powinni szanować
fundamentalną zasadę praworządności. Jeżeli zatem dany przepis jest
uznawany przez Policję za niewłaściwy, to może ona podjąć starania
o zmianę w obowiązującym prawie (co zresztą KGP usiłuje obecnie zrobić). Nie może natomiast być tolerowana praktyka arbitralnego rozszerzania katalogu przesłanek warunkujących wydanie pozwolenia na broń.
Tymczasem od kilku lat, daje się zaobserwować skłonność podmiotów
uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu reglamentacji posiadania i używania broni22 do uzależnienia wydania pozwolenia na broń do
celów sportowych, od przedstawienia przez zainteresowanego zaświadczenia (wydanego przez organizację sportową) o osiąganiu szczególnych
wyników w jednej z dyscyplin strzeleckich.23 Nie stanowi ona, w przeważającej większości istniejących wersji, zagrożenia porównywalnego
z bronią bojową.24
Przedstawione we wcześniejszej części niniejszego opracowania
argumenty natury kryminologicznej, wskazujące na zagrożenia, które
niesie ze sobą posiadanie broni przez osoby prywatne powinno się rozpatrywać w kontekście konkretnych zjawisk społecznych. Ważna jest tu
także interpretacja danych. Często problematyka dostępności broni, jako
22

M.in. ta i wiele innych „swobodnych” interpretacji u.b.a. znajduje się na stronie www.policja. katowice.pl; szerzej zob. J. Lewandowski, Policja łamie prawo, czyli
Halloween po polsku, „Strzał” 2007, nr 11, s. 3.
23 Nie ma tu miejsca na szersze przedstawienie daleko idącej bezzasadności takich
twierdzeń, wynikającej ze względów czysto praktycznych. Zasygnalizować wypada, iż broń, stanowiąca w sporcie strzeleckim podstawowe narzędzie, jest potrzebna
w takim samym stopniu zawodnikowi wybitnemu, jak i przeciętnemu, czy nawet słabemu. Trudno wyobrazić sobie cofnięcie możliwości korzystania (na własny koszt)
z siłowni, boiska, czy też rakiety tenisowej zawodnikowi tylko dlatego, że nie uzyskał on jeszcze np. miejsca na podium. Podobnie rzecz się ma nawet w takich przypadkach, jak np. korzystanie z samochodu wyścigowego, motocykla, roweru, czy
choćby basenu, które to rodzaje aktywności niosą ze sobą niejednokrotnie znaczne
zagrożenie i to nie tylko dla samego zawodnika. Zarzut, jakoby broń nie mogła być
traktowana jak inne przyrządy sportowe, choć wydaje się na pozór brzmieć przekonująco, powinien być postrzegany w oparciu o dogłębne zrozumienie tego, czym
w istocie swej jest broń sportowa.
24
R. Adam, Najskuteczniejsza broń ręczna, Warszawa 1999, s. 8-9.
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budząca negatywne emocje pada ofiarą nadużyć. Powszechne w opinii
publicznej i szeroko rozpowszechnione w doktrynie oraz opiniach praktyków poglądy o istnieniu prostej zależności pomiędzy wzrostem liczby
sztuk broni a eskalacją przemocy w społeczeństwie, nie znajdują, jak
się wydaje, bezwzględnego oparcia w danych statystycznych. Właśnie
przybliżeniu i próbie skomentowania tych mało znanych i często ignorowanych informacji służyć będzie druga część niniejszego opracowania.
Wypada podkreślić, iż założenia naukowe, zarówno psychologiczne
jak i socjologiczne czy też kryminologiczne powinny być rozpatrywane
i weryfikowane w oparciu o ich praktyczne rezultaty.
Na uwagę zasługuje fakt, iż wiele, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, źródeł zawiera informacje wskazujące na to, że zależności występujące pomiędzy przyjętym modelem reglamentacji broni25
a nasileniem przestępczości z użyciem przemocy26 cechują się znacznym
skomplikowaniem i po dogłębnej analizie prowadzić mogą ku wnioskom
w istotnym stopniu odmiennych od tych, które dziś stanowią doktrynalne podstawy budowy restrykcyjnego modelu reglamentacji broni.
Niezwykle ciekawego, z kryminologicznego punktu widzenia, materiału do rozważań dostarcza tu praca P. Palki. Stwierdza on z jednej
strony, iż porównanie statystyk dotyczących liczby zabójstw z użyciem
broni palnej w USA i Wielkiej Brytanii pozwala powziąć przekonanie,
iż istnieje ścisły związek pomiędzy dostępnością i rozpowszechnieniem
broni a liczbą ww. zabójstw. Z drugiej strony jednak niskiej liczby zabójstw z użyciem broni palnej w Polsce okresu PRL upatruje w restrykcyjnym modelu reglamentacji. Stwierdza zarazem, że wpływ miała tu
też „hermetyczność granic” oraz, co bardziej istotne, uznaje na podstawie przekonujących danych statystycznych, iż „od roku 1990 następuje
wyraźny wzrost liczby zabójstw z użyciem broni palnej”,27 choć model
reglamentacji w owym czasie nie uległ żadnym istotnym zmianom i podlegał zasadniczo tej samej ustawie o broni, amunicji i materiałach wybuchowych z 1961 roku.28 Prawdopodobnie więc, nawet wbrew pierwotnym zamierzeniom autora (niechętnego rozszerzeniu dostępności broni
palnej), z przedstawionych danych wynika, iż nie sposób ustalić jednoznacznej zależności pomiędzy zmianami legislacyjnymi rozszerzającymi dostępność broni w społeczeństwie a ilością zabójstw dokonanych
25

A co za tym idzie stopniem dostępności broni dla osób prywatnych.
W tym zabójstw i rozbojów przy których popełnianiu posłużono się bronią.
27 Por. P. Palka, Zabójstwa …, op. cit., s. 29.
28
Ustawa o broni, amunicji i materiałach wybuchowych z dnia 31 stycznia 1961
roku, Dz.U. z 1961 r., nr 6, poz. 43, z późn zm.
26
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przy jej użyciu. Wydaje się wręcz, że zmiany te pozostają bez wpływu
na rozwój wydarzeń w omawianej tu kwestii. Skoro bowiem przepisy
o dostępności broni uległy liberalizacji wraz z ustawą o broni i amunicji
z 21 maja 1999 r. i w konsekwencji stosowaniem jej przepisów wykonawczych, a wzrost, o którym mówi P. Palka dał się zauważyć już od
roku 1990, to wydaje się, iż zjawisko to wywołały czynniki pozaprawne,
a w każdym razie wychodzące poza zakres regulowany przepisami
reglamentującymi dostępność broni. Mogły tu mieć wpływ np. przepisy ułatwiające wjazd na teren RP osób z zagranicy, czyli znoszące powoływaną przez cytowanego autora „hermetyczność granic”. Wreszcie
i zmiany społeczne, ekonomiczne oraz polityczne mogły doprowadzić
do zwiększenia liczby zabójstw z użyciem broni palnej.
Poszukiwanie przyczyn, a tym bardziej sugerowanie środków zaradczych i rozwiązań wykracza dalece poza ramy niniejszej pracy.
Zasygnalizować wypada jedynie, że kilka z przedstawionych wyżej
wniosków, wypowiedzianych przez tych przedstawicieli doktryny,
którzy opowiadają się za utrzymaniem lub rozszerzeniem reglamentacji należy poddać pod dyskusję, w świetle przedstawionych danych
statystycznych.
Błędem wydaje się sugerowanie, że wszelkie próby racjonalizacji sposobu, w jaki aktualnie uregulowano dostęp do broni palnej,
prowadzić będą do stanu zagrożenia, jaki w chwili obecnej cechuje
USA. Wydaje się, iż bardziej przydatne jest stosowanie metody porównawczej wobec państw UE i innych państw europejskich. Na uwagę zasługuje kompleksowe zestawienie29 współczynnika zabójstw na
100 tysięcy mieszkańców30 i wskaźnika liczby posiadaczy pozwoleń
na broń na 1000 mieszkańców. Wydaje się, iż jest to podejście trafne
i przystępne, gdyż ukazuje „stopień nasycenia bronią” lepiej niż proste
przedstawienie ilości broni w rękach osób prywatnych na terenie kraju,
zwłaszcza w kontekście zróżnicowanej liczebności mieszkańców badanych państw.

29

P. B. Zadora, Bantustan Polska, czyli europejska rzeczywistość statystyczna,
„Strzał” 2008, nr 10, s. 21. Autor podaje, że dane pochodzą z zastawień Eurostatu
(współczynnik zabójstw) oraz Graduale Institute of Interational Studies w Genewie
i z IWA Messe (wskaźnik liczby posiadaczy pozwoleń na broń).
30
Dane obejmują zabójstwa i przypadki nieumyślnego spowodowania śmierci
z lat 2004 – 2006.
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Tabela 1. Zestawienie współczynnika zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców i wskaźnika liczby posiadaczy pozwoleń na broń na 1000 mieszkańców31
Kraj
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Niemcy
Polska
Słowacja

Współczynnik zabójstw
1,32
2,35
1,56
1,14
0,95
1,47
1,96

Szwajcaria

0,96

W. Brytania

1,77

Włochy

1,19

Wskaźnik liczby posiadaczy broni
30
308
27
32
18
3,5
40
200
wskaźnik liczby posiadaczy broni oszacowany na podstawie danych o liczbie
posiadanych sztuk broni
obowiązuje całkowity zakaz posiadania
automatycznej broni długiej i wielostrzałowej broni krótkiejx
16

x
W Wielkiej Brytanii dla osób prywatnych nie jest dostępna żadna broń palna wielostrzałowa. Wprowadzenie wartości liczbowej ukazującej ilość dostępnej w tym kraju broni (głównie
jednostrzałowej, która stwarza znacznie mniejsze zagrożenie i jest znacznie mniej przydatna,
zwłaszcza w przypadku zabójców masowych) nie mogłoby oddać w należyty sposób stopnia zróżnicowania pod tym względem reglamentacji broni w Wielkiej Brytanii w stosunku do
reszty ww. państw i płynących z tego skutków. Ewentualna liczba broni jednostrzałowej dostępnej w Wielkiej Brytanii nie pozwala na dokonanie porównań zagrożeń przez tę broń generowanych, gdyż jest to broń nieporównywalnie mniej niebezpieczna, a zatem posiadająca inny
ciężar gatunkowy w sferze omawianych tu zagadnień, Podobnie ewentualny pozytywny efekt
w postaci zmniejszenia przestępczości (który, jak się wydaje, można obserwować na przykładzie
pozostałych państw porównanych w Tabeli 1) nie może być na tych samych zasadach odnoszony do Wielkiej Brytanii, gdyż poziom efektu odstraszającego, prewencyjnego dostępnej w tym
kraju broni jest siłą rzeczy niższy, proporcjonalnie do mniejszej skuteczności samej broni.

Tytułem komentarza do przytoczonych danych warto podkreślić, że
nie wynika z nich istnienie pozytywnej zależności pomiędzy ilością pozwoleń na broń a ilością zabójstw. Polska praktyka wydawania pozwoleń na broń jest, jak pokazuje tabela, jedną z najbardziej restrykcyjnych
spośród 10 porównywanych krajów, ustępując pod tym względem tylko
Wielkiej Brytanii. Nie przynosi to jednak wymiernych rezultatów w za31

Tabela sporządzona na podstawie P. B. Zadora, Bantustan…, op. cit., s. 21.
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pobieganiu zabójstwom. Kraje o wyższym wskaźniku liczby posiadaczy
broni cechuje częstokroć niższy współczynnik zabójstw. Zwraca uwagę
fakt, iż wyższy wskaźnik liczby posiadaczy oznacza tu nie drobne różnice,
lecz znaczne wielokrotności. Co istotne, wniosek ten dotyczy także krajów sąsiadujących z Polską. Z kolei w Wielkiej Brytanii, będącej jedynym
krajem o mniejszej liczbie posiadaczy pozwoleń, współczynnik zabójstw
jest wyższy. Oczywiście przedstawione dane statystyczne nie oddają
skomplikowanych, często posiadających pozaprawne podstawy, różnic
między społeczeństwami zamieszkującymi wymienione kraje. Są to jednak argumenty przynajmniej częściowo podważające często spotykane
przekonanie o istnieniu nierozerwalnego wręcz związku pomiędzy legalizacją szerszego dostępu do broni a wzrostem zagrożenia zabójstwami.
Nieprzypadkowo też wykorzystano tu dane dotyczące zabójstw w ogóle,
nie zaś tylko zabójstw z użyciem broni palnej. Celem było ukazanie całości wpływu broni na problematykę zabójstw, zatem także uwzględnienie
ewentualnego czynnika odstraszającego napastników.
Przeciwnicy dostępności broni także często sięgają do argumentów
statystycznych, czyniąc to jednak niejednokrotnie w odniesieniu do danych
pochodzących głównie np. z USA, który to kraj po pierwsze reprezentuje
skrajne i krańcowo odmienne (także od przyjętego w większości państw
europejskich) względem polskiego podejście do problematyki dostępności
broni, a po drugie zasadniczo różni się od Polski szeregiem czynników pozaprawnych, czy w każdym razie „pozareglamentacyjnych”, a będących,
jak wspomniano wcześniej, być może nawet ważniejszymi dla efektu końcowego, czyli realnego stanu zagrożenia. Podejście to cechuje skłonność
do nadmiernego ograniczania pola zainteresowań, sięgania wyłącznie do
argumentów bezpośrednio dotyczących liczby sztuk broni w społeczeństwie i liczby zabójstw. Choć nie można zaprzeczyć, iż są to niezwykle
przydatne informacje, to często są one rozpatrywane w całkowitym oderwaniu od realiów funkcjonowania porównywanych społeczeństw. Łatwo
jest bowiem przedstawić przytłaczającą liczebność zabójstw z użyciem
broni palnej w USA. Trudniej już jest wdać się w pogłębioną analizę przyczyn agresji w tym niezwykle zróżnicowanym społeczeństwie. Argumenty dotyczące USA są też o tyle bezzasadne, że w Polsce nie spotyka się
praktycznie żadnych postulatów doktrynalnych wprowadzenia modelu
reglamentacji wzorowanego na amerykańskim. Nie jest to zresztą możliwe, przynajmniej na poziomie ustaw zwykłych i wymaga wprowadzenia zmian na poziomie konstytucyjnym. Można i należy spierać się co
do sposobu uzdrowienia regulacji dotyczących broni, zwłaszcza, że mogą
one, zdaniem części autorów, pomóc w rozwiązaniu kryminologicznego
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problemu zabójstw z użyciem broni. Trafne wydają się też prawnokarne rozważania nad zmianami w podejściu do kwestii obrony koniecznej
i miejsca legalnie posiadanej broni palnej w grupie środków takiej obronie
służących.32
W ostatnim czasie błędne, jak się wydaje, utożsamianie kontaktu
z przedmiotami o wyglądzie broni ze źródłem agresji znalazło wyraz
w działalności wychowawczej. W kilku przedszkolach w Warszawie, Toruniu i Zabrzu dyrekcja podjęła decyzję o wycofaniu zabawek „militarnych” (głównie plastikowych odlewów imitujących broń palną, pojazdy
wojskowe i wyposażenie militarne). Decyzje uzasadnia się rzekomym
wpływem tych zabawek na kształtowanie postaw agresywnych. Podejście to spotyka się z krytyką ze strony doktryny psychologii. A. ReslerMaj twierdzi, że: „same zabawki militarne (...) nie wywołują zachowania
agresywnego dzieci. W związku z przypisywanym im przeznaczeniom
i skojarzeniom (walka, obrona, siła) mogą służyć, częściej niż inne zabawki, rozładowaniu napięcia i złości. Gdy nie służą rozładowaniu napięcia,
mogą uczyć ról w grupie (…). Zabierając dzieciom niektóre zabawki nie
spowodujemy, że przestaną ujawniać zachowania agresywne. (…) Istotne
jest nie to, czym [dziecko – przypis autorów] się bawi, ale to, dlaczego
jest aż tak agresywne, że nas to niepokoi.”33 Cytowana przedstawicielka
32 Nie ma natomiast potrzeby udowadniania wad amerykańskiego modelu reglamentacji, gdyż jest on nie tylko odmienny z samych regulacji prawnych, ale też zgoła odmienne są jego podstawy. Punktem wyjścia dla rozważań nad modelem amerykańskim
(na ich całościowe omówienie i analizę nie ma tu miejsca) jest treść Drugiej Poprawki
do Konstytucji USA, zgodnie z którą „uzbrojona milicja jest gwarantem wolności społeczeństwa”. Takie sformułowanie przepisu prowadzi do rozłamu w doktrynie amerykańskiej. Tzw. korporacjoniści twierdzą, że za milicję należy uznać amerykańską Gwardię
Narodową, a więc umundurowaną formację o charakterze wojsk obronnych, swoiste
nowoczesne pospolite ruszenie. Co za tym idzie, przepis konstytucyjny odnoszą oni tylko do tego typu formacji, odmawiając zasadności powszechnemu dostępowi do broni.
Z kolei przedstawiciele opcji indywidualistycznej utrzymują, iż owym gwarantem wolności i bezpieczeństwa jest potencjalna możliwość uzbrojenia całego narodu amerykańskiego. Koncepcja ta wydaje się przeważać zarówno w regulacjach prawa stanowego,
jak i za sprawą orzecznictwa Sądu Najwyższego (chodzi tu w szczególności o orzeczenie
w sprawie District of Columbia vs. Heller (554 U.S. x 2008, 07-290.), które głosi, iż: The
Second Amendment protects an individual right to possess a firearm unconnected with
service in a militia, and to use that arm for traditionally lawful purposes, such as self-defense within the home.) Przedstawione powyżej wnioski każą odejść od posługiwania się
argumentacją stricte statystyczną i przejść do rozważań o szerszej perspektywie. Należy
uznać, iż upatrywanie remedium na eskalację agresji w utrzymaniu lub dalszym ograniczaniu dostępności broni jest metodą ekstensywną, wycinkową, czy wręcz swoistą prawodawczą protezą, dotkniętą szeregiem ograniczeń.
33
A. Resler-Maj, Zabawy z bronią, „Charaktery” 2009, nr 5, s. 31-32.
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doktryny i praktyki34 zauważa, że treścią zabaw dzieci są bodźce recypowane od najbliższego otoczenia (szczególna jest tu rola zaobserwowanych
relacji między najbliższymi), mediów, lektur, a także własne doświadczenia i emocje z nich wynikające. Autorka wskazuje na problem braku dogłębnej analizy tego podłoża agresji i niesłuszne, nieskuteczne czy wręcz
przeciwskuteczne uciekanie się przez rodziców i opiekunów do prostego ograniczania dzieciom możliwości zabawy. Za lepszą metodę uznaje
A. Resler-Maj ustalenie i wyeliminowanie przyczyn agresji, bez izolowania dzieci od „militarnych” zabawek.35
Prostsze (lecz mniej efektywne) jest, i to zarówno dla prawodawcy, jak
i dla organów wykonawczych różnych szczebli życia społecznego, upatrywanie w ograniczaniu dostępności broni sposobu na rozwiązanie lub
przynajmniej stłumienie, wyciszenie, chwilowe odsunięcie zagrożenia,
jakie niesie ze sobą eskalacja agresji i przemocy w polskim społeczeństwie. Dla przykładu, łatwiejszą (ale w dalszej perspektywie nieudatną,
nieskuteczną) jest metoda polegająca na wprowadzaniu coraz to nowych
ograniczeń administracyjnych, które mają zamknąć dostęp do broni, popierając to argumentem o szerzącym się alkoholizmie, narkomanii, pauperyzacji, frustracji etc. Trudniejsze dla organów administracji państwowej
i samorządowej, lecz niezbędne dla społeczeństwa, jest podjęcie skutecznej walki z patologiami, nie zaś blokowanie jednej tylko z potencjalnych
możliwości zmaterializowania wynikłych z nich zagrożeń.

34 Autorka jest psychologiem, terapeutą poznawczo-behawioralnym, pracuje
z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym w Warszawie.
35
A. Resler-Maj, Zabawy…, op. cit., 32.

Bogusz Bomanowski*

Nowe spojrzenie na problematykę broni
szczególnie niebezpiecznej
Broń szczególnie niebezpieczna stanowi kategorię bardzo zróżnicowaną, o czym świadczą zarówno przepisy administracyjne1 jak i dorobek
polskiej kryminalistyki. Wobec tego należy uznać za konieczne dokonanie
klasyfikacji tej kategorii broni oraz w pewnym stopniu rewizji katalogu
desygnatów tego jakże istotnego pojęcia.
Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie broń palna. Przemawiają
za tym, jak się wydaje, dwie przyczyny. Po pierwsze, większość spośród
broni uważanych za szczególnie niebezpieczną zalicza się do kategorii
broni palnej lub amunicji do niej (przepisy administracyjne, o których
będzie mowa dalej, zdają się wręcz utożsamiać broń szczególnie niebezpieczną z pewnymi rodzajami broni palnej). Po drugie, pozostałe rodzaje
broni szczególnie niebezpiecznych cechuje dużo rzadsze występowanie
(np. traktowana przez niektórych autorów jako szczególnie niebezpieczne
broń laserowa,2 której bojowe użycie nawet przez najbardziej zawansowane technologicznie siły zbrojne świata pozostaje nadal pod znakiem
zapytania). Ponadto, niektóre rodzaje broni cechuje częstokroć chałupnicze wykonanie, a co za tym idzie, ich konstrukcja nie jest powtarzalna,
nasilenie poszczególnych cech przesądzających o „niebezpieczności” jest
w każdym przypadku odmienne, co utrudnia poddanie ich klasyfikacji
i pozwala jedynie na zajmowanie się poszczególnymi egzemplarzami, co
nie jest celem niniejszej publikacji i powinno pozostać w sferze praktyki
lub badań o charakterze szczegółowym.
W art. 7 u.b.a. przyjęto, że bronią palną jest niebezpieczne dla życia
lub zdrowia urządzenie, co można rozumieć jako swego rodzaju zawężenie ustawowego rozumienia pojęcia broni do przedmiotów (urządzeń),
które poza posiadaniem technicznych cech broni są dodatkowo niebez* Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
1 Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczególnie niebezpiecznych rodzajów broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom,
w których może być wydane pozwolenie, Dz.U. z 2000 r., nr 29, poz. 240, zwane dalej
r.sz.n., wydane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz.U. z 2004 r., nr 52, poz. 525, zwanej dalej u.b.a.
2 Por. np. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka, Toruń
2005, s. 469.
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pieczne. W literaturze przedmiotu można spotkać rozważania dotyczące
natury niebezpieczeństwa oraz „niebezpieczności” broni. Problematyką
„niebezpieczności” broni palnej zajmował się m.in. T. Hanausek. Ten
przedstawiciel doktryny kryminalistyki zauważa trafnie, iż „sens problemu tkwi w pojęciu niebezpieczeństwa, gdyż i ono może być pojmowane
różnie w zależności od następujących czynników: przedmiotu, zwłaszcza
podatności na zagrożenie, zdatności czynnika wyjściowego do powodowania zagrożenia, bezpośredniości niebezpieczeństwa, oceny ex ante czy
ex post zaistnienia niebezpieczeństwa, okoliczności sytuacyjnych, realności zagrożenia”.3 Autor zwraca uwagę na fakt, iż o niebezpieczności broni
palnej, podobnie jak to ma to miejsce w odniesieniu do innych przedmiotów, przesądza (oceniana także ex ante) przydatność do pogorszenia stanu
człowieka na skutek użycia broni zgodnie z jej przeznaczeniem, a więc nie
np. poprzez uderzenie kolbą (choć stanowi ona wówczas, w ocenie ex post
niebezpieczne narzędzie). Podejście to, jakkolwiek całkowicie słuszne
z punktu widzenia czysto kryminalistycznego, nie może jednak stanowić samodzielnej podstawy do rozważań nad regulacjami o charakterze
prewencyjnym.4 Warto w tym miejscu podkreślić, iż poczynione przez
T. Hanauska konstatacje mogą być także rozpatrywane jako punkt wyjścia
do podważenia zasadności reglamentacji dostępu do niektórych rodzajów
broni, w tym zwłaszcza białej, jak np. kastety czy nunczaki, gdyż w istocie większość odpowiednio ukształtowanych przedmiotów wykonanych
z twardego materiału może być, z podobnym skutkiem użyta do popełnienia czynu zabronionego.5
Należy przyjąć, że zagadnienie „niebezpieczności” broni stanowić
może dość znaczne utrudnienie przy ustalaniu, co jest bronią niebezpieczną i określeniu pojęcia „niebezpieczności” broni. Brak jest bowiem zarówno w samym art. 7 u.b.a., jak i w pozostałych przepisach tej
ustawy oraz w aktach wykonawczych jednoznacznego określenia przesłanek uznania broni za niebezpieczną. Jest to trudne do wytłumaczenia, tym bardziej że prawodawca określił bardzo precyzyjnie pojęcie
broni szczególnie niebezpiecznej w powoływanym już r.sz.n. Wydaje
się, że należy oprzeć się na tym przepisie i wywodzić z niego poprzez
rozumowanie majori ad minus pojęcia broni niebezpiecznej, ale już
3

T. Hanausek, Problem „niebezpieczności” broni palnej, „Państwo i Prawo” 2001,
z. 6, s. 72-74.
4 Chodzi tu o regulacje prawnokarne i prawnoaministracyjne, których celem ma
być eliminacja (lub mówiąc bardziej realistycznie – zmniejszenie) przestępczości, wypadków i innych negatywnych zjawisk wiązanych często z posiadaniem broni.
5 T. Hanausek, Problem…, op. cit., s. 72-74.
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nie „szczególnie niebezpiecznej”. Dzieje się tak, ponieważ broń szczególnie niebezpieczna charakteryzuje się tym, że nie może być na nią
wydane pozwolenie. Należałoby zatem ustalić granicę oddzielającą broń
niebezpieczną od szczególnie niebezpiecznej (tu posłużyć się można
wskazanym rozporządzeniem, zawierającym katalog broni szczególnie
niebezpiecznej).
Z drugiej natomiast strony wyznaczyć trzeba granicę pomiędzy bronią
niebezpieczną a taką, która użyta zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia.6 Jak zauważył T. Hanausek, pewnej (niejasnej) wskazówki można się doszukać w art. 11 wspomnianej ustawy.
Przepis ten wymienia sytuacje, w których nie jest wymagane pozwolenie
na broń, a zatem można domniemywać, że ustawodawca nie uznał wymienionej w tym przepisie broni za przeznaczoną i zdatną zgodnie z przeznaczeniem do powodowania ex ante niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia
człowieka. W aspekcie oceny stopnia niebezpieczności broni palnej, o tym
stopniu bardzo często decydują dwa, niekiedy powiązane ze sobą czynniki, mianowicie: długość lufy broni, kaliber broni (w lufie gwintowanej
jest to jej średnica mierzona między przeciwległymi polami). Korelując te
dwa czynniki, możemy stwierdzić, iż najbardziej niebezpieczna jest broń
o dużym kalibrze i długiej lufie. Broń o lufie krótkiej może być bardzo
niebezpieczna, ale wtedy, gdy jest to broń o dużym kalibrze (np. ponad
10 mm).7 Natomiast broń o małym kalibrze (np. 6 mm) może być też bardzo niebezpieczna ex ante, ale tylko gdy ma długą lufę, względnie użyto
specjalnej amunicji.8 Broń o małym kalibrze (np. 6 mm), o krótkiej lufie i przy zastosowaniu typowej amunicji ex ante może być w znikomym
stopniu niebezpieczna, czemu dał wyraz ustawodawca, nie wymagając
6 Warto wspomnieć, że w ustawie posłużono się pojęciem „broń pozbawiona cech
użytkowych”, choć można też conra legem przyjąć, iż nie jest to w istocie broń, lecz
przedmiot o wyglądzie broni. A. Babiński wyraził dalej idący pogląd, iż niewłaściwe
jest używanie w stosunku do broni pozbawionej cech użytkowych terminu „broń palna”, gdyż utraciła ona cechy broni palnej. Nie powinna też ona być poddawana reglamentacji (zob. A. Babiński, Pojęcie i klasyfikacja broni, „Przegląd Policyjny” 2004,
nr 4, s. 27). Autorowi chodziło tu zatem o podkreślenie, że taka broń jest pozbawiona
zdolności do stwarzania zaprogramowanego konstrukcyjnie zagrożenia. Por. także:
L. Sokołowski, Broń palna pozbawiona cech użytkowych, „Strzał” 2006, nr 1 (33),
s. 17; K. Gorazdowski, A. Nowak, Wątpliwości wokół pojęcia broni palnej pozbawionej cech użytkowych, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 6, s. 159.
7 T. Hanausek, Problem…, op. cit., s. 73. W tym miejscu należy wskazać na treść
r.sz.n., określającego rodzaje broni, na które może być wydane pozwolenie. R.sz.n.
przyjmuje 9,65mm (0.38”) jako górną granicę kalibru broni przeznaczonej do ochrony
osobistej.
8 T. Hanausek, Problem…, op. cit., s. 73.

244

BOGUSZ BOMANOWSKI

pozwolenia na posiadanie broni alarmowej o kalibrze do 6 mm (art. 11 pkt
5 cytowanej ustawy o broni i amunicji).9
Odnosząc się do powołanych wyżej stwierdzeń T. Hanauska dotyczących warunków niebezpieczności i szczególnej niebezpieczności broni
palnej o kalibrze poniżej 6 mm, zauważyć należy, iż autorowi, piszącemu
o „specjalnej amunicji” chodziło tu zapewne o amunicję szczególnie niebezpieczną, także wskazaną w przywołanym rozporządzeniu.
Interesujących informacji w tej materii dostarcza publikacja S. Kochańskiego „Automatyczna broń strzelecka”,10 w której autor dokonuje podziału
na amunicję pistoletową, pośrednią i karabinową,11 stopniując ów podział
ze względu na energię kinetyczną pocisków, co należy uznać za istotne,
gdyż właśnie ten czynnik pozwala na ocenę zagrożenia, jakie stwarza dana
amunicja,12 a w konsekwencji daje podstawę do reglamentacji posiadania
i używania broni przystosowanej do amunicji niebezpiecznej.
Można przyjąć, że bronią niebezpieczną są (zwłaszcza w porównaniu
z bronią krótką, której posiadanie na podstawie ustawy jest w ogólności
dopuszczalne pod warunkiem uzyskania stosownego pozwolenia) karabiny
szturmowe, zasilane amunicją pośrednią,13 która ma, pomimo często niewielkiego kalibru (poniżej 6 mm, zwykle 5,45 mm lub 5,56 mm) znacznie
większą prędkość i energię niż podobnego kalibru amunicja pistoletowa,
a to zwłaszcza za sprawą osiągania o wiele większych prędkości u wylotu
lufy.14 Prędkość wylotowa nawet dla silnej bojowej amunicji pistoletowej
kalibru 9 mm (przeznaczonej obecnie głównie do broni krótkiej), standa9

Tamże, s. 73.
S. Kochański, Automatyczna broń strzelecka, Warszawa 1991, s. 59-81.
11 Tamże, s. 59-81.
12 Por. m.in. R. Adam, Najskuteczniejsza broń ręczna, Warszawa 1999, s. 11.
13 Powszechnie w literaturze przedmiotu przyjmuje się podział na amunicje pistoletową (zwykle najsłabszą), karabinową (silną) i pośrednią (charakteryzującą się
mniejszym niż amunicja karabinowa ładunkiem materiału miotającego; w tej kategorii
wyodrębniona została znacząca podgrupa amunicji pośredniej małokalibrowej, o kalibrze poniżej 6 mm). Por. mi. in. S. Kochański, Automatyczna..., op. cit., s. 59-81; także:
L. Erenfeicht, C. Philip, Broń strzelecka XX wieku, Warszawa 1995 – w opisach wielu
poszczególnych typów broni wskazywane jest podane kryterium podziału.
14
Prędkość wylotowa, oznaczana jakoV0, dla klasycznej boni palnej strzeleckiej
jest to największa prędkość osiągana w trakcie lotu pocisku, po opuszczeniu przez niego lufy, ponieważ później, w trakcie lotu, pocisk spowalniany jest przez siłę grawitacji,
ewentualnie pokonywane przeszkody, czy czynniki aerodynamiczne; jest to też wartość w największym stopniu powtarzalna, ponieważ wspomniane czynniki zewnętrzne
mogą wpływać na prędkość na dalszym odcinku lotu, u wylotu lufy jednak zwykle nie
mają jeszcze wielkiego wpływu na prędkość, od czego wyjątkiem może być specyficzna sytuacja strzału z przyłożenia.
10
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ryzowanej w siłach zbrojnych NATO, nie przekracza zwykle 400 m/s,15
choć w poszczególnych typach pistoletów i przy różnych elaboracjach
prędkość ta może ulegać dość znacznemu zróżnicowaniu; dla porównania
również standardowa w NATO amunicja pośrednia używana w karabinach szturmowych kalibru 5,56 mm posiada prędkość wylotową oscylującą wokół 900 m/s.16 Ze wzoru na energię kinetyczną, będącą powszechnie
uznanym kryterium określania zdolności rażenia amunicji,17 a co za tym
idzie także niebezpieczności broni nią strzelającej, wynika, iż na wielkość
tej energii największy wpływ ma właśnie prędkość wylotowa, ponieważ
energia kinetyczna jest iloczynem masy i kwadratu prędkości podzielonym przez dwa. Lżejsze i posiadające większą prędkość pociski nabojów
pośrednich charakteryzuje większy zasięg skutecznej walki w porównaniu
z amunicją pistoletową. Pociski o małej masie i dużej prędkości posiadają tzw. płaski tor lotu, co oznacza, iż odległość strzału ma stosunkowo
niewielki wpływ na wysokość lotu pocisku.18 Wysoka prędkość i energia
kinetyczna amunicji pośredniej w połączeniu z niewielką powierzchnią
skoncentrowania tej energii, wynikającą z małej średnicy pocisku, przyczyniają się do osiągania przez tę amunicję wysokiej przemijalności.19
Z przedstawionych wyżej powodów stwierdzenie T. Hanauska należałoby
uzupełnić zastrzeżeniem, iż broń zasilaną amunicją pośrednią, nawet małokalibrową, uznać należy za niebezpieczną w bardzo znaczącym stopniu,
nawet gdy broń posiada krótką lufę, a to za sprawą relatywnie dużego,
15 S. Kochański, Cudowne dziewiątki, Warszawa 1999, s. 325; A. E. Hartink, Encyklopedia pistoletów i rewolwerów, Warszawa 2003, s. 36-46.
16 I. V. Hogg, Ammunition Small arms, grenades and projected munitions, Londyn
1998, s. 19-20.
17 Kryterium tym, obok innych, posługują się m.in.: R. Adam, Najskuteczniejsza...,
op. cit., L. Erenfeicht, C. Philip, Broń..., op. cit., Warszawa 1995.
18 Przeciwieństwo stanowi stromy tor lotu, charakterystyczny dla ciężkich pocisków, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku amunicji artyleryjskiej wielkiego
kalibru, w przypadku której pocisk początkowo wznosi się, by następnie stopniowo
obniżać tor lotu – w skrajnych przypadkach bardzo powolnych i ciężkich pocisków
wystrzeliwanych z haubic i moździerzy właściwości te są tak znaczne, że pozwalają
prowadzić ostrzał zza dużych przeszkód terenowych, np. wzgórz, budynków itp. – jest
to wówczas tzw. ostrzał pośredni.
19
Potwierdzeniem takiego osądu jest np. stopniowe przezbrajanie operatorów zespołów szturmowych Policji i innych podobnych formacji na karabiny lub karabinki
szturmowe, na amunicję pośrednią w miejsce wcześniej używanej pistoletowej, co stanowi m.in. reakcję na coraz szersze użycie indywidualnych osłon balistycznych (kamizelek kuloodpornych) przez przedstawicieli świata przestępczego (warto w tym miejscu zauważyć, że przydatność amunicji do tego typu zadań została doceniona nawet
pomimo faktu, iż z przedstawionych powodów stwarza ona nieporównanie większe zagrożenie dla osób postronnych w przypadku jej użycia np. na terenie zabudowanym).
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w stosunku do amunicji pistoletowej czy sportowej, ładunku prochowego
(łuska, element naboju mieszczący proch, w typowej amunicji pistoletowej nie przekracza zwykle 25 mm. Długość łuski w amunicji rewolwerowej osiąga zazwyczaj do 33 mm, zaś w przypadku typowych nabojów pośrednich małokalibrowych mamy do czynienia z łuską długości od 39 do
45 mm; w karabinowej amunicji małokalibrowej używanej w łowiectwie
wartość ta może sięgać 51 mm a w nabojach magnum i super magnum
nawet ją istotnie przekraczać). Wobec powyższego dziwić może fakt, iż
T. Hanausek nie dokonuje w swym stwierdzeniu rozgraniczenia między
amunicją małokalibrową sportową a pistoletową i wreszcie pośrednią czy
karabinową, gdyż traktowanie ich, jako jednej kategorii tylko ze względu
na podobny kaliber nie oddaje faktycznych różnic w balistyce pocisków.
Takie podejście powoływanego autora tłumaczyć można jednak oparciem
się stricte na przepisach obowiązującego prawa, niejako w oderwaniu od
szczegółowej problematyki technicznej. Ponadto, autor ten skoncentrował
się, jak to często bywa w rozważaniach na ten temat, na problematyce
broni i to jej cechy przyjął za kryteria rozstrzygające (długość lufy jest
cechą broni, zaś kaliber – wspólną cechą broni i amunicji, przyjmuje się
bowiem, nie do końca zresztą trafne założenie o tożsamości wielkości
średnicy lufy i średnicy wystrzeliwanego z niej pocisku). Ze swej strony
problem objętości łuski i co za tym idzie, wielkości i siły ładunku miotającego jest immanentną cechą amunicji. Trafnym wydaje się dodanie do
dwu proponowanych przez T. Hanauska kryteriów niebezpieczności broni
i zasilanej nią amunicji (kalibru i długości lufy) kryterium trzeciego, jakim jest potencjał materiału miotającego. Przedstawiona tu problematyka
i proponowane w związku z nią modyfikacje terminologiczne i klasyfikacyjne zostaną usystematyzowane i przedstawione w kontekście innych
czynników w dalszej części niniejszego opracowania, poświęconej rewizji
klasyfikacji broni ze względu na stopień stwarzanego zagrożenia.
Prawodawca niewiele miejsca poświęca broni białej i cięciwowej.
Ustawa ani akty wykonawcze nie zawierają żadnego określenia parametrów tej broni, jak ma to miejsce w przypadku broni palnej, sygnałowej
i alarmowej,20 broni pneumatycznej,21 urządzeń służących do obezwładniania z wykorzystaniem energii elektrycznej.22 Bardzo szczegółowo uregulowano parametry różnych rodzajów tych broni w r.sz.n. W ustawie
lub r.sz.n. ani w rozporządzeniu MSWiA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w spra20

Art. 7 ust. 2 i 3 u.b.a.
Art. 8. u.b.a.
22
R.sz.n. § 3 pkt 2.
21
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wie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji23
nie znajdujemy takich parametrów jak długość ostrza, masa czy choćby
energia kinetyczna pocisku (strzały, bełtu lub kuli) miotanego z kuszy.
Ponadto, prawodawca zdaje się w wielu przypadkach traktować synonimicznie pojęcia „broń” i takie rodzaje broni jak broń palna, palna gazowa,
sygnałowa i alarmowa, pneumatyczna.24 Takie unormowanie może budzić
kontrowersje, zwłaszcza że z punktu widzenia reglamentacji dostępu do
broni, to właśnie broń biała stanowi, jak się wydaje największe wyzwanie
dla prawodawcy. Przedmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. „a”
i „b”, czyli broń biała i broń cięciwowa, mogą być w stosunkowo łatwy
sposób wytworzone. Szczególne znaczenie ma to w odniesieniu do broni
białej, gdyż może ona powstać poprzez proste przystosowane przedmiotów powszechnie dostępnych, takich jak noże, żyletki, narzędzia stolarskie, chirurgiczne, inne przedmioty tnące, sprzęt sportowy. Z tego też powodu nasuwa się stwierdzenie, iż może to być najbardziej niebezpieczna
broń, ponieważ znajduje się właściwie wszędzie, w każdym domu, sklepie
itp. Wydaje się więc, że reglamentacja (a więc działanie niejako ex ante)
posiadania tego typu przedmiotów, występująca w szczątkowej formie
we wspomnianych przepisach administracyjnych nie jest właściwą drogą.
W stosunku do tych przedmiotów pozostaje raczej stosowanie ex post
przepisów karnych penalizujących użycie konkretnej rzeczy jako niebezpiecznego narzędzia.
Z uwagi na treść niniejszego opracowania najistotniejsze znaczenie,
gdy chodzi o klasyfikację broni, przypisać można r.sz.n. Już sam tytuł
rozporządzenia każe sądzić, iż jest ono aktem najbardziej odpowiednim
do prowadzenia dalszych rozważań na temat broni szczególnie niebezpiecznej. W rozporządzeniu tym zostały wyodrębnione kategorie broni
i amunicji, które z racji swych parametrów technicznych lub innych właściwości stanowią szczególne zagrożenie z powodu łatwości ich niezgodnego z prawem użycia.
W tym miejscu wydaje się konieczne podjęcie próby rewizji klasyfikacji broni szczególnie niebezpiecznej.

23

Dz.U. z 2000 r., nr 27, poz.343, określane dalej jako r.n.b.
Zob. m.in. rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu
ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, Dz.U. z 2000 r., nr 19, poz. 241. W przepisach tych oraz w r.n.b. użyto
ogólnego określenia „broń” w stosunku do węższej kategorii, jaką stanowią różne rodzaje broni palnej.
24
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Zgodnie z przepisem paragrafu 1 r.sz.n. bronią szczególnie niebezpieczną jest:
1) automatyczna broń palna, to jest broń palna przeładowująca się
samoczynnie po każdym oddanym strzale, przystosowana przez
wytwórcę do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju, niezależnie od dokonanych następnie zmian
konstrukcyjnych lub przeróbek,
2) broń palna wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na
zatajenie jej przeznaczenia lub ułatwiający jej skryte używanie,
a także broń palna imitująca innego rodzaju przedmioty,
3) broń palna wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku,
4) broń palna wyposażona w laserowe lub noktowizyjne urządzenia
służące do zwiększenia dokładności celowania,
5) broń palna, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.
Zgodnie z przepisem paragrafu 2 r.sz.n. amunicją szczególnie niebezpieczną są:
1) amunicja z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi,
zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża
życiu lub zdrowiu,
2) pociski do amunicji, o której mowa w pkt 1,
3) amunicja z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu,
4) amunicja z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem
wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej,
5) amunicja pistoletowa i rewolwerowa z pociskami półpłaszczowymi
i rdzeniem konstrukcyjnie przystosowanym do rozrywania się po
osiągnięciu przeszkody,
6) amunicja wytworzona niefabrycznie, w tym także taka, do której
wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez
osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską lub sportową.
Na podstawie wskazanego katalogu broni szczególnie niebezpiecznej
należy przyjąć, że prawodawca jednoznacznie uznał broń palną za bardziej niebezpieczną od innych rodzajów broni. Przesądza o tym fakt, iż
wszystkie rodzaje broni szczególnie niebezpiecznej stanowią odmiany
broni palnej.
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Należy w tym miejscu zaproponować podział broni palnej wymienionej w rozporządzeniu. Kryterium stanowić będą przyczyny przesądzające
o szczególnej niebezpieczności broni.
I. Z jednej strony może być tu mowa o broni szczególnie niebezpiecznej sensu stricto, czyli takiej, w przypadku której szczególne niebezpieczeństwo wynika z większej niż przeciętna zdolności powodowania zagrożenia zdrowia lub życia. Zagrożenie to może być powodowane przez
zwiększenie:
− donośności pocisku, osiągane bądź przez wydłużenie lufy, jej
uszczelnienie, bądź przez zmianę parametrów naboju (zwłaszcza
użycie większego ładunku miotającego, ale też poprzez zmianę masy
i kształtu pocisku, rodzaju materiału miotającego) albo też obydwu
metod łącznie;
− zasięgu skutecznego ognia (odległości, na której istnieje znaczne
prawdopodobieństwo skutecznego porażenia celu);
− siły rażenia (energii kinetycznej pocisku, jego przebijalności, zdolności do zaprogramowanej deformacji, rażenia powierzchniowego,
np. za pomocą fali uderzeniowej, efektu termobarycznego, rażenia
odłamkowego, etc. – wymienione cechy odnoszą się zatem także do
amunicji szczególnie niebezpiecznej wymienionej w r.sz.n. w paragrafie 2 pkt 1-5;25
− intensywności ognia, szybkostrzelności broni – należy odnieść to
do broni palnej automatycznej;
− dokładności strzału, np. poprzez zastosowanie urządzeń celowniczych zwiększających zasięg lub dokładność widzenia26 albo pozwalających wycelować broń w warunkach ograniczonej widoczności.27
II. Do drugiej kategorii należeć będzie z kolei broń, która jest niebezpieczna sensu largo z powodu trudności jej wykrycia. Może to być
trudność ustalenia:
− czy dana osoba w danym miejscu i czasie posiada broń – dotyczy to broni wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na
zatajenie jej przeznaczenia i broni palnej imitującej innego rodzaju przedmioty, broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy
urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu,
25 Szerzej zob. I. V. Hogg, Ammunition Small arms, grenades and projected munitions, Londyn 1998.
26
Por. I. V. Hogg, Karabiny wyborowe, „Bellona” 2000, s. 129-132.
27 Tamże, s. 132-134.
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− czy broń została użyta – dotyczy to broni wytworzonej lub przerobionej w sposób ułatwiający jej skryte używanie, broni wyposażonej
w tłumik dźwięku lub przystosowanej do jego zamontowania.
Przedstawiony powyżej podział oparty jest na przepisach r.sz.n. i stanowi wynik ich analizy, przedstawia on jednak sobą walor głównie (jeśli
nie wyłącznie) akademicki, ponieważ zarówno przepisy, jak i praktyka
ich zastosowania wiążą identyczne skutki administracyjnoprawne z każdą
z tych dwu kategorii broni. Podejście takie należy uznać za słuszne, pozostaje bowiem poza sporem, iż zarówno broń szczególnie niebezpieczna sensu
stricto, jak i broń szczególnie niebezpieczna sensu largo powinny być objęte
zakazem posiadania. Pewne wątpliwości może natomiast budzić sama zawartość obydwu kategorii – o czym będzie mowa w dalszej części.
Trzy pierwsze punkty paragrafu 1 r.sz.n. odnoszące się do broni należy
uznać za słuszne. Ograniczenie dostępności broni zdolnej do odstrzelenia
za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju jest praktyką
powszechnie przyjętą zarówno w Europie, jak i w najbardziej liberalnym
pod względem dostępu do broni ustawodawstwie USA. Zastrzeżenia budzi
jednak przyjęta przez prawodawcę terminologia. W powoływanym r.sz.n.
oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie
kontroli nabywania i posiadania broni,28 przyjęto nieprecyzyjny podział
28

Dz.U. z 2005 r., nr 32, poz. 285, zwane dalej jako r.b.p. Akt ten cytowany jest
jedynie posiłkowo, jako jeszcze jeden przykład klasyfikacji broni. Należy natomiast
przyjąć, iż źródłem rozstrzygającym dla wszelkich rozważań na temat niebezpieczności broni jest r.sz.n., co wynika już z samego tytułu tego rozporządzenia. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż aktualnie funkcjonuje w systemie polskiego prawa także inne
rozporządzenie o tym samym tytule, pochodzące z dnia 24 kwietnia 2007 r. (Dz.U.
z 2007 r., nr 86, poz. 578). Fakt powołania wcześniejszego rozporządzenia nie jest jednak
błędem zaniedbania autora. Rozporządzenia nie wykazują różnic pod względem treści
w części będącej przedmiotem niniejszego artykułu. Nie może tu być mowy o derogacji
omawianego rozporządzenia z 2005 r. przez stosowanie reguły kolizyjnej lex posterior
derogat legi priori, jako że rozporządzenie z 2007 r. wydano na podstawie art. 35a ust. 2
ustawy 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 (Dz.U. z 2001 r., nr 67, poz. 679,
z późn. zm.) Oznacza to, iż rozporządzenia, choć bliźniaczo podobne, zostały wydane
na gruncie dwu różnych ustaw, co za tym idzie, służyć mają w zamyśle prawodawcy
wykonaniu dwóch różnych grup celów, będących odbiciem i kontynuacją celów ustaw,
stanowiących ich podstawy. Różnice między oboma rozporządzeniami w całości treści
mają charakter stylistyczny a rozporządzenie z 2005 r. wydano na podstawie delegacji
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broni ze względu na sposób jej funkcjonowania. R.b.p. zawiera klasyfikację broni opartą na podobnych zasadach jak ma to miejsce w r.sz.n. –
w myśl paragrafu 1 pkt 8 – 10 przyjęto następującą klasyfikację broni:
1) broń palna automatyczna – broń palną, która przeładowuje się
samoczynnie po każdym oddanym strzale i jest przystosowana do
odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego
naboju, w tym pistolety maszynowe o kalibrach od 6,35 mm do 9,65
mm (0.38”) oraz karabinki o kalibrach od 5,45 mm do 7,62 mm;
2) broń palna półautomatyczna – broń palną, która przeładowuje się
samoczynnie po każdym oddanym strzale i jest przystosowana do
odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu tylko jednego naboju, w tym pistolety centralnego zapłonu o kalibrach od 6,35 mm
do 11,43 mm (0.45”), pistolety bocznego zapłonu o kalibrze 5,6
mm (0.22”) przeznaczone do strzelania amunicją „long rifle” lub
„short”, strzelby o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12 z
komorą nabojową o długości do 76 mm oraz karabinki o kalibrach
od 5,45 mm do 7,62 mm;
3) broń palna powtarzalna – broń palną, która po wystrzeleniu naboju
może zostać ponownie naładowana ręcznie z magazynka lub bębna
nabojowego, w tym rewolwery centralnego zapłonu o kalibrach od
6,35 mm do 11,43 mm (0.45”), rewolwery bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (0.22”) przeznaczone do strzelania amunicją „long rifle” lub „short”, strzelby o kalibrze wagomiarowym nie większym
niż 12 z komorą nabojową o długości do 76 mm, karabiny centralnego zapłonu o kalibrze nieprzekraczającym 11,43 mm (0.45”) oraz
karabinki bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (0.22”);
art. 10a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, stanowiącej oś rozważań autora w przedmiotowym opracowaniu i będącej wiodącym aktem prawa w zakresie reglamentacji broni (także w odniesieniu do określenia „niebezpieczności” broni, kluczowego z punktu widzenia przyjętego modelu reglamentacji. Oznacza to, iż problematyka „niebezpieczności” broni powinna być rozpatrywana w oparciu o regulacje ustawy
o obroni i amunicji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym nigdy nie stanowiła przedmiotu zainteresowań autora przy tworzeniu niniejszego
opracowania, jako że nie wykazuje ona dostatecznie silnego związku z poruszonymi tu
problemami kryminalistycznymi, kryminologicznymi oraz kwestiami reglamentacji dostępu osób prywatnych do broni sensu stricto, choć nie można zaprzeczyć, iż wywiera
swą treścią pewien pośredni wpływ na dostępność wskazanych w jej tytule technologii (w tym broni). W niniejszym opracowaniu, ze względu na jego założoną objętość
i cele badawcze nie ma miejsca na tak głębokie sięganie do odległych przepisów, zatem
ww. ustawa nie będzie tu omawiana.
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Przedstawioną klasyfikację uznać należy za niedokładną terminologicznie,
gdyż broń automatyczna to zarówno taka, która może spełniać podane w r.sz.
n. kryterium, tzn. jest zdolna do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu
więcej niż jednego naboju, jak i broń przystosowana wyłącznie do prowadzenia ognia pojedynczego. Każdy ze wspomnianych. rodzajów broni może być
bronią automatyczną, a zatem taką, w której do dokonania czynności przeładowania (najczęściej są to: a) odryglowanie zamka, b) usunięcie łuski z komory nabojowej, c) pobranie nowego naboju z magazynka i wprowadzenie go do
komory nabojowej, d) zaryglowanie zamka29) wykorzystywana jest energia
powstająca na skutek rozprężania się gazów pochodzących ze spalania materiału miotającego (prochu strzelniczego).30 O zautomatyzowaniu tej broni
przesądza zatem fakt, iż jej przeładowanie jest wykonywane nie siłą mięśni strzelca,31 lecz na skutek zjawisk fizycznych towarzyszących procesowi
spalania materiału miotającego i wprawiających w ruch części broni. Można
w tym miejscu dokonać ogólnego podziału na broń palną automatyczną, działającą na zasadzie odprowadzania gazów prochowych z otworu bocznego
w lufie oraz broń działającą na zasadzie odrzutu części jej elementów konstrukcyjnych (zwykle są to lufa i zamek lub sam zamek, w tym ostatnim przypadku jest on często wieloczęściowy i w przypadku broni strzelającej mocniejszą amunicją posiada opóźniające jego odryglowanie układy mechaniczne,
np. rolki, rygle tarciowe, rowki).32 Broń automatyczną można natomiast podzielić na samoczynną, zwaną też maszynową (zdolną za każdym pociągnięciem spustu odpalić więcej niż jeden nabój, czyli prowadzić ogień ciągły
lub ogień seriami)33 oraz na broń samopowtarzalną, pozbawioną tej cechy
i zdolną do odpalenia za każdym pociągnięciem spustu tylko jednego naboju.34 B. Hołyst trafnie przeprowadził delimitację (podział) broni ze względu
na jej cechy techniczne i użytkowe, takie jak:
29

W przypadku broni z tzw. zamkiem swobodnym, gdzie nie występują czynności
„a” oraz „d” opisane w tekście głównym.
30
Dogłębny opis przebiegu samego strzału, w tym działania rozprężających się
gazów pochodzących ze spalania materiału miotającego zaprezentował A. E. Hartink,
[w:] A. E. Hartink, Encyklopedia..., op. cit., s. 15.
31 Zwykle jednak przed oddaniem pierwszego strzału strzelec dokonuje tej czynności samodzielnie, gdyż automatyka broni strzeleckiej zasilana jest energią powstałą
przy strzale, a co za tym idzie nie może ona funkcjonować przed oddaniem pierwszego
strzału.
32 A. E. Hartink, Encyklopedia…, op. cit., s. 27-31.
33 Zwłaszcza karabiny maszynowe, np. Maxim, PKM, M240, pistolety maszynowe,
karabiny szturmowe.
34 Jest to np. większość pistoletów, jak Colt 1911A1, Beretta PX4, Glock, także
niektóre karabiny, zwłaszcza o dużej energii pocisku (dużym ładunku materiału miotającego), jak choćby SWD, M14, H&K G3, H&K 417, FN FAL.
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1) długość lufy, co pozwala wyodrębnić broń długą i krótką;
2) obsługę broni: obsługa ręczna w przypadku broni powtarzalnej lub
automatyczna w przypadku broni samoczynnej;
3) zakres wykorzystania gazów prochowych do wykonania czynności
przygotowania następnego strzału – podział na broń samopowtarzalną i maszynową.35
Jeśli chodzi o dwa ostatnie kryteria tego podziału, w literaturze przedmiotu można spotkać też inne stanowiska.36
Na podkreślenie zasługuje tu pewna wątpliwość, dotycząca kategorii
broni automatycznej. Nie znajduje mianowicie oparcia w rzeczywistości
założenie, że broń automatyczna zasilana amunicją pistoletową to jedynie
broń o kalibrze od 6,35 mm do 9,65 mm. Wydaje się, iż w kontekście
zarówno pozostałych kategorii, jak i obecnej sytuacji na rynku broni należałoby tę granicę poszerzyć o broń o kalibrze sięgającym 11,43 mm.
Obecnie np. w Niemczech są wytwarzane (i to na znaczną skalę) takie
właśnie pistolety maszynowe37 (spełniające wszystkie poza kalibrem zawarte w rozporządzeniu kryteria zaliczenia do kategorii broni automatycznej), które mogą, w zależności od wersji modelu, strzelać amunicją kalibru
9,65 mm, 10 mm (0,40’’, naboje określane jako 40 S&W) lub 11,43 mm
(0,45’’, naboje określane jako 45 Automatic Colt Pistol). Broń taka stanowić może większe zagrożenie niż przewidziana w rozporządzeniu broń
automatyczna o kalibrze do 9,65 mm.38
Podsumowując powyższe stanowiska należy przyjąć na potrzeby
dalszych rozważań terminologię, zgodnie z którą broń określana przez
35

B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1996, s. 429-430.
Por. np. L. Erenfeicht, C. Philip, Broń..., op. cit., s. 18. Autorzy ci przyjęli, iż najważniejszą różnicą miedzy bronią samopowtarzalną a maszynową jest sposób funkcjonowania mechanizmu spustowego. W broni samopowtarzalnej dla oddania kolejnego
strzału konieczne jest zwolnienie nacisku palca na spust i ponowne ściągniecie spustu.
Broń samoczynna (tu termin „samoczynna” odnosi się do karabinów zdolnych do strzelania zarówno strzałami pojedynczymi jak i seriami, a zatem takich, dla których owa
„samoczynność” stanowić będzie jeden z trybów działania) wyposażona jest zarówno
w spust samoczynny, jak i przerywacz, oraz przełącznik, pozwalający zgodnie z wolą
strzelca przechodzić z jednego reżimu działania w drugi. Można zatem stwierdzić, iż
broń palna samoczynna posiada cechy broni palnej samopowtarzalnej oraz właściwą
tylko da siebie zdolność prowadzenia ognia seriami.
37 Mowa o wytwarzanych przez firmę Heckler und Koch Gmbh pistoletach maszynowych serii UMP.
38 Zwłaszcza jeśli kierować się podejściem prawodawcy, z którego wynika, iż upatruje on większe zagrożenie ze strony broni o kalibrze 11,43, skoro nie może być ona przedmiotem pozwolenia na broń do ochrony osobistej, o czym świadczy § 3 pkt 1 r.sz.n.
36
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prawodawcę nieprecyzyjnie jako automatyczna będzie nazywana bronią
palną automatyczną samoczynną, broń określana jako półautomatyczna
będzie nazywana bronią automatyczną samopowtarzalną,
Trzeba stwierdzić, iż w analizowanym tu r.sz.n. prawodawca uznaje
za szczególnie niebezpieczne także te rodzaje broni, które stanowić mogą
szczególne zagrożenie nawet w warunkach zgodnego z prawem użycia
(np.: broń palna automatyczna, czyli broń przeładowująca się samoczynnie po każdym strzale, przystosowana przez wytwórcę do odstrzelenia
za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju, amunicja
wybuchowa, zapalająca i amunicja z pociskami o podwyższonej przebijalności, w tym podkalibrowymi).
Problematyka broni palnej szczególnie niebezpiecznej ze względu
na jej szczególne przystosowanie do walki była przedmiotem ciekawych
rozwiązań legislacyjnych i w następstwie tego także burzliwych sporów
przedstawicieli doktryny, praktyków i środowisk strzeleckich w USA.
W odróżnieniu od regulacji polskiej, prawo amerykańskie definiowało
pojęcie broni szturmowej (assault weapon). Zgodnie z nieobowiązującą
już ustawą Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994
(HR 3355)39 bronią szturmową była broń palna półautomatyczna (certain
semiautomatic assault weapons)40 wyodrębniona na podstawie zamkniętego katalogu broni (sec. 110102.b.A)41 oraz uzupełniającego go katalogu
właściwości charakterystycznych dla broni szturmowej (sec. 110102.b.
B-D czytane łącznie z sec. 110103).42 Mimo, iż federalna regulacja do39

Oficjalny tekst aktu dostępny jest m.in. w Internecie na stronie biblioteki Kongresu USA (http://thomas.loc. gov/cgi-bin/query/z?c103:H.R.3355.ENR:), stan na
dzień: 18.04.2009 r.
40 Por. uwagi dot. klasyfikacji broni w dalszej części niniejszego opracowania.
41 Obejmująca m.in. karabin szturmowy AR-15 (cywilna wersja rodziny M-16),
karabiny szturmowe serii AK, pistolet maszynowy UZI.
42
W wypadku karabinów (rifles) za broń szturmową uznaje się broń półautomatyczną zasilaną z wymiennych magazynków, która posiada co najmniej 2 cechy z następującej listy: magazynki do niej mają pojemność większą niż 10 pocisków (that
can be readily restored or converted to accept, more than 10 rounds of ammunition,
z wyłączeniem konkretnego rodzaju magazynków: attached tubular device designed
to accept, and capable of operating only with, .22 caliber rimfire ammunition); broń
posiada rozkładaną lub teleskopową kolbę (a folding or telescoping stock), wyraźny
uchwyt pistoletowy (a pistol grip), prowadnicę do montażu bagnetu (a bayonet mount);
jakiekolwiek urządzenia umożliwiające ograniczenie błysku związanego z wystrzałem,
takie jak tłumik płomieni lub elementy umożliwiające zamontowanie takich urządzeń
(a flash suppressor or threaded barrel designed to accommodate a flash suppressor);
urządzenia umożliwiające przystosowanie broni do wystrzelenia granatu (a grenade
launcher). W wypadku broni śrutowej (shotguns) i pistoletów maszynowych (semiau-
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tycząca broni szturmowej przestała obowiązywać w 2004 r., klasyfikacja
broni przez ten akt wprowadzona, nadal obowiązuje w ograniczonym zakresie na gruncie orzecznictwa sądowego.
W 2007 roku zasadniczy zrąb wspomnianego aktu posłużył do opracowania nowej klasyfikacji broni zawartej w projekcie ustawy federalnej
HR 1022 IH, która poszerza katalog broni szturmowej zarówno o nowe
modele broni, jak i o dodatkowe cechy pozwalające zakwalifikować broń
jako szturmową.43 W projekcie tym nie uniknięto powielenia błędów poprzednio obowiązującej regulacji.
Pozostałością po regulacji federalnej jest kilka zakazów o charakterze
lokalnym (prawo stanowe),44 niemniej jednak w ostatnich latach daje się
zaobserwować tendencja do łagodzenia regulacji stanowych, ponieważ są
one oceniane jako dotknięte poważnymi błędami natury merytorycznej,
a przede wszystkim przyjęte reguły rządzące klasyfikacją broni, przynajmniej w kilku przypadkach, są mało użyteczne i spotkały się z krytyką
licznych amerykańskich środowisk bronioznawczych.45 Trwają prace nad
usprawnieniem kontroli sprzedaży broni w ogóle.46
tomatic pistols) również istnieją odpowiednie listy właściwości broni pozwalających
na określenie jej jako szturmowej (sec. 110102.b.C-D). W ten sposób objęto zakazem
np. karabinek H&K G36E.
43 Projekt ustawy znany jest jako Assault Weapons Ban and Law Enforcement
Protection Act of 2007. Tekst projektu dostępny jest w Internecie pod adresem http://
thomas.loc.gov/cgibin/query/z?c110: h1022, stan na dzień: 18.04.2009 r. W zasadzie
projekt przewiduje zakwalifikowanie jako broni szturmowej każdej broni półautomatycznej i automatycznej zbudowanej wedle nowoczesnych założeń, która mogłaby być
wykorzystana przez siły zbrojne lub organizacje paramilitarne, z wyłączeniem broni
sportowej.
44 Najbardziej restrykcyjne jest ustawodawstwo stanu Nowy Jork, które wprowadziło ograniczenia porównywalne z federalnymi. Nieco łagodniejsze są ustawy stanów
Connecticut, Massachusetts, New Jersey i California. Stanowe regulacje mogą być
w zakresie broni w zasadzie dowolne, gdyż druga poprawka do Konstytucji USA zezwalająca na posiadanie broni jest jedyną, której mocy amerykański Sąd Najwyższy od
lat konsekwentnie odmawia rozciągnięcia na ustawodawstwo stanowe.
45 Takie wnioski wyciągają np.: D. Black, D. Nagin, Do ‘Right to Carry’ Laws Reduce Violent Crime?, “Journal of Legal Studies” 1998, nr 27(1), s. 209-219; J. Ludwig,
Concealed-Gun-Carrying Laws and Violent Crime: Evidence from State Panel Data,
“International Review of Law and Economics” 1998, nr 18, s. 239-254; J. Ludwig,
P. J. Cook, Part III: The Impact of Concealed-Carry Laws, [w:] Evaluating Gun Policy
Effects on Crime and Violence, Waszyngton 2003.
46 Prace mają na celu usprawnienie obowiązującego systemu sprawdzania osób
dokonujących zakupu broni. Od połowy lat 90 dokonywane jest to za pośrednictwem
federalnego systemu komputerowego, do którego dostęp mają osoby zajmujące się
sprzedażą broni i amunicji.
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Z kolei prawodawca polski w przepisach dotyczących dostępności
broni skupia się wyłącznie na broni palnej strzeleckiej,47 ponieważ już
w art. 1 u.b.a. (będącej aktem wiodącym w kwestiach dostępu osób prywatnych do broni) zastrzega się, iż przepisy ustawy nie dotyczą:
1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony
Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz innych państwowych
formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy;
2) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw
obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przedsięwzięciami wojskowymi realizowanymi wspólnie z Siłami
Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;
3) obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami
mającymi znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji
w celach przemysłowych lub handlowych, a także obrotu nimi na podstawie odrębnych przepisów;
4) przemieszczania amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.48
Podejście to, niewątpliwie zgodne z zasadami ekonomii legislacyjnej,
nie zwalnia jednak z konieczności zaznaczenia, iż z punktu widzenia kryminologicznego broń znajdująca się na wyposażeniu wspomnianych formacji, niebędąca bronią palną w rozumieniu u.b.a. również, a częstokroć
nawet bardziej zasługuje na miano szczególnie niebezpiecznej. Dotyczy to
zwłaszcza broni palnej artyleryjskiej, czyli broni palnej o kalibrze przekraczającym 20 mm.49 Broń taka mogłaby posłużyć np. zabójcom masowym,
dając im w sprzyjających warunkach możliwość prowadzenia ostrzału na
odległość wielu kilometrów przy użyciu amunicji o rażeniu powierzchnio47 Chodzi o broń palną o kalibrze poniżej 20 mm. Szerzej zob. S. Kochański, Automatyczna..., op. cit., s. 14.
48 Dz.U. z 2002 r., nr 117, poz. 1007, z późn. zm.
49
Kompleksową systematykę broni przedstawił S. Kochański, [w:] S. Kochański,
Automatyczna…, op. cit., s. 14-15.
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wym (pocisków dużego kalibru wypełnionych materiałem wybuchowym
i rażących odłamkami lub rozpyloną substancją łatwopalną). W przypadku takiej broni, z przedstawionych wyżej względów, pojęcie „szczególnie
niebezpieczna” zyskuje zupełnie nową wartość i powinno być traktowane
odrębnie od broni uregulowanej przepisami administracyjnymi, które posiadają znacznie węższy zakres, nieodpowiadający w pełni zagadnieniom
kryminologicznym.
W kwestii broni palnej automatycznej, jako uznawanej przez prawodawcę za szczególnie niebezpieczną, pojawił się w roku 2009 pewien
nowy, niepokojący aspekt. Chodzi tu o ekspertyzę Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji wydaną dnia
31 marca 2009 r., w której broń palną samopowtarzalną wytworzoną
w oparciu o ogólny układ konstrukcyjny broni palnej samoczynnej (maszynowej) uznaje się odpowiadającą brzmieniu paragrafu 1 pkt 1 r.sz.n.
in fine, tj. za szczególnie niebezpieczną, gdyż fakt oparcia się przez wytwórcę na szeregu rozwiązań technicznych pochodzących z broni automatycznej samoczynnej utożsamiono (jak się wydaje błędnie) z dokonaniem przeróbki broni palnej automatycznej samoczynnej na automatyczną
samopowtarzalną.50 Co więcej, powołana ekspertyza, nie będąca wszak
w żadnym razie źródłem prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP,51
została potraktowana instrumentalnie przez organy Policji, w celu ograniczenia dostępu do broni, zagwarantowanego przepisami u.b.a. Ekspertyza
CLK KGP nie może stanowić alternatywy dla powszechnie obowiązujących r.sz.n. i r.b.p. Zgodnie z cytowanym już paragrafem 1 pkt 1, r.sz.
n.: bronią szczególnie niebezpieczną jest automatyczna broń palna, to jest
broń palna przeładowująca się samoczynnie po każdym oddanym strzale,
przystosowana przez wytwórcę do odstrzelenia za jednym uruchomieniem
spustu więcej niż jednego naboju, niezależnie od dokonanych następnie
zmian konstrukcyjnych lub przeróbek. Wydaje się wobec powyższego, iż
brak kluczowej cechy broni automatycznej (samoczynnej), jaką jest zdolność do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego
naboju, przesądza o niemożności zaliczenia takiej broni do kategorii broni
palnej z paragrafu 1 pkt 1 r.sz.n. Ponadto, odniesienie do przystosowania broni przez wytwórcę także obala podstawy działań organów Policji
w stosunku do posiadaczy broni, która przez wytwórcę na żadnym etapie jej wytwarzania ani w efekcie końcowym nie była przystosowana do
50 J. Lewandowski, Zgodnie ze stanowiskiem, „Strzał” 2009, nr 6, s. 8-12, por. także: Ł. Urbański, Zabronić, zabrać, zezłomować?, „Przegląd Strzelecki Arsenał” 2009,
nr 7, s. 20-24.
51 Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.
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odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju. Fakt pewnego zewnętrznego podobieństwa nie może tu mieć żadnego znaczenia, gdyż jest ono takie samo jak w przypadku replik, zabawek
czy broni pneumatycznej wzorowanej stylistycznie na broni wojskowej,
w tym automatycznej. Z kolei wspólne rozwiązania techniczne, takie jak
zasada funkcjonowania automatyki, są podobne w podobnym stopniu także w przypadku broni palnej od podstaw tworzonej jako samopowtarzalna,
niepochodzącej konstrukcyjnie od broni samoczynnej i nie uznawanej we
wspomnianej ekspertyzie za szczególnie niebezpieczną. O wspólnych cechach broni samopowtarzalnej i samoczynnej, zwłaszcza o zautomatyzowanym procesie przeładowania po każdym strzale, była mowa wcześniej,
podczas próby klasyfikacji broni palnej i omówienia różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami broni automatycznej w tym zwłaszcza pomiędzy
bronią samoczynną a samopowtarzalną. Nie ma wobec tego potrzeby powtarzania w tym miejscu omówionych wyżej problemów.
Co więcej, w literaturze pojawiły się już pierwsze opinie, iż ekspertyza
nie odpowiada w ogóle stanowi faktycznemu, gdyż żaden z wymienionych
w niej modeli broni (np. Radom Hunter, BRS-99, samopowtarzalna odmiana
pistoletu maszynowego VZ 91 Skorpion, WORKS 11S) „nigdy nie był przystosowany przez wytwórcę do strzelania seriami [nie był bronią samoczynną
– komentarz autora]”52. Każdy z zawartych w ekspertyzie modeli broni był od
początku wersją samopowtarzalną, przeznaczoną na rynek cywilny.53
Równie niewłaściwe wydaje się potraktowanie przez CLK problematyki
przeróbek broni szczególnie niebezpiecznej wybiórczo, ponieważ wymienione w ekspertyzie modele broni stanowią jedynie część konstrukcji odpowiadających zgłoszonym przez CLK uwagom, na rynku funkcjonuje znacznie
więcej podobnych konstrukcji, które wyglądem zewnętrznym i pewnymi elementami konstrukcyjnymi (niewpływającymi jednak na zdolność prowadzenia ognia samoczynnego) przypominają broń palną samoczynną.
Pozostaje uznać praktykę stosowania ekspertyzy CLK jako podstawy
prawnej i obowiązków obywateli jako rażący błąd organów Policji i przejaw niestosowania się do art. 7 Konstytucji RP54 z dnia 2 kwietnia 1997 r.
oraz art. 6 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,55 zwłaszcza, że organy Policji występują do posiadaczy
broni objętej ekspertyzą o oddanie jej do depozytu.56
52

J. Lewandowski, Zgodnie..., op. cit., s. 11.
Tamże, s. 11.
54 Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.
55 Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071.
56
Ł. Urbański, Zabronić..., op. cit., s. 20.
53
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Jak trafnie stwierdza Ł. Urbański,57 gdyby zastosować ekspertyzę
CLK do ogółu przypadków reglamentacji broni, należałoby za nielegalne
uznać np. posiadanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych, o ile
tylko stanowiłaby ona wcześniej jakiś rodzaj broni palnej automatycznej
samoczynnej. Doszłoby wobec tego do kolizji z przepisami u.b.a. dopuszczającymi posiadanie broni pozbawionej cech użytkowych, ale także do
swoistego paradoksu, gdy bronią uznaną za szczególnie niebezpieczną
byłaby broń na trwale pozbawiona możliwości oddania choćby jednego
strzału, a więc pozbawiona jednej z definicyjnych cech broni (por. art.
7 ust. 1 u.b.a.: w rozumieniu ustawy bronią palną jest niebezpieczne dla
życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne
do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość). CLK uznaje więc,
a organa Policji potwierdzają to pośrednio swą praktyką stosowania prawa, iż przedmiot nie spełniający podstawowych cech broni określonych
w kluczowym przepisie wiodącego w tej kwestii aktu prawa powszechnie obowiązującego, jakim jest bez wątpienia u.b.a., uznaje się za broń
szczególnie niebezpieczną. Konsekwentne stosowanie tak nietrafnego
podejścia prowadzić może zatem w niedalekiej przyszłości (poza kolizją
z przepisami prawa, o czym była mowa wyżej) do sytuacji, w której bronią
szczególnie niebezpieczną będzie „ex-karabin”, który poprzez dokonanie
nieodwracalnych58 zmian konstrukcyjnych został pozbawiony możliwości oddania strzału i jest w zasadzie zespołem połączonych ze sobą, niefunkcjonalnych elementów. Należy dodać, że do broni takiej nie wolno
posiadać żadnej amunicji, zaś w przypadku niezgodnego z prawem wejścia w jej posiadanie i próby wystrzelenia, broń nie zadziała – stawia to
domniemaną przez CLK „niebezpieczność” w jeszcze gorszym świetle.
Natomiast nie będzie bronią szczególnie niebezpieczną w pełni sprawny
funkcjonalnie np. pistolet, sztucer, rewolwer, do którego właściciel może
nabywać amunicję. Należy mieć nadzieję, że organy Policji nie będą podejmować dalszych działań na podstawie takiej wykładni przepisów prawa oraz, że CLK wkrótce przedstawi nieco bardziej racjonalne stanowisko
w omawianej kwestii.
57

Tamże, s. 23.
Nie ma tu miejsca na szczegółowe przedstawienie problematyki pozbawiania broni cech użytkowych. Oczywiście istnieje techniczna możliwość usunięcia niemal każdej
modyfikacji, jednak za broń pozbawioną cech użytkowych uważa się taką, w której profesjonalnymi metodami rusznikarskimi wprowadzono zmiany tak daleko idące, że ich
usunięcie i w konsekwencji przywrócenie funkcjonalności broni wymagałoby nakładu
pracy i wyposażenia porównywalnych z tymi, które umożliwiają produkcję broni.
58
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Broń palna ukryta pod postacią innych przedmiotów, w sposób umożliwiający zatajenie jej przeznaczenia lub ułatwiający skryte używanie,
a także broń palna imitująca przedmioty niebędące bronią bez wątpienia
może przysporzyć trudności organom ścigania. Jest to broń, którą zaliczyć
trzeba do kategorii broni szczególnie niebezpiecznej sensu largo, a zatem
niebezpiecznej ze względu na trudność jej wykrycia. Wydaje się jednak, iż
podobnie jak broń wymieniona w paragrafie 1 pkt 5 jest ona zbyt rzadka,
by można było poczynić jej całościową klasyfikację.
Broń wyposażona w tłumik huku59 lub przystosowana do zamontowania takiego tłumika także zasługuje na uznanie za broń trudnowykrywalną. W tym miejscu należy zaznaczyć fakt, iż polski prawodawca pomija
zarówno broń wyposażoną w tłumik płomienia (służący do zmniejszenia
rozbłysku gazów prochowych u wylotu lufy, co utrudnia naocznym świadkom wykrycie miejsca, z którego padł strzał), jak i przystosowaną do amunicji tłoczkowej broń, nie wywołującą prawie żadnego dźwięku podczas
strzału.60 Fakt ten, szczególnie w przypadku drugiej ze wspomnianych
kategorii, można uzasadnić ograniczoną dostępnością tego rodzaju broni. Jednakże w kontekście całej regulacji, obejmującej zakazem równie
rzadkie rodzaje broni – w tym wspomnianą wcześniej broń imitującą inne
przedmioty (zwykle jest to broń samodziałowa) – należy przyjąć, iż może
to w przyszłości powodować próby ominięcia przepisów.61
Na negatywną ocenę zasługuje natomiast punkt 4 paragrafu 1 r.sz.
n., w którym uznaje się za szczególnie niebezpieczną broń wyposażoną
w laserowe i noktowizyjne urządzenia, służące do zwiększenia dokładności strzału. Należy zauważyć, że w wyniku badań przeprowadzonych przez
niezależnych ekspertów w styczniu 2008 roku stwierdzono brak istotnego
wpływu na celność strzału w typowych sytuacjach bojowych w przypadku
zastosowania laserowych urządzeń montowanych na krótkiej broni bojo59
Działanie tłumika huku sprowadza się do rozproszenia, spowolnienia i ostudzenia gazów powstałych na skutek spalania materiału miotającego w takim stopniu, by
ich rozprężanie się po opuszczeniu lufy przez pocisk było słabo słyszalne. Typowy tłumik posiada od strony wewnętrznej szereg przegród, otworów i kanałów powodujących
zmianę kierunku, prędkości, ciśnienia gazów i ich temperatury; zob. też: L. Erenfeicht,
C. Philip, Broń…, op. cit., s. 99.
60 W broni automatycznej zjawiska wywoływane przez strzał (odrzut lub ciśnienie
gazów prochowych) wprawiają w ruch części broni, co służy jej przeładowaniu (por.
fragment poświęcony broni automatycznej). Zjawisku temu towarzyszy dźwięk, jaki
wydają pocierające i uderzające o siebie części broni. Może on być słyszalny z odległości nawet kilkunastu metrów.
61 Na temat amunicji tłoczkowej wypowiedział się m.in. I. V. Hogg, Ammunition…,
op. cit., s. 30, por. tegoż autora, Broń wsparcia piechoty, Warszawa 2001, s. 32-32.
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wej;62 problem w ocenie tego przepisu sprowadza się zasadniczo do zbyt
szerokiego zakresu objętych nim przedmiotów, sięgającego od prostych
laserowych wskaźników po zaawansowane urządzenia pozwalające widzieć i celować precyzyjnie nawet w całkowitej ciemności lub służące do
matematycznego obliczania trajektorii lotu pocisku.63
Przepis paragrafu 1 pkt 5 r.sz.n., dotyczący broni niemożliwej do wykrycia, wydaje się problematyczny, wobec bardzo ograniczonej dostępności takiej broni (informacje dotyczące pistoletów marki Glock, sugerujące niemożność ich wykrycia przy pomocy urządzeń stosowanych przez
ochronę lotnisk zostały zdementowane przez ekspertów).64 Ewentualność
istnienia takiej broni można rozważać co najwyżej w kategoriach, których
i tak nie może dotyczyć reglamentacja – może tu być mowa o broni samodziałowej (ze względu na swą unikatowość niepodatnej na ujmowanie
jej w jakiekolwiek ramy klasyfikacyjne) albo ewentualnie prototypów czy
nielicznych egzemplarzy bliżej nieokreślonych broni eksperymentalnych
lub przynajmniej tak nowoczesnych, że znajdujących się jedynie na wyposażeniu wyspecjalizowanych, elitarnych jednostek służb mundurowych.
W obydwu jednak przypadkach są to rozważania niewychodzące poza
hipotezy, dlatego też nie będą one stanowiły przedmiotu niniejszego opracowania.
Nieco mniej wątpliwości rodzi § 2 r.sz.n. poświęcony amunicji. Należy
zgodzić się z koniecznością potraktowania jako szczególnie niebezpiecznej amunicji wymienionej w § 2 pkt 1-5 powoływanego aktu prawnego.
Jedyne zastrzeżenie nasuwa się w odniesieniu do treści punktu 4 – rozporządzenie wyłącza zakaz posiadania i używania amunicji podkalibrowej
przez osobę prywatną na podstawie pozwolenia w stosunku do amunicji
podkalibrowej, przeznaczonej do broni gładkolufowej, mimo że amunicja
taka jest co do zasady przeznaczona do takiej właśnie broni. Prostszym
rozwiązaniem wydaje się całkowity zakaz użycia amunicji z pociskami
podkalibrowymi do obrony przez osoby prywatne. Nie jest to zresztą amunicja przeznaczona do tego celu.65
Jak już wspomniano przy omawianiu broni wyposażonej w tłumik,
pewne wątpliwości nasuwa niewymienienie w tym przepisie (§ 2 pkt
1-5 r.sz.n.) amunicji tłoczkowej, cechującej się znacznie skuteczniejszym

62 Por. J. Lewandowski, Smith&Wesson SW1911 ze wskaźnikiem Crimson Trace
Laser Grips, „Strzał” 2008, nr 1, s. 53.
63 Szerzej na ten temat: I. V. Hogg, Karabiny…, op. cit., s. 128-142.
64 L. Erenfeicht, Glock, „Strzał“, 2005, nr 2, s. 27.
65
L. Erenfeicht, C. Philip, Broń…, op. cit., s. 150.
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od tłumika (prawie całkowitym) wyciszeniem dźwięku podczas strzału.66
Powyższe zastrzeżenie powtórzyć należy w przypadku przepisów poświęconych amunicji. Wydaje się, iż jest to najbardziej odpowiednie miejsce
dla wymienienia tego rodzaju urządzeń jako amunicji szczególnie niebezpiecznej. Prawodawca przyjmuje wszak (co samo w sobie zasługuje na
aprobatę), iż zastosowanie w konstrukcji broni (lub przewidzianych do
niej akcesoriów) rozwiązań umożliwiających skryte oddawanie strzałów,
przesądza o szczególnym zagrożeniu, jakie wiąże się z posiadaniem i użyciem tej broni. Nie ma zatem powodu, by takiego stwierdzenia nie odnieść
również do amunicji.
W u.b.a. nie doprecyzowano pojęcia amunicji, ładunku miotającego,
pocisku, substancji, które mogą być wystrzeliwane z lufy, poza wymienieniem w art. 5 ust. 3 istotnych części amunicji, jakimi są: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie
zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego. Jednakże nawet
to pobieżne wymienienie może rodzić wątpliwości wynikające z faktu, iż
ustawodawca zrezygnował z posłużenia się pojęciem naboju, stanowiącego połączone w jedną całość pocisk, materiał miotający (proch), materiał inicjujący spalanie prochu oraz łuskę. Tak rozumiany nabój stanowi
amunicję najczęściej stosowaną w dostępnych obecnie na rynku modelach
broni palnej, zarówno automatycznej, jak i nieautomatycznej. Sam nabój
jest zwykle, jako całość, przedmiotem obrotu handlowego (zazwyczaj naboje są oczywiście sprzedawane w większych ilościach), do rzadkości należą sytuacje w których osoba posiadająca broń palną będzie nabywać do
niej oddzielnie pocisk, materiał miotający i inicjujący.67 Sprzedaż i nabywanie amunicji w ten sposób nie jest uzasadniona, ponieważ jakiekolwiek
użycie broni, do której zakupiono taką amunicję wymagałoby wcześniejszego scalenia poszczególnych składników amunicji w nabój. Działanie
takie byłoby natomiast niezgodne z prawem. Na podstawie r.sz.n. przyjąć
można, iż nabój taki byłby amunicją wytworzoną niefabrycznie, a przez to
szczególnie niebezpieczną. Zgodnie z art. 10 ust. 2 u.b.a. na broń i amunicję taką nie może być wydane pozwolenie.
W kontekście rozważań nad amunicją wytworzoną niefabrycznie (paragraf 2, pkt 6 r.sz.n.), wart przedstawienia wydaje się problem, jaki stanowi amunicja do broni z art. 11 pkt 1 u.b.a., czyli broni palnej wytworzo66

I. V. Hogg, Ammunition…, op. cit., s. 30.
W szczególności będzie to dotyczyć sytuacji, gdy jest to amunicja do broni wskazanej w art. 11 u.b.a., czyli broni wytworzonej przed rokiem 1850 lub jej repliki.
67
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nej przed rokiem 1850 lub repliki tej broni. Broń ta jest w rzeczywistości
zasilana amunicją rozdzielnego ładowania, czyli taką, do której materiał
inicjujący, proch i pocisk ładowane są oddzielnie i kolejno.68 Dopuszczenie w art. 11 posiadania bez pozwolenia broni palnej wytworzonej przed
rokiem 1850 lub repliki tej broni należy rozumieć jako równoznaczne
z dopuszczeniem także posiadania amunicji do takiej broni. Można to ustalić na podstawie analogii do art. 14 stwierdzającego, że amunicję można
nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni,
wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji, jak również art.
9 ust. 1 rozpoczynającego się od słów „broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 11, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń”. Zawarte w powyższym przepisie
wyłączenie należy, jak się wydaje, rozumieć jako wyłączenie obowiązku
uzyskania pozwolenia. Co za tym idzie, pozostałą część przepisu, łączącą
możliwość posiadania broni z posiadaniem amunicji do tej broni można
odnieść także do broni z art. 11.
Pewną przeszkodę na drodze takiego rozumienia może stanowić
§ 2 pkt 1 lit. „c” rozporządzenia MSWiA z dnia 11 lutego 2005 roku
w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadającym kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania
broni wymieniający amunicję, która nie może być posiadana i nabywana
na terytorium Polski. Przepis ten stanowi m.in. o amunicji wytworzonej
niefabrycznie, również takiej, do której wytworzenia użyto fabrycznie nowych elementów amunicji.69 W zakresie wyznaczenia desygnatów pojęć
szczególnie niebezpiecznej broni i amunicji ustawodawca przekazał ogół
kompetencji na poziom aktu wykonawczego, jakim jest przedmiotowe
rozporządzanie, co może oznaczać, że posiadanie przez osoby z art. 11
pkt 1 fabrycznie nowych elementów amunicji i używanie ich do posiadanej broni jest sprzeczne z przepisami powoływanego rozporządzenia,
a co za tym idzie, pośrednio pozostaje także w sprzeczności z ratio legis
przyjętego w ustawie zakazu posiadania broni i amunicji szczególnie niebezpiecznej. Pewną wskazówką może być, jak się wydaje, fakt iż załadowanie odrębnych elementów amunicji do broni wytworzonej przed 1850
rokiem lub jej repliki nie jest tożsame z wytworzeniem naboju.
Reasumując należy przyjąć, że skoro żadne przepisy ustawy ani aktów
wykonawczych nie różnicują w kwestii nabywania i posiadania amunicji
68

Por. F. Myatt, Broń strzelecka XIX wieku, Warszawa 1995, s. 10-68.
W przepisie przewidziany został wyjątek, dotyczy on jednak tylko samodzielnego wytwarzania na własny użytek amunicji przez osoby posiadające broń myśliwską
i sportową, wyjątek nie dotyczy wobec tego osób z art. 11 pkt 1.
69
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sytuacji posiadacza broni, na którą wydawane jest pozwolenie, od sytuacji
posiadacza broni wskazanej w art. 11, uzasadnionym wydaje się jednakowe traktowanie w tej kwestii obu kategorii posiadaczy broni. Wobec tego,
zarówno posiadacz broni, na którą zostało wydane pozwolenie, jak i posiadacz broni wytworzonej przed rokiem 1850 lub jej repliki może nabywać
amunicję do tej broni (na podstawie legitymacji posiadacza broni). Różnica
polega na tym, że o ile w pierwszym przypadku nabywana jest amunicja
gotowa, wytworzona fabrycznie, to w drugim przypadku mamy do czynienia z nabyciem tego, co art. 5 ust. 3 u.b.a. uznaje za istotne części amunicji.
Skoro więc nie jest to amunicja, a jedynie jej części, to należy przyjąć, że
amunicję będzie niejako wytwarzał sam posiadacz broni. Należy to jednak
uznać za zgodne z prawem, ponieważ sam ustawodawca przewidział w art.
11 możliwość posiadania broni zasilanej taką amunicją.
W literaturze przedmiotu70 pojawiają się ostatnio niepokojące informacje na temat błędnego interpretowania przez organy Policji pojęcia amunicji szczególnie niebezpiecznej ze względu na zdolność do pokonywania
indywidualnych osłon balistycznych (głównie kamizelek kuloodpornych),
tzn. amunicję odpowiadającą kategorii z paragrafu 2 pkt 2 r.sz.n. Znajdujące
się w tym przepisie sformułowania jasno wskazują, iż ratio legis uznania
amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi (zawierającymi rdzeń wykonany
z materiału twardszego niż stop ołowiu) było niedopuszczenie do posiadania przez osoby prywatne amunicji posiadającej zwiększoną zdolność penetracji celu, co zresztą należy w ogólności uznać za uzasadnione). Organy
Policji odmawiają osobom prywatnym wydania pozwolenia na posiadanie
pistoletu TT, zasilanego amunicją 7,62 x 25 mm (w tym także zwykłą amunicją, która nie posiada ww. pocisków pełnopłaszczowych), uzasadniając
swoją decyzję tym, że jest to broń zdolna do skutecznego przebicia kamizelki kuloodpornej. Pogląd taki71 dowodzi braku znajomości problematyki broni, na którą organ Policji wydaje pozwolenia i braku poszanowania
przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Wiele, nawet znacznie
słabszych, pocisków do broni palnej posiada jakąś zdolność rażenia osób
ubranych w kamizelkę kuloodporną, zdolność ta zależy jednak, obok konstrukcji pocisku i jego energii także od klasy kamizelki kuloodpornej72 oraz

70

Por. np. J. Cieśla, Prawo i broń, „Strzał” 2009, nr 6, s. 58.
Autor zastrzega, iż treść zagadnienia nie została opublikowana w pełni w publikacji, która stanowi podstawę przedstawionych tu stwierdzeń.
72 Istnieją modele niskich klas, które mogą być przebite prawie każdym pociskiem
pistoletowym kalibru średniej mocy, np., 9 x 19 Parabellum, 10 x 21 SW, posiadającymi zazwyczaj zdolność przebicia mniejszą od wspomnianego 7,62 x 25 mm wz. 1930.
71

NOWE SPOJRZENIE NA PROBLEMATYKĘ BRONI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNEJ 265

od odległości strzału.73 Ponadto, pistolet TT i stosowana do niego amunicja
(o ile nie jest to amunicja ze specjalnym pociskiem przeciwpancerno-zapalajacym, niedostępnym w amunicji będącej w obrocie handlowym w Polsce) jest bronią, którą można posiadać na podstawie paragrafu 3 pkt 3 r.sz.
n., wedle którego: pozwolenie na broń używaną do celów ochrony osobistej
oraz ochrony bezpieczeństwa innych osób może być wydane na: broń palną
bojową, gazową i alarmową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego
zapłonu o kalibrach od 6,35 mm do 9,65 mm (38”).74 Posiadający kaliber
7,62 i strzelający nabojem 7,62 x 25 wz. 1930 centralnego zapłonu pistolet
TT spełnia przesłanki określone w powoływanym przepisie. Nie ma więc
podstaw do odmowy wydania pozwolenia na tę broń ze względu na jej rzekomą szczególną niebezpieczność.
W sposób zbliżony, jak to ma miejsce w odniesieniu do broni, kształtują
się też wnioski na temat amunicji wykorzystywanej przez formacje zbrojne,
których uzbrojenie i wyposażenie pozostaje poza zakresem regulacji u.b.a.
i jej aktów wykonawczych, mając jednocześnie duże znaczenie z punktu
widzenia kryminalistyki i kryminologii. We współczesnym świecie, w warunkach nasilających się zjawisk terroryzmu i piractwa nie można pominąć,
w kontekście rozważań nad rolą szczególnie niebezpiecznej broni palnej
w działalności przestępczej, nawet takiej broni, której użycie wymaga od
przestępców znacznego wysiłku logistycznego i finansowego.
Podobnie jak w przypadku ustawowej definicji broni, opartej – o czym
już była mowa – na pojęciach i sposobach ich rozumienia wypracowanych
przez kryminalistykę, należałoby stwierdzić de lege ferenda, iż przy określaniu stopnia zagrożenia powodowanego przez amunicję ustawodawca
powinien oprzeć się na definicjach powstałych w wyniku prac ekspertów
w dziedzinie broni palnej, o których była mowa przy okazji rozważań nad
bronią i amunicją pistoletową, pośrednią i karabinową oraz nad stopniem
zagrożenia stwarzanego przez broń o kalibrze do 6 mm i amunicję do tej
broni. Ustawa o broni i amunicji i r.sz.n. nie uwzględniają tego rodzaju
kryterium. Zasługuje ono na uwagę, gdyż pozwala dostrzec, że amunicja
pistoletowa, posiadająca energię kinetyczną u wylotu lufy mieszczącą się
73 Im mniejsza odległość wylotu lufy od ostrzelanej przeszkody, tym większe prawdopodobieństwo jej przebicia za sprawą większej prędkości pocisku na początku lotu
i w konsekwencji większej energii kinetycznej.
74 Nie ma tu miejsca na szczegółowe przedstawienie systemów klasyfikacji kamizelek kuloodpornych, zwłaszcza że ich oznaczenia i podziały są zróżnicowane
w zależności od kraju pochodzenia i producenta. Niemniej jednak rozstrzygającym dla
przedstawionego problemu jest nie tyle fakt takiej czy innej zdolności rażenia pocisków
naboju wz. 1930, ale fakt, iż rejestracja broni zasilanej przy pomocy takiej amunicji jest
zgodna z powołanymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
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w przedziale 100 – 1000 J jest znacznie mniej niebezpieczna od amunicji
pośredniej i karabinowej (odpowiednio: 1200 – 2600 J i 2700 – 4000 J)
i jako taka w największym stopniu odpowiada ratio legis przepisów mających minimalizować zagrożenia wynikłe wskutek niezgodnego z prawem użycia broni. Sprzyja tym samym bezpieczeństwu osób postronnych,
w przypadku użycia broni, jak również wyznacza precyzyjną i praktycznie oraz naukowo uzasadnioną granicę75 możliwości balistycznych broni
znajdującej się w posiadaniu osób niebędących żołnierzami i funkcjonariuszami innych formacji uzbrojonych. Również ewentualne popełnienie
czynów zabronionych przez samego posiadacza broni lub przez osobę niepowołaną, w której ręce broń ta się dostała, byłoby najprawdopodobniej
trudniejsze przy użyciu słabszej amunicji.76 Idąc tym tokiem rozumowania należy przyjąć, iż dla określenia amunicji szczególnie niebezpiecznej
również można posłużyć się kryterium energii kinetycznej.
Pewne wątpliwości wiążą się natomiast z wynikającym z przepisów
r.sz.n. utożsamieniem większego kalibru amunicji (i strzelającej nią broni) ze stwarzaniem większego zagrożenia. Choć prawodawca nie wymienia np. pistoletów czy rewolwerów o kalibrze przekraczającym 9,65 mm
w enumeratywnym katalogu broni szczególnie niebezpiecznych i nie
czyni tego także w odniesieniu do amunicji takiego kalibru, to jednak
w drugiej części r.sz.n., poświęconej rodzajom broni, na które może być
wydane pozwolenie zastrzega się, iż pozwolenie na broń do ochrony osobistej może być wydane jedynie na broń palną bojową, gazową i alarmową
w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od
6,35 mm do 9,65 mm (0.38’’), przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu
w obwodzie przekraczającej 10 mA i energii przekraczającej 300 mJ,
75

Istnieje cały szereg metod pomiaru zdolności rażenia amunicji, jednak ich przedstawienie wykracza poza zakres niniejszej pracy; szeroko to zagadnienie potraktował
R. Adam, Najskuteczniejsza…, op. cit., s. 11-15.
76 Za przyjęciem kryterium energii kinetycznej, jako wiodącego w klasyfikacji
amunicji przemawiają także względy konsekwencji legislacyjnej i wewnętrznej spójności oraz przejrzystości u.b.a oraz r.sz.n., ponieważ w obu aktach można spotkać podobne kryteria w odniesieniu do broni pneumatycznej (w rozporządzeniu mowa jest
o energii początkowej poniżej 7,5 J w odniesieniu do broni przeznaczonej do celów
szkoleniowych, natomiast w ustawie za granicę uznania przedmiotu za broń pneumatyczną przyjmuje się energię pocisku opuszczającego lufę przekraczającą 17 J). Z kolei gdy chodzi o przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii
elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA i energii
przekraczającej 300 mJ, miotacze gazu obezwładniającego, wymienione w rozporządzeniu, również mamy do czynienia z posłużeniem się przez prawodawcę podobnymi
do proponowanej metodami.

NOWE SPOJRZENIE NA PROBLEMATYKĘ BRONI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNEJ 267

miotacze gazu obezwładniającego.77 Podejście takie nie jest całkowicie
zgodne z obecną wiedzą na temat zdolności rażenia pocisku i od dłuższego
czasu wyrażane są opinie, iż w pewnych okolicznościach (strzał na małą
lub średnią odległość,78 walka w warunkach ograniczonej przestrzeni79)
lub w stosunku do określonych celów (np. osób ubranych w indywidualne osłony balistyczne, jak kamizelki kuloodporne, zwłaszcza lżejszego
typu, pozbawione wkładek ceramicznych lub metalowych, czy też hełmy),
amunicja małokalibrowa80 może być nawet bardziej niebezpieczna niż np.
pistoletowe naboje kalibru 11,43 mm (0,45’’).81 Dlatego też nie wydaje
się w pełni uzasadnione traktowanie broni (zwłaszcza broni krótkiej), jako
bardziej niebezpiecznej tylko ze względu na większy kaliber.
Zasadniczo należy zatem uznać, iż przepisy, których zadaniem jest
określenie, czym jest broń szczególnie niebezpieczna, nie w pełni odpowiadają obecnej wiedzy na temat broni. Na uwagę zasługuje też dość
wyraźny brak zainteresowania prawodawcy problematyką wykrywalności
broni po popełnieniu czynu zabronionego, choć polska kryminalistyka od
dawna posiada dorobek w tym zakresie.82 W wyniku porównania z jednej
strony przepisów ustawy o broni i amunicji i r.sz.n. a z drugiej strony
zadań i celów kryminologii i kryminalistyki w dziedzinie broni wynika,
że te drugie cechuje szerszy zakres zainteresowań, z trudem poddający
się regulacji prawnej z uwagi na wielość sytuacji atypowych, takich jak
używanie przez przestępców broni improwizowanej, modyfikowanej i samodziałowej.
77

R.sz.n. § 3 pkt 1-3.
Ustalane bardzo różnie dla poszczególnych klas broni palnej – np. maksymalna
dla pistoletu bojowego odległość 50 m dla pistoletu maszynowego jest średnia, zaś dla
karabinu szturmowego będzie dystansem krótkim.
79 Tzw. close quarters battle (CQB) lub close quarters combat (CQC), dane za stroną:
http://en.wiki pedia.org/wiki/Close_Quarters_Battle, stan na dzień: 20.04.2009 r.
80
Dotyczy to oczywiście głównie nabojów karabinowych i pośrednich (o energii
mniejszej niż naboje karabinowe lecz większej niż naboje pistoletowe), jak standardowy nabój małokalibrowy NATO 5,56x45 (223 Remington), eksperymentalny H&K
OH DE11, czy też radziecki 5,45x39,5, ale może również odnosić się do niektórych
nabojów do broni krótkiej, jak chociażby 7,63x25 / 7,62x25, 5,7x28, 5,45x18.
81
L. Erenfeicht, C. Philip, Broń…, op. cit., s. 40; por. I. V. Hogg, Ammunition…,
op. cit., s. 16-21 i 29; także: R. Adam, Najskuteczniejsza…, op. cit., s. 49; należy zauważyć, że autorzy nie zawszę są zgodni co do oceny „niebezpieczności” poszczególnych nabojów – zob. m. in.: R. Adam, Najskuteczniejsza…, op. cit., s. 109. Można
to tłumaczyć innym zakresem zadań techniczno-taktycznych stawianych amunicji do
broni krótkiej i długiej.
82 Por. np. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka, op. cit.,
s. 466-557.
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Przestępstwo prania pieniędzy w aspekcie kryminalistycznym
i kryminologicznym
Przestępstwo prania pieniędzy jako zjawisko niezwykle złożone, przysparza wielu trudności dowodowych. Przez swój skomplikowany charakter stanowi ono wyzwanie dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, któremu nie zawsze udaje się sprostać. To właśnie kryminalistyka
i kryminologia, jako dziedziny nauk penalnych służebne w stosunku do
prawa karnego mogą ułatwić przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie prania pieniędzy. Zajmują się one metodami i środkami zwalczania
oraz zapobiegania tego pokroju przestępczości, a ponadto zjawiskiem
przestępstwa prania pieniędzy, osobą przestępcy, a także objawami i przyczynami przestępczości.1 Odpowiednie wykorzystanie możliwości jakie
dają wspomniane dziedziny nauki przy jednoczesnym zaangażowaniu
specjalistów z zakresu obrotu gospodarczego i finansowego, pozwala lepiej poznać mechanizmy funkcjonowania grup przestępczych trudniących
się przedmiotowym procederem.
„Pranie pieniędzy”, jako określenie szeregu zjawisk przestępczych
związanych z wprowadzaniem do obrotu gospodarczego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnej działalności, jest terminem którego
pojawienie się trudno umiejscowić w czasie. Uzasadnione wydaje się
wiązanie go z początkiem osiągania nielegalnych dochodów, korupcji,
a z całą pewnością z chwilą pojawienia się przestępczości zorganizowanej.2
Po wprowadzeniu 18 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych
w 1919 roku, zabraniającej wolnego obrotu alkoholem i czerpania z jego
sprzedaży zysków, wiele grup przestępczych – gangów etnicznych (np.
Włosi, Irlandczycy), parających się nielegalnym procederem sprzedaży
alkoholu, uciekało przed amerykańskim fiskusem maskując pieniądze
w ramach prowadzonej legalnie działalności gospodarczej. Al Capone
skazany został na wieloletnią karę pozbawienia wolności właśnie za prze* Autor jest aplikantem aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz doktorantem w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji
UMCS w Lublinie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1 Por. T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze 2005, s. 23-24.
2 J. W. Wójcik, Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Warszawa 2002, s. 23.
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stępstwa podatkowe, gdyż organy ścigania nie potrafiły udowodnić mu
całego szeregu innych czynów.
Jak zostało zaznaczone, przedmiotem prania pieniędzy są nielegalne
środki finansowe. Pozostawienie ich w pierwotnej postaci łączy się dla
sprawców przestępstw ze znacznym ryzykiem wykrycia i udowodnienia
prowadzonej działalności przestępczej. Aby do tego nie dopuścić, przestępcy stosują różnorodne metody prania pieniędzy. Pozwala to udaremnić lub utrudnić ujawnienie ich niezgodnego z prawem pochodzenia,
a następnie włączyć je bezkarnie do legalnego obrotu gospodarczego.3
Jak podnosi się w literaturze, proces prania pieniędzy stworzyć ma jak
największy dystans pomiędzy wartościami pochodzącymi z przestępstwa,
a samym czynem zabronionym. Omawiane zjawisko uważane jest za jedną z najbardziej szkodliwych patologii w Polsce. Szacuje się, że rozmiary
szkód, jakie powoduje, odpowiadać mogą nawet wartości deficytu budżetowego państwa.4 Konieczność zwalczania tego rodzaju działalności
nie budzi wątpliwości. Przepisy karne wspomagane są na gruncie polskiego prawa także innymi instrumentami. Szereg istotnych uregulowań zawiera ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.5 Tego rodzaju przestępczości przeciwstawiają się
także działania międzynarodowe. W Europie impuls ku temu dała Rada
Europy za sprawą zaleceń z dnia 27 czerwca 1980 r.6 i Konwencji z dnia
8 listopada 1990 r. w sprawie dochodów pochodzących z przestępstwa,
ich ujawniania, zajmowania i konfiskaty.7 Również ONZ zajęła się omawianymi kwestiami, czego owocem była Konwencja wiedeńska z dnia
20 grudnia 1988 r. o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi
i substancjami psychotropowymi.8 W jej postanowieniach po raz pierwszy
znalazł się obowiązek kryminalizacji przez państwa-strony prania pienię3

A. Matras, [w:] J. Grzywacz (red.), Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 2005,

s. 15.
4 Por. K. Wąsowski, W. Wąsowski, Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 2001,
s. 10 i nast.
5 Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1505; regulacje ustawy zostały szczegółowo omówione m.in. w: R. Zawłocki, Obowiązek identyfikacji prania brudnych pieniędzy na tle
odpowiedzialności karnej. Cz. I, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 8, s. 363-367.
6 Rec(80)10E / 27 June 1980 on measures against the transfer and the safekeeping of funds of criminal origin; dane za stroną internetową: http://www.coe.int/T/CM/
WCD/advSearch_en.asp#, stan na dzień: 26.04.2009 r.
7
Dz.U. z 2003 r., nr 46, poz. 394.
8 Dz.U. z 1995 r., nr 15, poz. 69.
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dzy. Utworzona została również tzw. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF – Financial Action Task Force), która wydała
6 lutego 1990 r. 40 zaleceń w sprawie podstawowych wymagań dotyczących skutecznego zwalczania prania pieniędzy.9 Aktualnym krokiem podjętym przez społeczność międzynarodową w przedmiotowym zakresie jest
ogłoszenie w Palermo Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000 r.10
Omawiając główne źródła nielegalnych dochodów, J. W. Wójcik wyróżnia z kryminologicznego punktu widzenia trzy rodzaje pieniędzy, dochodów, czy wartości:11
1) czyste pieniądze – uzyskiwane w ramach legalnej działalności,
z której odprowadzone zostały wszelkie należności publicznoprawne;
2) szare pieniądze – pochodzące z tzw. szarej strefy gospodarki, czyli
z nieoficjalnie podejmowanych działań, tj. prowadzenie działalności gospodarczej bez zezwolenia, nie uiszczanie podatków i innych
należności, zatrudnianie pracowników „na czarno”;
3) brudne pieniądze – nielegalne dochody pochodzące w głównej
mierze z przestępczości zorganizowanej, prowadzonej na dużą skalę, która często posiada charakter międzynarodowy.
Do źródeł pochodzenia tzw. brudnych pieniędzy zaliczyć można właściwie dowolną działalność przestępczą, prowadzoną na szeroko zakrojoną
skalę i przynoszącą duże zyski. Najczęściej wymieniane w literaturze są
takie działania jak:12
1) produkcja, handel i przemyt narkotyków;
2) nielegalny handel bronią, materiałami wybuchowymi i radioaktywnymi;
3) fałszerstwa pieniędzy, papierów wartościowych, czeków, dokumentów tożsamości;
4) nielegalny obrót antykami, dziełami sztuki oraz ich podrabianie;
5) oszustwa finansowe, tj. podatkowe, kredytowe, leasingowe, celne,
ubezpieczeniowe;
9

J. Stefański, Przestępstwo prania brudnych pieniędzy, „Palestra” 1997, nr 7-8,

s. 37.
10

Dz.U. z 2005 r., nr 18, poz. 158; por. E. Pływaczewski, W. Filipkowski, Wybrane
inicjatywy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
[w:] A. Adamski (red.), Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, Toruń 2003, s. 360.
11
J. W. Wójcik, Pranie..., op. cit., s. 50.
12 Tamże, s. 50-51.
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6) handel kobietami i dziećmi oraz organami ludzkimi do przeszczepów;
7) dochody z prostytucji, pornografii i hazardu;
8) nielegalny transport ludzi przez granicę.
Wymienione przykłady nie stanowią naturalnie katalogu zamkniętego.
Prawdą jest, że zdecydowana większość nielegalnych dochodów pochodzi
z wymienionych działalności i działań pokrewnych. Niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska prania pieniędzy będzie występować jednak wszędzie tam,
gdzie w grę wchodzą znaczne dochody osiągane z bezprawnej działalności.
Wprowadzanie do legalnego obiegu wartości pochodzących z działalności przestępczej dzieli się na pewne dające się opisać etapy. Wykorzystywane są specyficzne metody, które z biegiem lat ulegają modyfikacjom
i udoskonalaniu. Przestępcy uczą się na błędach i przez to doprowadzają
swój fach do perfekcji. Sposoby prania pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej ograniczone są jedynie wyobraźnią sprawców,
ich zdolnościami organizatorskimi i sprawnością stworzonej „sieci” powiązań.13 W literaturze podkreśla się szeroko zakrojoną współpracę grup
przestępczych z przedstawicielami sektora bankowego oraz z innymi osobami (prawnikami, przedsiębiorcami i ekonomistami).14 Dlatego kluczowe znaczenie ma podniesiony na początku rozważań postulat zacieśniania
współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ze specjalistami.
Istnieją ku temu podstawy prawne, należy więc jedynie zadbać o odpowiednie ich wykorzystywanie w praktyce, co z pewnością wpłynie zarówno na wykrywalność, jak i na jakość procesowego udowadniania ujawnionych przypadków przestępczej działalności.
W literaturze opisuje się różnego rodzaju podziały na etapy prania pieniędzy. Najbardziej uniwersalna wydaje się klasyfikacja zaproponowana
przez J. W. Wójcika, który wyróżnia fazę lokowania, maskowania i integrowania.15
Lokowanie (zwane też umiejscawianiem) polega na faktycznym
wprowadzeniu gotówki uzyskanej z nielegalnej działalności do systemu
finansowego. Jest to pierwszy moment zetknięcia się bezprawnie uzyskanych środków z legalnym rynkiem finansowym. Celem tej fazy jest uniemożliwienie konfiskaty zgromadzonych pieniędzy oraz ukrycie śladów
13

Por. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 527.
Tamże, s. 528-529.
15 J. W. Wójcik, Pranie..., op. cit., s. 94-95.
14
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przestępstwa.16 Na tym etapie, uważanym powszechnie za najbardziej podatny na wykrycie, stosuje się specyficzne techniki służące wprowadzeniu
pieniądza do obrotu, tj.:17
1) wpłata gotówki na rachunek bankowy – zdecydowanie najmniej
skomplikowana metoda, unikana przez przestępców działających
na wielką skalę. Osoba dokonująca tego typu transakcji powinna
mieć na uwadze wysokość dokonywanych wpłat. Na mocy przepisów prawa, banki zobowiązane są bowiem do identyfikacji klientów i rejestracji przeprowadzanych przez nich operacji, jeżeli przekraczają one ustawowo wskazany limit. W przypadku wielu, powtarzanych systematycznie wpłat, technikę tę określa się mianem
structuringu. Przestępcy wykorzystują na ogół różne rachunki bankowe zakładane w różnych instytucjach, co dodatkowo zmniejsza
szanse wykrycia ich działalności;
2) smerfowanie – otwieranie rachunków bankowych przez wiele osób
(tzw. słupów), które dokonują systematycznych wpłat poniżej określonych limitów. Jak podnosi się w literaturze, najbardziej wyrafinowanym sposobem działalności w ramach tej metody jest wpłacanie brudnych pieniędzy na rachunki imigrantów zarobkowych
i transferowanie ich później za granicę. Dzięki wykorzystaniu osób,
które przyjechały do danego kraju w celu podjęcia pracy, takie przelewy nie budzą podejrzeń;
3) mieszanie z dochodami z legalnej działalności gospodarczej – przestępcy wykorzystują podmioty gospodarcze o profilu działalności,
gdzie przepływ gotówki jest duży i trudny do oszacowania. Odpowiednie są restauracje, pizzerie, puby, kawiarnie, kafejki internetowe, punkty skupu złomu i inne. Sprawca może być zarówno
właścicielem legalnie działającego przedsiębiorstwa, jak też wykorzystywać podmioty trzecie za ich zgodą;
4) wykorzystywanie kasyn i gier losowych – w przypadku tej metody sprawcy mogą m.in. zakupywać znaczne ilości żetonów o dużej
wartości, a następnie zwracać je z dyspozycją przelania „wygranej”
na rachunek bankowy. Można też sobie wyobrazić odkupienie za
gotówkę prawdziwych wygranych od innych klientów kasyna, bądź
też odkupienie kuponów na znaczne wygrane w loteriach i grach
losowych;
5) zlecenie przekazu zagranicznego będącego zapłatą za rzekome usługi świadczone przez zagranicznych kontrahentów;
16
17

A. Matras, [w:] J. Grzywacz (red.), Pranie…, op. cit., s. 20-21.
P. Guberow, [w:] J. Grzywacz (red.), Pranie…, op. cit., s. 27-28.
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6) wpłaty w spółce na podwyższenie kapitału zakładowego na fikcyjnego udziałowca.
Maskowanie (ukrycie, nawarstwianie, odkładanie) polega na nakładaniu na siebie wielu operacji w celu oddzielenia nielegalnie osiągniętych
zysków od źródła ich pochodzenia. Tworzenie systemu skomplikowanych
transakcji finansowych, ma za zadanie wydłużenie i zagmatwanie drogi
jaką pokonały dochody z działalności przestępczej, zanim stały się legalne. Tego rodzaju działania utrudniają albo wręcz uniemożliwiają organom
kontrolnym określenie źródła pochodzenia pieniędzy i zapewniają anonimowość ich posiadacza.18 Techniki wykorzystywane na tym etapie to
m.in.:19
1) seryjne wykorzystywanie przelewów i przekazów pieniężnych
– szczególną popularnością wśród przestępców cieszą się przelewy międzynarodowe pomiędzy państwami o nieuregulowanych
prawnie kwestiach zapobiegania praniu pieniędzy, a restrykcyjnych
zapisach dotyczących tajemnicy bankowej. Wykorzystywane są
przede wszystkim zlecenia stałe, a cała operacja dzielona jest na
mniejsze, nie budzące podejrzeń części;
2) transakcje instrumentami finansowymi – powtarzane wielokrotnie mogą ukryć pochodzenie pieniędzy. Jest to sposób niezwykle
skuteczny, jednak wiąże się nieodzownie z pewnymi stratami, co
uwarunkowane jest niekorzystnymi zmianami cen i różnego rodzaju prowizjami od obrotu;
3) transfery pieniędzy z wykorzystaniem rachunków bankowych przedsiębiorstw – przestępcy dla ukrycia swej działalności wykorzystują
rachunki bankowe zakładanych w tym celu przedsiębiorstw. Często
podmioty takie zakładane są wyłącznie w celu otwarcia rachunku
i dokonania dalszego przelewu pieniędzy;
4) handel dobrami, tj. złoto, kamienie szlachetne, biżuteria;
5) przelew na nieistniejące konto nieistniejącego klienta – dokonywany jest z rachunku zagranicznego, po czym kwota taka przekazywana jest przez polski bank z powrotem.
Integrowanie (legitymizacja) to ostania faza cyklu wprowadzania
brudnych pieniędzy do obrotu. Polega ona na znalezieniu odpowiednich
pozorów i usprawiedliwieniu pojawienia się znacznych środków materialnych w legalnym obrocie gospodarczym. Pomyślnie przeprowadzone na
18
19

J. W. Wójcik, Pranie..., op. cit., s. 94.
P. Guberow, [w:] J. Grzywacz (red.), Pranie…, op. cit., s. 30.
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tym etapie transakcje powodują, że uzyskane nielegalnie dochody stwarzają pozory legalności i mogą być bez konsekwencji wykorzystywane
przez właściciela.20 Stosowane są na tym etapie takie działania jak:21
1) zakup i sprzedaż drogich dóbr trwałych – wykorzystywane są przede wszystkim takie dobra jak nieruchomości, jachty, samochody,
antyki. Dodatkowo może dochodzić do zaniżania zawartej w umowie ceny, a różnica dopłacana jest nieoficjalnie. Odsprzedaż powoduje realizację zysku, który uzasadnia uzyskiwanie znacznych
dochodów;
2) zaciąganie i spłata kredytu – metoda ta polega na spłacie brudnymi
pieniędzmi legalnie zaciągniętego kredytu przez przedsiębiorstwo
pozostające pod kontrolą przestępców. Aby zwiększyć swoją wiarygodność, sprawcy wykorzystują na spłatę środki uzyskane z kredytu od fikcyjnej, zależnej od siebie instytucji zagranicznej;
3) udzielanie pożyczek lub kredytów na atrakcyjnych warunkach legalnie działającym przedsiębiorcom;
4) zaciągnięcie kredytu zabezpieczonego depozytem – sprawca zakłada długoterminową lokatę, jednocześnie w innym banku, najczęściej zagranicznym, zaciąga kredyt na podstawie gwarancji bankowej zabezpieczonej lokatą. W takim przypadku spłata może być
dokonywana zarówno z pranych pieniędzy, jak również z lokaty.
Przedstawione etapy i metody wprowadzania nielegalnie osiąganych
wartości do obrotu gospodarczego oraz zorganizowany charakter tego rodzaju działalności świadczą – jak stwierdza J. W Wójcik – o tym, że jest
to jedno z najbardziej złożonych i wyrafinowanych oszustw finansowych.
Z tego względu w przypadku styczności z budzącymi wątpliwości operacjami finansowymi, stosowane powinny być kryminologiczne kryteria
pomocnicze, ułatwiające typowanie i rozpoznawanie transakcji podejrzanych.22 Kryterium takie rozumieć należy jako „kwantum zawierające elementy symptomatologiczne sygnalizujące możliwość popełnienia przestępstwa, w określonych granicach ryzyka, w których suma informacji
może stanowić uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy”.23
J.W. Wójcik wyróżnia kryteria uniwersalne (przydatne w odpowiednim rodzaju instytucji, np. bank, firma ubezpieczeniowa) i szczegółowe
20

J. W. Wójcik, Pranie..., op. cit., s. 95.
P. Guberow, [w:] J. Grzywacz (red.), Pranie…, op. cit., s. 31-32.
22 Por. J. W. Wójcik, Rozpoznawanie transakcji podejrzanych w praniu pieniędzy,
[w:] A. Adamski (red.), Przestępczość…, op. cit., s. 390 i nast.
23
Tamże, s. 392.
21
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(przydatne w stosunku do rodzaju klientów, usług i produktów). Do ogólnych kryteriów zalicza się m.in.:24
1) kryterium profilu działalności – polega na ocenie rodzaju działalności gospodarczej i zasad stosowanych w danej branży. Istotne jest
też zwrócenie uwagi na określone towary i usługi wysokiego ryzyka, które są przedmiotem obrotu przedsiębiorstwa charakteryzującego się podwyższonym ryzykiem działalności;
2) kryterium geograficzne – polega na badaniu transakcji z tzw. strefami ryzyka, które nie są uzasadnione charakterem prowadzonej
działalności gospodarczej. Na szczególną uwagę zasługują obszary, w których produkowane są narkotyki (kraje „Złotego Trójkąta”
i „Złotego Półksiężyca” oraz kraje tranzytowe), obszary o łagodnych przepisach podatkowych (m.in. Kolumbia, Panama, Kajmany,
Wyspy Bahama, Puerto Rico), a także obszary gdzie występuje
finansowanie lub wspieranie działalności terrorystycznej (Afganistan, Iran, Irak, Libia, Korea Północna);
3) kryterium ekonomiczne – polega na badaniu nieuzasadnionych ekonomicznie i nieracjonalnych zachowań klientów tj. nagły wzrost
aktywności określonego rachunku bez wiarygodnych powodów,
uzyskanie nieopłacalnego kredytu i jego szybka spłata, zlecanie
operacji, które trudno pogodzić z dotychczasową praktyką klienta,
szybkie i częste wycofywanie z rachunku przekazanych tam wcześniej środków finansowych, bez uzasadnionych powodów.
Omawiane kryteria uniwersalne wspierane są kryteriami o dużo większym stopniu szczegółowości. Dla ich prawidłowego wykorzystania niezbędna jest jednak odpowiednia wiedza i szkolenia odbywane przez pracowników instytucji finansowych i innych, które mogą mieć styczność
z podejrzanymi transakcjami. Niewątpliwie, świadomość poszczególnych
osób co do mechanizmów funkcjonowania prania pieniędzy przyczynić
się może do zwiększenia wykrywalności tego procederu, a tym samym do
zmniejszenia jego opłacalności.
Dla pełniejszego przybliżenia mechanizmów wprowadzania do obrotu
wartości majątkowych pochodzących z działalności przestępczej, opisane
zostaną autentyczne przykłady wykrytych sposobów prania pieniędzy opartych na handlu międzynarodowym.

24

Tamże, s. 393-398.
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Przykład 1:25
Grupa przestępcza eksportuje za pomocą statków stosunkowo niewielką ilość złomu, jednocześnie fałszywie zgłaszając wagę ładunku jako kilkaset ton. Faktury oraz inne dokumenty przewozowe przygotowane są tak,
aby wspierać upozorowaną transakcję. Kiedy ładunek umieszczony zostaje na statku, kanadyjski celnik zauważa, że jego kadłub wciąż znajduje
się znacznie ponad poziomem wody. Po sprawdzeniu ładunku i dokumentów przewozowych nieprawidłowości zostają wykryte. W tym przypadku
organizacja przestępcza poprzez zawyżenie faktury dla będącego z nią
prawdopodobnie w zmowie importera, chciała zapewne usprawiedliwić
przyszły transfer znacznych ilości pieniędzy z powrotem do Kanady.
Przykład 2:26
Kolumbijski kartel narkotykowy szmugluje narkotyki do USA, gdzie
są one sprzedawane za gotówkę. Uzyskiwane dochody przeznaczone zostają na skup złota pod różnymi postaciami, które następne przetapiane
jest na sztaby. W tym samym czasie kartel przewozi z Urugwaju do USA
ołowiane sztaby, które w dokumentacji i na fakturach figurują jako sztaby
złota. Kiedy transport dociera na miejsce, ołowiane sztaby są niszczone
i zastępowane złotem. W tym momencie dokumentacja staje się autentyczna, a złoto sprzedane zostaje na wolnym rynku w USA. Pieniądze ze sprzedaży przelewane następne zostają do Urugwaju, a ostatecznie do Panamy.
Łączność pomiędzy popełnionym przestępstwem a uzyskanym dochodem
zostaje zerwana.
Przykład 3:27
Przedsiębiorstwo norweskie dokonuje zakupu towarów w przedsiębiorstwie niemieckim i zleca, aby zamówione dobra dostarczone zostały
do jego oddziału na Bałkanach. Niemiecki kontrahent wystawia Norwegom fakturę, która zostaje zapłacona przelewem bankowym. Następnie
przedsiębiorstwo norweskie wysyła na Bałkany fakturę o znacznie zawyżonej wartości, która zawiera różnego rodzaju koszty administracyjne.
Bałkański oddział reguluje wystawiony rachunek, dokonując wpłaty na
konto bankowe norweskiego przedsiębiorstwa. Należy domniemywać, że
pieniądze transferowane z Bałkanów pochodzą z działalności przestępczej.
25 Financial Action Task Force, Trade Based Money Laundering, FATF/OECD
2006, s. 10.
26 Tamże, s. 13.
27
Tamże, s. 17.
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Zaprezentowane przykłady stanowią jedynie mały wycinek sposobów
włączania do obrotu dochodów pochodzących z nielegalnej działalności.
Omówione aspekty prania pieniędzy wskazują, jakie trudności i szkody
przynosi ten proceder. W związku z dużą swobodą przepływu pieniędzy,
towarów, usług i osób zjawisko to może się nasilać. Należy przypuszczać,
że w przypadku wykrycia i zablokowania konkretnego sposobu prania
pieniędzy, jego miejsce zajmą inne, bardziej złożone i skomplikowane.
Z tego względu konieczne jest stałe udoskonalanie sposobów przeciwdziałania przedmiotowemu zjawisku.

Adam Mazurek*

Zagrożenia związane z obecnością na rynku leków
sfałszowanych i sposoby przeciwdziałania przestępczości
związanej z fałszowaniem leków
Wstęp
Leki są powszechnym dobrem używanym codziennie. Ten segment rynku wykorzystują niestety także przestępcy do łatwego zarobku. Rynek leków
sfałszowanych wygląda odmiennie w zależności od stanu zamożności danego
kraju lub rejonu. Różna jest też skala zjawiska – najmniejsza jest w krajach
bogatych, dysponujących skutecznymi narzędziami kontroli i ścigania przestępczości farmaceutycznej. W krajach tych, najczęściej drogą internetową,
mężczyźni kupują leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji i leki pomagające rozbudowywać masę mięśniową. Kobiety starają się poprawiać sylwetkę
lekami ułatwiającymi zrzucanie zbędnych kilogramów. Gorzej sprawa wygląda w krajach ubogich, gdzie na targowiskach są kramy z antybiotykami,
lekami udającymi insulinę, czy z lekami na niedomaganie układu krążenia.
Rozpoznanie skali zjawiska i jego przejawów stanowi skuteczną podstawę
uświadomienia społeczeństw o szkodliwości zakupu leków sfałszowanych
i ułatwia skuteczną walkę z przestępstwami farmaceutycznymi.
Definicje
Definicję leku sfałszowanego sformułowała, między innymi, Światowa
Organizacja Zdrowia: „Lek sfałszowany to lek rozmyślnie i w celu wprowadzenia w błąd, niewłaściwie oznakowany pod względem składu i/lub
źródła pochodzenia. Taki lek może zawierać właściwe substancje aktywne,
niewłaściwe substancje, nieprawidłową ilość substancji aktywnych, znaczną ilość zanieczyszczeń, ewentualnie sfałszowane opakowanie bezpośrednie
lub zewnętrzne.”1
* Autor jest doktorem nauk chemicznych, starszym specjalistą w Narodowym
Instytucie Leków w Warszawie oraz ekspertem w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym.
1 World Health Organization, Counterfeit medicines, “Fact Sheet No. 275”, Revised
February 2006, dane za stroną: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en,
stan na dzień: 09.04.2009 r.
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Z lekami sfałszowanymi wiąże się również wprowadzanie do obrotu „leków substandardowych, tj. „produktów oryginalnych, nie spełniających wszystkich wymagań jakościowych, niezgodnych ze specyfikacją
lub wymaganiami farmakopealnymi, czy przepakowanych w celu ukrycia
prawdziwego terminu ważności”.2
Produkcja i dystrybucja leków sfałszowanych
Produkcja legalnych leków jest prowadzona pod szczególnie ścisłą
kontrolą państwowych agend kontrolnych oraz samych firm farmaceutycznych. W produkcji natomiast leków sfałszowanych wykorzystywane
są często niekontrolowane surowce, produkcja ma miejsce w pomieszczeniach, w których panują warunki odbiegające od właściwych standardów
higieny. W celu produkcji leków „fałszerze zakładają zorganizowane grupy przestępcze. Rejestrują nieistniejące firmy produkcyjne i transportowe,
stanowiące zasłonę dla ich prawdziwej działalności. Używają sfałszowanych dokumentów w celu uzyskania dostępu do surowców farmaceutycznych czy urządzeń niezbędnych do wyprodukowania sfałszowanych wyrobów i opakowań, a następnie do wprowadzenia ich na wybrany rynek do
legalnej sieci dystrybucji”.3
Skala problemu
Leki fałszuje się od wieków i ich wprowadzanie zaczęło się wraz z narodzinami medycyny. Skala procederu szczególnie nasiliła się w ostatnim
dziesięcioleciu. „Narastające problemy dla zdrowia publicznego wywołane przez leki sfałszowane, nielegalne i substandardowe stawały się coraz
bardziej oczywiste, powodując znaczny wzrost zachorowalności i śmiertelności oraz wyraźne zmniejszanie się skuteczności opieki medycznej,
szczególnie w krajach rozwijających się.”4
Polska jest oceniana jako kraj wysokiego ryzyka z punktu widzenia
podrabiania różnych wyrobów (np. programy komputerowe, kosmetyki,
ubrania, płyty CD i DVD). Zdaniem ekspertów WHO i Interpolu ma miejsce ekspansja do Polski i dalej na zachód leków sfałszowanych i suplementów diety nielegalnymi kanałami z krajów byłego ZSRR. Stanowią one
2 Z. Fijałek, K. Sarna, Fałszowanie leków i inne przestępstwa farmaceutyczne,
„Problemy Kryminalistyki” 2009, nr 1 (263), s. 5-11.
3 Z. Fijałek, K. Sarna, Fałszowanie ..., op. cit., s. 5-11.
4
Tamże, s. 5-11.
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od 10 do 20 % rynku leków. Służby celne w Polsce rejestrują w ostatnich
latach od 100.000 do 160.000 zatrzymań podrobionych leków rocznie.
Dla porównania należy przyjrzeć się sytuacji na rynku USA i Europy:5
1) amerykańskie źródła wskazują, iż leki są na 3 miejscu najchętniej
fałszowanych produktów; w latach 2007-2008 odnotowano wzrost
wykrytej ilości leków sfałszowanych o 152 %; wartość tych leków
(zatrzymanych przez służby celne USA w roku 2008) wyniosła
28 mln USD;
2) leki sfałszowane sprzedaje się głównie w aptekach internetowych.
W USA na 3100 takich aptek tylko 4 były akredytowane. Spośród
aptek internetowych tego kraju w 2008 roku około 62 % aptek działało nielegalnie, 94 % nie zatrudniało farmaceuty, 90 % aptek sprzedawało leki bez recepty;
3) społeczeństwo USA jest dość dobrze wyedukowane – wśród badanych osób bardzo mała ilość wyraziła chęć zakupu leku sfałszowanego – ok. 1 % ankietowanych;
4) prowadzone są działania uświadamiające problem leków sfałszowanych. Np. National Association of Boards of Pharmacy (NABP),
wyjaśnia na swojej stronie internetowej6 jak bezpiecznie kupować
leki w aptekach internetowych w USA oraz umożliwia weryfikację
ich działania;
5) w Europie przykładem ekspansji aptek internetowych jest spam reklamujący leki – około 15 miliardów wiadomości dziennie.7
Rynek leków sfałszowanych na przykładzie Nigerii8
Rynek leków sfałszowanych kwitnie, zwłaszcza w krajach trzeciego
świata, a podróbki są coraz doskonalsze. Miejscem miliardowych interesów jest Nigeria. W kraju tym prowadzona jest jednak, na szeroką skalę,
walka z tą przestępczością. Szefem Urzędu Zdrowia zwalczającego mafię
fałszerzy (Nafdac) jest farmaceutka D. Akunyii, lat 53. Jest ona kierownikiem władz kontrolujących środki spożywcze i lekarstwa. Musi się liczyć z zamachami, gdyż prowadzi walkę, w której w grę wchodzą wielkie
sumy pieniędzy i zdrowie 140 milionów ludzi.
5 Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych z dnia 17.02.2009 r., k. 3.
6 Dane za stroną: www.nabp.net, stan na dzień: 26.04.2009 r.
7 Z. Fijałek, K. Sarna, Fałszowanie..., op. cit., s. 5-11.
8
S. Shaf, Alptraum der Arzneifälscher, „Der Spiegel“ 2008, nr 5, s. 122-124.
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Handel fałszywymi lekami zabija rocznie na świecie setki tysięcy ludzi. W Nigerii jest pod tym względem szczególnie źle. Mieszanka petrodolarów, przemocy i korupcji sprawia, że jest ona miejscem miliardowych interesów. W grę wchodzą tabletki, kapsułki, krople, maści, które
zawierają fałszywe, rozcieńczone substancje czynne lub ich w ogóle nie
posiadają. W najlepszym razie handluje się tabletkami witaminowymi
z kredy czy środkami na potencję ze skrobi kukurydzianej, częściej niestety bezwartościowymi lub trującymi kopiami preparatów rynkowych na
nowotwory, podwyższone ciśnienie, cukrzycę, malarię czy AIDS. Fałszywki pochodzą przeważnie z Indii i Chin. Światowa sieć rozszerza się
w krajach rozwijających się. Nigeria jest uważana za jedną z podstawowych baz przerzutowych piratów leków i osiągnęła przed paroma laty
smutny rekord – według ówczesnych szacunków około 70 % wszystkich
leków było fałszowanych. Głównym problemem Nafdac była korupcja.
W czasie, gdy D. Akunyii obejmowała urząd, inne kraje afrykańskie zakazały, ze względów bezpieczeństwa, importu leków z Nigerii. Sprzedawcy
legalnych leków nie mogli sobie dać rady z dumpingowymi cenami fałszerzy. Koncerny farmaceutyczne opuściły ten kraj. Siostra D. Akunyii umarła na cukrzycę. Okazało się, że brała fałszywą insulinę. Teraz każdy lek
oraz niektóre kosmetyki i produkty żywnościowe są badane w laboratorium
i otrzymują zezwolenie na wprowadzanie do obrotu na maksimum 5 lat.
Kontrolowane są zakłady produkujące leki i żywność. Za korupcję pracownicy są zwalniani z pracy. Starannie kontroluje się sprzedaż na targowiskach.
Na małych straganach targowisk oferowane są wszystkie możliwe leki jak:
tabletki na AIDS, antybiotyki, insulina, środki uspokajające, czy syropy na
kaszel. Zbiera się numery telefonów komórkowych pośredników. Po kilku
dniach przeprowadzane są kolejne akcje policji. Dyrektor Kliniki w Lagos
często prosi pacjentów aby przynosili mu lekarstwa, które zażywają. Jeśli
stwierdzi fałszywki, to prosi o adres miejsca zakupu, a następnie telefonuje do pracowników Nafdac, którzy przeszukują taki sklep.
Akcja uświadamiająca zagrożenia prowadzona jest przez pracowników
Nafdac za pomocą plakatów, broszur i spotów reklamowych w telewizji.
Pracownicy jeżdżą po kraju i wygłaszają prelekcje. Ostatnia akcja pokazowa (już 116. z kolei) to publiczne palenie leków sfałszowanych przy
użyciu oleju napędowego. Następne ze względu na ochronę środowiska
będą palone z użyciem nowocześniejszych środków.
Fałszerze leków nie są drobnymi kryminalistami – na próby zwalczania ich przestępczej działalności odpowiadają radykalnie. W sierpniu 2002
r. miał miejsce pożar w nowym laboratorium w Lagos. W marcu 2004 r.
podpalono wiele regionalnych biur Nafdac.
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Szef Nafdac chce współpracować z innymi krajami zachodnioafrykańskimi w sprawie zwalczania przestępczości polegającej na fałszowaniu
leków. Podróżuje do Indii i Chin werbując inspektorów i uczulając na
aktualne problemy miejscowe władze. Jest przedstawicielem specjalnej
jednostki WHO, która powstała w końcu 2006 roku dla poprawy współpracy krajów członkowskich i wprowadzania skuteczniejszych środków
prawnych.
Zwalczanie przestępczości związanej z rynkiem leków
sfałszowanych
Wzrost przestępstw farmaceutycznych wymógł na społeczności
międzynarodowej podjęcie stosownych kroków prawnych. „Deklaracja
rzymska” z 2006 roku zobowiązała WHO i Radę Europy do powołania
międzynarodowej grupy, której zadaniem jest walka z fałszowaniem produktów leczniczych – „International Medical Products Anti Counterfeiting Taskforce (IMPACT)”.9 „Zrzesza ona instytucje rządowe, pozarządowe i międzynarodowe w celu propagowania społecznej informacji
wśród pacjentów, organizacji i innych podmiotów oraz przygotowania
podstaw prawnych i utworzenia mechanizmów współpracy w zwalczaniu
procederu fałszowania leków.”10
Inną instytucją powołaną do zwalczania tego typu przestępczości jest
doradcza Grupa Specjalistów ds. Przestępstw Farmaceutycznych (The
Group of Specialists on Pharmaceutical Crime, PC-S-PC), powołana
w 2007 roku w ramach Europejskiego Komitetu Problemów Kryminalnych (European Committee on Crime Problems, CDPC), odpowiedzialnego za przygotowanie Konwencji o Lekach Sfałszowanych / Przestępczości
Farmaceutycznej (Convention on Counterfeit Medicines / Pharmaceutical
Crime). 11
Od 2008 roku, działania grupy IMPACT stały się bardziej efektywne,
powstały zalecenia dla konkretnych resortów. Interpol, który jest istotnym uczestnikiem tej grupy przygotował przewodnik dla oficerów policji
9

Prioritized Elements for a Council of Europe Convention on the Protection of
Public Health Against Pharmaceutical and Healthcare Product Crime, “European
Committee on Crime Problems, Strasbourg, 30 March 2007”, dane za stroną: http.//
www.coe.int/cdcp, stan na dzień: 09.04.2009 r.
10 Z. Fijałek, K. Sarna, Fałszowanie..., op. cit., s. 5-11.
11 Revised terms of reference of the Group of Specialists on Couterfeit Pharmaceutical Products (PC-S- CP), dane za stroną: http.//www.coe.int/pharma_crime, stan na
dzień: 09.04.2009 r.
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i służb celnych „A Guidance to Investigating Counterfeit Medical Products and Pharmaceutical Crime”.12 Dostarcza on podstawowych informacji o:
– środowisku przestępczości farmaceutycznej,
– identyfikacji istotnych instytucji państwowych i segmentów rynku
farmaceutycznego,
– prowadzonych dochodzeniach wynikających z uzyskiwanych informacji o niezgodności w dokumentach i ich ewentualnego związku
z przestępstwami farmaceutycznymi,
– taktyce w prowadzeniu dochodzeń o przestępstwa farmaceutyczne,
– wykrywaniu i identyfikowaniu sfałszowanych produktów leczniczych.
Niezależnie od istniejących w krajach Unii Europejskiej regulacji
prawnych, wyróżniono w przewodniku następujące przestępstwa farmaceutyczne:
– wytwarzanie, import, eksport i sprzedaż produktów bez wymaganego zezwolenia,
– wytwarzanie produktów niezgodnych ze specyfikacją (np. różna od
określonej w jednostkowej dawce ilość substancji czynnej),
– wytwarzanie, import, eksport i sprzedaż produktów, które nie
spełniają krajowych wymagań odnośnie oznakowania (etykieta,
ulotka),
– dostarczanie/sprzedaż produktów leczniczych do nielicencjonowanych dystrybutorów, hurtowników, detalistów,
– fałszowanie dokumentów odnoszących się do produktów leczniczych,
– nieprzestrzeganie wymagań odnośnie prawidłowego magazynowania,
transportu i dystrybucji produktów leczniczych,
– nieprzechowywanie zapisów wymaganych w danym kraju.
Raport European Commision, Taxation and Customs Union13 z 2007 roku
podał, że głównym źródłem przemytu leków sfałszowanych były w tym czasie Szwajcaria, a następnie Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
12

A Guidance to Investigating Counterfeit Medical Products and Pharmaceutical
Crime, Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT) in the World Health
Organization (WHO), 2007, dane za stroną: http.//www.who.int/impact/events/Aguidetocounterfeitpharmaceuticalcrimeinvestig ation.pdf, stan na dzień: 09.04.2009 r.
13 European Commission, Taxation and Customs Union (2007), Summary of community customs activities on counterfeit and piracy, dane za stroną: http://ec.europa.
eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_
piracy/statistics2007.pdf, stan na dzień: 09.04.2009 r.
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Na wniosek Komisji Europejskiej od 2006 roku rozpoczęto realizację
specjalistycznych programów badania szczelności kanałów dystrybucyjnych leków i wyrobów medycznych oraz bezpieczeństwa leków w imporcie równoległym.14 Opracowywana jest Europejska Konwencja Dotycząca Przestępstw Farmaceutycznych, klasyfikująca fałszowanie leków jako
zbrodnię farmaceutyczną.15
Również koncerny farmaceutyczne śledzą rynek w celu sprawdzania obecności leków sfałszowanych znakowanych ich logo. Na przykład Instytut Bezpieczeństwa Farmaceutycznego Pharmaceutical Institute
(PSI-IFPMA) „współpracuje z narodowymi agencjami rejestracji leków,
urzędami celnymi i Interpolem”.16 Praktycznie, śledztwa są w zdecydowanej większości umarzane na wniosek producenta.
W badaniu leków nielegalnych, sfałszowanych i substandardowych
istotną rolę odgrywa Sieć Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych Rady Europy (European Network of Official Medicines
Control Laboratories – OMCL Network), zorganizowana i nadzorowana
przez Europejski Dyrektoriat Jakości Leków (European Network for the
Quality of Medicines – EDQM) w Strasburgu.17
Funkcje OMCL w Polsce pełni Narodowy Instytut Leków.
Tab. 1 Zestawienie opinii wykonanych w Narodowym Instytucie Leków w 2008 roku dla Policji i prokuratur
Liczba
produktów
ogółem
Razem

259

Produkty lecznicze, kategoria

Kosmetyki
i suplementy
Niedopuszczone Sfałszowane
diety
do obrotu szt.
szt.
szt.
138

9

52

Inne
szt.
128

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Instytutu Leków

Najczęściej były badane leki:
a) Viagra, Cialis oraz niezarejestrowane produkty lecznicze zawierające
sildenafil (np. Lamour – 120 mg sildenafilu w tabletce); często
tabletki te wykazywały zawartość gipsu,
14

Z. Fijałek, K. Sarna, Fałszowanie..., op. cit., s. 5-11.
Tamże, s. 5-11.
16 Tamże; szerzej zob. dane za stronie: http://www.psi-inc.org/incidentTrends.cfm,
stan na dzień: 09.04.2009 r.
17
Tamże.
15
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b) produkty oznakowane jedynie w dalekowschodnich językach (medycyna orientalna),
c) sfałszowane suplementy diety zawierające niedeklarowane substancje czynne np. (sibutraminę po 30 mg na kapsułkę, lub N-mono
dezmetylosibutraminę) takie jak LIDA i MEIZITANG (produkty te
spowodowały w Europie co najmniej 20 przypadków zgonów),
d) produkty zawierające w swym składzie johimbinę i kantarydynę,
oznakowane jako produkty lecznicze homeopatyczne (substancje
te były kiedyś stosowane w lecznictwie, lecz zostały wycofane
z użycia),
e) produkty w postaci sprayu i kremów zawierające lidokainę,
f) steroidy anaboliczne: produkty w postaci wstrzyknięć zawierające
pochodne testosteronu; tabletki z substancjami czynnymi jak metanabol (wiele z nich to produkty lecznicze nie dopuszczone do obrotu
w Polsce),
g) „dopalacze” jako: tabletki zawierające pochodne piperazyny (BZP
i TFMPP) oraz ziołowe mieszanki do palenia zawierające substancję
oznakowaną symbolem JWH 018.
Poza protokołami badań oraz opiniami dla organów ścigania, Narodowy Instytut Leków przygotowuje raporty dla EDQM. Dotyczy to zazwyczaj produktów, które pojawiły się niedawno na polskim rynku i nie były
wcześniej badane w NIL lub różnią się zasadniczo wyglądem i składem od
produktów oryginalnych.
W Polsce od początku 2008 roku intensywnie pracuje Zespół do
Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych, który składa się z przedstawicieli:
• Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego – Departamentu Nadzoru,
• Ministerstwa Zdrowia – Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji,
• Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Preparatów Biobójczych,
• Głównego Inspektoratu Sanitarnego – Departamentu Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia,
• Komendy Głównej Policji – Wydziału ds. walki z Przestępczością
Gospodarczą,
• Służby Celnej / Ministerstwa Finansów – Wydziału ds. Ochrony
Praw Własności Intelektualnej,
• Narodowego Instytutu Leków – Dyrekcji i Pracowni Leków
Sfałszowanych,
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• Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny,
• Prokuratury Krajowej.
W posiedzeniach Zespołu biorą także udział okazjonalnie przedstawiciele innych instytucji centralnych, jak np. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
W wyniku działań wspomnianego Zespołu, Główny Inspektorat Farmaceutyczny nawiązał wstępną współpracę z firmą Google.pl w zakresie nieodpłatnego udostępnienia usługi pozwalającej na pozycjonowaniu
ostrzeżenia o lekach sfałszowanych, w przypadku wyszukiwania słów
kluczowych (nazw leków). Ponadto Zespół wystosował do internetowych
portali aukcyjnych pismo wskazujące, że żaden obrót produktami leczniczymi nie jest dozwolony na aukcjach internetowych. Policja ustaliła,
że portale aukcyjne posiadają własne komórki (tzw. centrum bezpieczeństwa), odpowiedzialne za wyszukiwane i usuwanie aukcji niezgodnych
z prawem lub regulaminem.
Materiały zebrane w Narodowym Instytucie Leków w trakcie wykonywania opinii dla Policji, prokuratur, Straży Granicznej i sądów (zdjęcia,
wyniki badań) stanowią podstawową bazę danych leków sfałszowanych.
Stanowią one istotny materiał rzeczowy, z którego korzystają uczestnicy
Zespołu.
Na zlecenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zostały zaprojektowane plakaty informacyjne oraz stand o sfałszowanych produktach
leczniczych. Materiały te zostały skierowane do druku i będą umieszczane
w ramach kampanii społecznej w miejscach takich jak przychodnie, urzędy,
itp. Podjęto plan przeprowadzenia w Rzeszowie badań świadomości społecznej odnośnie zagrożeń związanych z lekami z nielegalnego źródła.
Przedstawiciele Policji i Narodowego Instytutu Leków zestawili istotne akty prawne, na podstawie których możliwa jest walka z fałszowaniem
produktów leczniczych. Są to między innymi:
• Kodeks karny18 – art. 165 § 1, pkt 2; a ponadto art. 156, art. 157
i art. 160;
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne19 – art.
124 – 132;
• Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej20
– art. 304 i 305;
18

Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, z późn. zm.
Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271, z późn. zm.
20 Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117, z późn. zm.
19
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• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia21 – art. 96 – 99.
Aktem prawnym pomocnym w walce z podrabianiem jest rozporządzenie Rady WE nr 1383/2003, które pozwala organom celnym zatrzymywać towary podejrzane o naruszanie praw własności intelektualnej.
Funkcjonariusze Komendy Głównej Policji wspólnie z przedstawicielem
Narodowego Instytutu Leków, opracowali ponadto przykładowe pytania
pomocne w sformułowaniu postanowień policyjnych i prokuratorskich,
przygotowywanych w celu ścigania przestępstw farmaceutycznych:
1. Jaki jest skład chemiczny przesłanych produktów? Jakie substancje
czynne zawierają zabezpieczone produkty?
2. Czy przedmiotowe produkty spełniają definicję produktu leczniczego w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne?
3. Czy zabezpieczone produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na
terenie Polski?
4. Czy skład chemiczny zabezpieczonych produktów leczniczych odpowiada oryginalnym produktom dostępnym na rynku polskim?
5. Czy zabezpieczone produkty lecznicze spełniają wymagania jakościowe określone dla tego typu produktów?
6. Jakim działaniem charakteryzuje/ą się zabezpieczony/e jako materiał
dowodowy produkt/y leczniczy/e, czy jego/ich samodzielne (tj. bez
przepisu lekarza) zastosowanie może nieść ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dla przyjmującego? / Czy zażycie ich
może narazić zażywającego je na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu?
Podsumowanie
Narastający od około dziesięciu lat problem przestępczości farmaceutycznej związanej z rozwojem rynku leków sfałszowanych, wymusił również na Polsce podjęcie intensywnych przedsięwzięć organizacyjnych. Są
one skoordynowane m.in. z działaniami Rady Europy i Interpolu. Poszczególne instytucje państwowe, dysponując środkami prawnymi i fizycznymi, koordynują swoją działalność w Zespole do Spraw Sfałszowanych
Produktów Leczniczych, w którym odbywa się stała wymiana informacji
21

Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz. 1225.
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o nowych, sfałszowanych produktach leczniczych na rynku, o wykonywaniu opinii o lekach zajętych przez Policję, służby celne i Straż Graniczną.
Podejmowane są tam również działania prewencyjne podnoszące świadomość społeczeństwa i władz odnośnie tego trudnego problemu, który ma
istotny wpływ na stan zdrowotności nas wszystkich.

Rafał Skowronek*

Medyczno-sądowa i kryminalistyczna problematyka
badania katastrof
Zmiany cywilizacyjne, w tym stały rozwój techniczny i technologiczny, wiążą się z coraz większą gęstością zaludnienia. Powstają nowe aglomeracje miejskie z wieloma zakładami przemysłowymi oraz rozwiniętą
infrastrukturą komunikacyjną. Wszystkie wymienione elementy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofalnych zdarzeń z dużą
liczbą ofiar śmiertelnych.
Górny Śląsk, gdzie głównie na bazie przemysłu górniczego rozwinęła
się duża aglomeracja miejska, zamieszkuje ponad cztery miliony ludzi.
W 2006 roku na tym terenie miały miejsce dwa zdarzenia o znamionach
katastrofy: budowlanej i górniczej.
28 stycznia, podczas trwania wystawy gołębi pocztowych, zawalił się
dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich. W momencie zdarzenia, w budynku znajdowało się około 700 osób, z których 65 zginęło,
a 171 zostało rannych. Była to największa katastrofa budowlana w powojennej historii Polski.
Do drugiego zdarzenia doszło 21 listopada w Kopalni Węgla Kamiennego
„Halemba” w Rudzie Śląskiej. Wybuch metanu na głębokości 1030 metrów
pod ziemią zainicjował eksplozję pyłu węglowego. Na miejscu zginęło 23
górników (8 pracowników kopalni i 15 pracowników przedsiębiorstwa spoza
kopalni). Była to jedna z najtragiczniejszych katastrof górniczych w Polsce.
Pojęcie „katastrofy” nie jest jednoznaczne. Zdarzenia (wypadki) dzieli
się na jednostkowe, mnogie, masowe i katastrofy. Z punktu widzenia medycyny ratunkowej, za katastrofy uznaje się tylko te nagłe zdarzenia, które
wymagają użycia sił i środków w liczbie przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych.1 W Kodeksie karnym z 1997 roku natomiast
uwzględniono dwie „formy” katastrofy:
– w art. 163 k.k., jako „niebezpieczne zdarzenie”, tj. zdarzenie, które
„zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach”;
∗ Autor jest studentem V roku medycyny na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
1 K. Sosada, W. Żurawiński, A. Niczyporuk, Pomoc medyczna w zdarzeniach masowych i katastrofach, [w:] A. Zawadzki (red.), Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa 2007, s. 369-388.
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– w art. 173 k.k., jako „katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym, zagrażającą życiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach.”
Według ekspertów, kryterium „większej liczby” osób spełnia liczba
większa niż pięć.2 W publikacjach zagranicznych część autorów uznaje
zdarzenie za katastrofę dopiero, gdy liczba ofiar przekracza dwanaście.3
Katastrofy zależnie od przyczyny można podzielić na:
a) naturalne, czyli tzw. kataklizmy (klęski żywiołowe) wywołane
działaniem sił przyrody (powodzie, susze, pożary, osuwiska, lawiny,
gradobicia, burze, huragany, trzęsienia ziemi itd.);
b) antropogeniczne, spowodowane przez człowieka, wśród których
możemy wyróżnić katastrofy:
– komunikacyjne (powietrzne, wodne, lądowe – drogowe i kolejowe),
– budowlane (głównie zawalenia się budynków),
– przemysłowe (awarie, pożary i wybuchy gazów, zatrucia środkami
toksycznymi),
– pożary i wybuchy;
c) społeczne, na skutek zamieszek lub paniki tłumu;
d) intencjonalne, spowodowane konfliktami zbrojnymi lub atakami
terrorystycznymi za pomocą broni konwencjonalnej i niekonwencjonalnej (w ataku na World Trade Center w 2001 roku za broń
posłużyły cywilne samoloty pasażerskie), w wyniku których poszkodowane zostają osoby cywilne.
O tym, czy dane zdarzenie jest katastrofą, decyduje pierwszy przybyły
na miejsce zdarzenia dowódca jednostki Państwowej Straży Pożarnej lub
kierownik zespołu ratownictwa medycznego.
W zapobieganiu negatywnym skutkom katastrofy oraz badaniu jej
przyczyn biorą udział służby: ratownicze, poszukiwawcze, dochodzeniowo-śledcze i kryminalne. Ważną rolę zarówno na miejscu zdarzenia, jak
i w całym dochodzeniu powypadkowym odgrywają specjaliści medycyny
sądowej i techniki kryminalistycznej.
Problematyka badania katastrof jest coraz częściej poruszana na forum
spotkań specjalistów nauk sądowych. Dąży się do unifikacji trybu i sche2

R. Drozd, T. Jurek, B. Świątek, Największe katastrofy masowe w powojennej
historii Polski, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii: medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. 11, Wrocław 2007, s. 163-170.
3 C. Cattneo, D. De Angeles, M. Grandi, Mass Disasters, [w:] A. Schmitt, E. Cunha,
J. Pinheiro, Forensic Anthropology and Medicine: Complementary Sciences From Recovery to Cause of Death, New Jersey 2006, s. 431-443.
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matów postępowania w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej.
W Polsce to zagadnienie było głównym tematem konferencji „Wypadki Zbiorowe (Katastrofy) w Praktyce Sądowo-Lekarskiej i Kryminalistycznej”, która odbyła się w maju 1981 roku w Jastrzębiej Górze.
Obok ustalenia przyczyny i mechanizmu śmierci, do jednych z głównych zadań medycyny sądowej w przypadku katastrofalnego zdarzenia należy podjęcie działań identyfikacyjnych celem ustalenia tożsamości ofiar,
choć nie ma żadnych szczególnych przepisów prawnych w tym zakresie.
Jest to zadanie priorytetowe, które ma podstawowe znaczenie dla rodzin
osób zaginionych oraz potrzeb prowadzonego śledztwa, a także późniejszych postępowań cywilno-odszkodowawczych i ubezpieczeniowych.
W zależności od rodzaju i okoliczności katastrofy identyfikacja zwłok
może być w różnym stopniu utrudniona (zwęglenie, rozkawałkowanie,
pozbawienie odzieży) i wymagać odpowiedniego doboru i modyfikacji
specjalnych metod badawczych.
Autorzy włoscy podzielili katastrofy na dwie grupy:3
a) katastrofy „zamknięte”, w których liczba i tożsamość uczestników
jest znana, np. katastrofa samolotu ze znaną listą pasażerów;
b) katastrofy „otwarte”, znacznie trudniejsze do badania, w których
liczba i tożsamość uczestników nie jest znana i wymaga oczekiwania na informacje o osobach zaginionych, np. katastrofa statku
z imigrantami na pokładzie.
Zazwyczaj do ustalenia tożsamości wystarczające są wyniki badań
daktyloskopijnych (niemożliwe w przypadku zwłok zwęglonych czy
objętych nasilonymi zmianami pośmiertnymi) i analiza stomatologiczna
(niezbędny udział lekarza stomatologa, a najlepiej biegłego z zakresu stomatologii sądowej). Należy zaznaczyć, że pośmiertna ocena uzębienia,
nawet z wykorzystaniem zdjęć panoramicznych nie jest zadaniem łatwym
i, co ważne, jest przydatna tylko wtedy, gdy dysponuje się zażyciowym
materiałem porównawczym. Uzasadnione jest pobranie i zabezpieczenie
jako dowód rzeczowy całych szczęk i preferowanie schematów uzębienia zamiast ich opisów. W USA istnieje odrębna specjalizacja lekarska
patologa stomatologicznego, którego podstawowym zadaniem jest ocena
radiogramów pośmiertnych.
Czasem zastosowanie znajdują również: badania kośćca (przebyte
urazy, choroby), badania antropologiczne (oszacowanie wieku) oraz badania serohematologiczne (identyfikacja grupowa krwi, jednak na chwilę
obecną najbardziej wiarygodną i powszechnie stosowaną metodą są bez
wątpienia badania genetyczne wykonywane przez specjalistów hemoge-
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netyki sądowej.4 Do metod nienaukowych, którymi można się posłużyć
należą: wykorzystanie specyficznych cech odzieży, znalezionych przy
zwłokach depozytów (dokumenty, charakterystyczne przedmioty osobiste takie jak biżuteria) i znaków szczególnych w postaci tatuaży, blizn,
znamion, przebarwień i odbarwień skóry oraz zniekształceń. Stwierdzenie blizn pourazowych lub pooperacyjnych w pełni uzasadnia wykonanie
tzw. sekcji celowanej, aby zidentyfikować rodzaj przebytego urazu lub
przeprowadzonego zabiegu operacyjnego (charakterystyka kliniczna). Podobnie jak w przypadku ofiar wojennych, identyfikacja niektórych ofiar
katastrofy nie zawsze jest możliwa, zwłaszcza w przypadku braku lub niepełnej dokumentacji medycznej, stomatologicznej i osobowej, niezbędnej
do konfrontacji z obrazem pośmiertnym. Należy zbierać te dane w sposób
ujednolicony i ukierunkowany.
Po opisanych powyżej katastrofach na Górnym Śląsku, lekarze medycyny sądowej dokonali oględzin oraz sekcji zwłok 88 ofiar. Dla celów identyfikacyjnych zabezpieczano materiał do badań genetycznych, przeprowadzono szereg badań chemiczno-toksykologicznych i histopatologicznych oraz
wykonano dokumentację fotograficzną ofiar, a w prosektorium dokonywano okazania ciał zmarłych – ich rodzinom (identyfikacja wizualna). Przeprowadzone czynności medyczno-sądowe pozwoliły na identyfikację wszystkich ofiar, określenie przyczyny i mechanizmu ich śmierci oraz stanowiły
istotną wartość dowodową oraz poznawczą, umożliwiając przeprowadzenie
rekonstrukcji przebiegu katastrofalnych zdarzeń.5
Praktyczne potwierdzenie tożsamości poprzez okazanie zwłok rodzinie
osoby zaginionej, oczywiście jeśli nie są zbyt zniekształcone, ma niewątpliwe wady i zalety. Niekorzystne jest utrudnienie, a nawet dezorganizacja
pracy w zakładzie przez zaangażowanie jego pracowników w procedury
dotyczące okazania jak i wchodzące i wychodzące osoby oraz przypadki
zrozumiałych reakcji emocjonalnych (np. zasłabnięcia, omdlenia, silny
stres – wymagające udzielenia pomocy medycznej). W pewnym stopniu
4 V. J. DiMaio, D. DiMaio, Forensic Pathology. Second Edition. New York 2001,
s. 295-300; zob. także: J. Piątek, A. Ossowski, Z. Sagan, S. Majdanik, S. Powalski, M.
Parafiniuk, Identyfikacja genetyczna spalonych ofiar wypadku drogowego, [w:] XIII
Naukowy Zjazd PTMSiK. Abstrakty, Kraków 2004, s. 98.
5 M. Kobek, Z. Jankowski, Cz. Chowaniec, Z. Olszowy, D. Pieśniak, Ocena przyczyny i mechanizmu zgonu ofiar zbiorowego wypadku przy pracy pod ziemią w kopalni
„Halemba” w Rudzie Śląskiej w dniu 21.11.2006 r., [w:] XIV Naukowy Zjazd PTMSiK.
Abstrakty, Szczecin 2007, s. 52-53; zob. także: M. Chowaniec, M. Kobek, Cz. Chowaniec, Analiza obrażeń u śmiertelnych ofiar katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Katowicach/Chorzowie w dniu 28.01.2006 r., [w:]
XIV Naukowy…, op. cit., s. 53.
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można zniwelować ten problem poprzez ograniczenie widoku często drastycznych obrazów (odpowiednie przygotowanie zwłok i pomieszczenia),
sprawne przeprowadzenie czynności administracyjnych, nadzór psychologa oraz informowanie rodziny na bieżąco o planowanych badaniach
z odpowiednim uzasadnieniem i zasygnalizowaniem ich czasochłonności.
Zaletą tej metody jest natomiast szybkość i skuteczność wstępnej identyfikacji (wymóg potwierdzenia metodami biologicznymi), tak ważne dla
najbliższych w momencie tragedii.
Czasem prace związane z identyfikacją zwłok są zlecane lekarzom
patomorfologom (np. po katastrofie kolejowej pod Otłoczynem w 1980
roku), którzy nie mają jednak odpowiedniego przygotowania zawodowego, wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w tej dziedzinie. Do takich
sytuacji powinno dochodzić jedynie zupełnie wyjątkowo.
Udział medyków sądowych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i plan
miejsca zdarzenia, powinien rozpocząć się już na miejscu katastrofy, dlatego optymalnym rozwiązaniem jest tworzenie na całym świecie wielospecjalistycznych ekip do spraw identyfikacji ofiar, tzw. DVI-teams (Disaster
Victim Identification-teams) oraz przygotowanie odpowiednich procedur
organizacji pracy, a także planów ćwiczeń i zasad współdziałania z pozostałymi służbami. Zaletą stałych zespołów ekspertów jest szybki przepływ
informacji, skuteczność oraz wyeliminowanie działań improwizowanych.
Gdy liczba ofiar jest na tyle duża, że przekracza możliwości organizacyjne
jednego ośrodka, musi istnieć możliwość uzyskania pomocy z sąsiedniego, najbliższego terenowo zakładu medycyny sądowej. Jeśli w katastrofie
zginęli obywatele obcych państw, dobrą praktyką jest udział specjalistów
z tych krajów w postępowaniu identyfikacyjnym. Pełnią oni wtedy przede
wszystkim rolę informacyjną.
Propozycje rozwiązań organizacyjnych w polskich warunkach przedstawił prof. R. Hauser z ośrodka gdańskiego.6 Zaproponował m.in. utworzenie „ekip identyfikacyjnych pierwszego etapu działalności” (interwencyjnych) i „drugiego etapu działalności” (w zakładach badawczych) oraz
„krajowej sieci identyfikacyjnej” z „regionalnymi centrami identyfikacyjnymi” utworzonymi w oparciu o zakłady medycyny sądowej, a także powołanie do życia nadrzędnego „krajowego / międzynarodowego centrum
identyfikacyjnego”. W niektórych państwach funkcjonują nawet trzy zespoły włączające się stopniowo do akcji.
Na początkowym etapie organizacyjnym istotne są: ustalenie toku
ewakuacyjnego ofiar, wstępna rekonstrukcja i identyfikacja zwłok (tzw.
6 R. Hauser, Problematyka identyfikacji ofiar katastrof, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2002, t. LII, s. 333-342.

296

RAFAŁ SKOWRONEK

identyfikacja selekcyjna), zabezpieczenie ich transportu do prosektorium
i zapewnienie wydolności lokalowej (zawieszenie badań bieżących i dydaktyki) – mieszczące się w szerokim pojęciu procedur postępowania ze
zwłokami. Jest to etap kluczowy i wszelkie zaniedbania w tym zakresie są
później nie do odrobienia.7 Rejestracja zwłok nie może być chaotyczna.
Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie tzw. numerów ewakuacyjnych,
konsekwentnie uwzględnianych w dalszej dokumentacji. Uaktualnione
wytyczne postępowania po katastrofie wraz z praktycznymi kartami identyfikacyjnymi ante mortem i post mortem opublikował w 2008 roku Interpol.8 Są to najczęściej używane formularze do identyfikacji ofiar katastrof
w Europie.
Ważnym elementem postępowania na miejscu katastrofy jest uwzględnienie etycznej strony podejmowanych zadań tzn. prowadzenia identyfikacji szczątków ofiar w godnych warunkach, np. poprzez tworzenie tymczasowych namiotów identyfikacyjnych, czy też wykorzystanie w tym
celu samochodów-chłodni i lokalnej infrastruktury.
Kolejnym zadaniem dla medyków sądowych jest udział w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia i badaniu jego przyczyn. Zgodnie ze standardami
europejskimi każde zwłoki i szczątki ludzkie powinny zostać poddane
pełnemu badaniu sekcyjnemu. Badanie zwłok ofiar powinno być szczególnie skrupulatne w stosunku do osób, które w sposób świadomy lub nieświadomy mogły przyczynić się do zaistnienia katastrofy (personel załogi
samolotu, pociągu, sprawcy zamachu terrorystycznego itd.). Za przykład
mogą posłużyć wyniki badań zwłok pilotów samolotu An-24, który dnia
2 kwietnia 1969 roku rozbił się na zboczu góry Polica niedaleko miejscowości Zawoja. Sekcja zwłok ujawniła u pierwszego pilota przebyty kilka
tygodni wcześniej zawał mięśnia sercowego, zakrzep w dużej gałęzi tętnicy wieńcowej prawej oraz formujący się drugi zawał, który prawdopodobnie był jednym z powodów błędu nawigacyjnego załogi samolotu zajętej
udzielaniem pomocy dowódcy.9 Nie tylko wyniki badań pośmiertnych
mogą przyczynić się do ustalenia przyczyny zdarzenia. Przeprowadzone
w Gdańsku badanie sądowo-lekarskie (neurologiczne i psychiatryczne)
kierowcy autobusu, który w sposób niezrozumiały dla świadków spowo7 S. Raszeja, Zagadnienia organizacyjne udziału medycyny sądowej w badaniu zbiorowych wypadków śmiertelnych, „Problemy Kryminalistyki” 1982, nr 155,
s. 90-97.
8 Dane za stroną: http://www.interpol.int/Public/DisasterVictim/Guide.asp, stan na
dzień: 17.04.2009 r.
9 Z. Marek, Katastrofa lotnicza pod Policą, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1993, tom XLIII, s. 125-130.
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dował katastrofę komunikacyjną, wykazało, że prawdopodobnie podczas
prowadzenia pojazdu doszło u niego do napadu padaczkowego.10
Kompleksowe czynności sądowo-lekarskie, uzupełnione o wyniki badań dodatkowych, pozwalają odpowiedzieć na ważne pytania m.in. kto
kierował środkiem transportu w przypadku katastrofy komunikacyjnej;
czy ofiara była pod wpływem leków, narkotyków lub alkoholu (pełne badanie toksykologiczne) i czy w ogóle żyła w momencie tragedii (przyżyciowość obrażeń). Ta ostatnia informacja w połączeniu z brakiem śladów
działania przestępnego (rany postrzałowe, ślady zatrucia i wybuchu, obecność fragmentów bomb w RTG), pozwala zwykle wykluczyć „zbrodniczy” charakter tragedii, np. atak terrorystyczny, sabotaż, zestrzelenie czy
też egzekucję. W uzasadnionych przypadkach można wykonać badania
bakteriologiczno-wirusologiczne (podejrzenia użycia broni biologicznej).
Wyniki badań chemiczno-toksykologicznych mają znaczenie nie tylko w badaniu czynnika ludzkiego katastrofy, ale także jej okoliczności
i przebiegu. Dotyczy to zwłaszcza analizy obecności par łatwopalnych
cieczy i gazów: tlenku węgla, dwutlenku węgla, cyjanowodoru, a także
metanu w materiale biologicznym w przypadku pożarów oraz wybuchów
naziemnych i podziemnych (katastrofy górnicze). Połączenie informacji
o poziomie miejsca i kondygnacji, z której wydobyto zwłoki (lokalizacja
topograficzna ofiar), z wynikami badań przeprowadzonych w zakładzie
medycyny sądowej może stanowić podstawę do określenia epicentrum
wybuchu przestrzennego.11 W rekonstrukcji zdarzeń pomocne bywają
również badania morfologiczne narządów wewnętrznych, które umożliwiają m.in. ustalenie czasu ekspozycji rozbitków katastrofy morskiej na
działanie niskiej temperatury („reakcja stresowa” w nadnerczach, odczyn
p.a.S. w wątrobie).12
Podstawowym zadaniem specjalisty z zakresu kryminalistyki na miejscu katastrofy jest przeprowadzenie oględzin, polegające na fachowym
zabezpieczeniu, udokumentowaniu i zachowaniu wszelkich dowodów na
potrzeby organów prowadzących śledztwo. W pełni może się ono rozpocząć dopiero po skończonej akcji ratowniczej, przy czym zwłoki ofiar nie
powinny być przemieszczane bez istotnych wskazań.
10

S. Raszeja, Rola medyka sądowego przy ustalaniu przyczyn wypadków o poważnych następstwach, „Problemy Kryminalistyki” 1980, nr 147-148, s. 622-627.
11 J. Kowalik, K. Ludwicki, A. Iwaszkiewicz, Sądowo-lekarska i toksykologiczna
problematyka wybuchu metanu w Rotundzie, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1981, tom XXXI, s. 233-239.
12 T. Dziedzic-Witkowska, R. Zbychorski, Z. Jankowski, Badania morfologiczne
ofiar katastrofy m/s „Kudowa Zdrój”, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”
1985, tom XXXV, s. 198-202.
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Priorytet na miejscu zdarzenia powinny posiadać organy ścigania i powołane przez nich zespoły biegłych, a nie komisje powoływane doraźnie,
które mogą być stronami w sprawie, o czym należy zawsze bezwzględnie
pamiętać.
W zasadzie miejsce katastrofy powinno być traktowane jak „normalne” miejsce przestępstwa przy zachowaniu racjonalnych ograniczeń
czasowych. Podstawowymi błędami na miejscu zdarzenia są jego nieprawidłowe zabezpieczenie oraz brak „gospodarza sprawy”, który w sposób
kompetentny nadzorowałby wszelkie działania procesowe i zasadność
obecności osób na obszarze objętym katastrofą.13
Prawidłowe badanie zabezpieczonego materiału już w zakładzie kryminalistyki jest bezcenne dla postępowania powypadkowego, zwłaszcza
jeśli chodzi o ocenę:
a) charakteru uszkodzeń odzieży i przedmiotów;
b) rodzaju zabrudzeń stwierdzonych na powierzchni tych rzeczy;
c) znalezionych w ich obrębie artefaktów;
d) uwidocznionych śladów biologicznych;
e) śladów prochu i osmaleń;
f) śladów substancji chemicznych.
Konieczna jest odpowiednia koordynacja badań i ścisła współpraca
między różnymi laboratoriami, szczególnie gdy analizowany jest ten sam
materiał. Do istotnych zagadnień należy także zabezpieczenie materiału
usuwanego z miejsca katastrofy, który po wstępnych analizach może okazać się pożądany i przydatny.
Do jednych z najtrudniejszych badań w kryminalistyce należy śledcze badanie miejsca wybuchu. Wynika to z rozległości miejsca zdarzenia,
zniszczenia i rozproszenia śladów, zmian istniejącego bezpośrednio po
zdarzeniu stanu rzeczy spowodowanych przez służby ratownicze, zmian
spowodowanych zjawiskami wtórnymi (np. pożar po wybuchu) i względów bezpieczeństwa eksperta, o których niestety często się zapomina
(niepotrzebne przypadki wypadków biegłych na miejscu oględzin). Podstawowym zadaniem dla eksperta kryminalistyki po wybuchu jest określenie jego rodzaju (wybuch przestrzenny mieszaniny powietrzno-gazowej,
fizyczny, czy działanie środków typu pirotechnicznego: wojskowego lub
górniczego). W przypadku podejrzenia zamachu bombowego zabezpieczona odzież ofiar powinna zostać zbadana pod kątem obecności pozostałości materiałów wybuchowych. W zależności od prawdopodobnego ro13 W. Baranowski, Kryminalistyczna problematyka organizacji działań na miejscu
katastrofy, „Problemy Kryminalistyki” 1982, nr 155, s. 97-100.
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dzaju wybuchu uzasadnione jest wezwanie do oględzin miejsca zdarzenia
biegłych (nie zawsze wojskowych) posiadających potencjalnie przydatne
informacje, w tym także osoby, które mogą zrekonstruować wygląd pomieszczeń sprzed katastrofy.
Dokumentacja obrazowa (fotografie, szkice sytuacyjne, nagrania video) i fotogrametria stanowią nieodłączony element przeprowadzania
wszelkich czynności zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w zakładzie specjalistycznym.14 W. Baranowski zaproponował sprawdzony w praktyce
podział na osoby lub grupy dokumentujące:15
a) tylko ofiary katastrofy (miejsce znalezienia i wygląd);
b) zmieniający się wygląd miejsca zdarzenia i przedmiotów w miejscu
ich znalezienia;
c) wygląd ofiar i przedmiotów przy nich znalezionych, po przewiezieniu do prosektorium;
d) badania sądowo-lekarskie.
W identyfikacji zwłok zdjęcia wykonane według zasad fotografii sygnalitycznej i skalowej można wykorzystać do:16
a) pośredniego okazania zwłok celem ich rozpoznania (metoda
„łagodniejsza” niż okazanie bezpośrednie);
b) udokumentowania wyglądu przedmiotów znalezionych przy ofierze;
c) identyfikacji zwłok na podstawie porównawczych zdjęć fotograficznych;
d) badań identyfikacyjnych zwłok metodą superprojekcji (rzadko).
Odsetek zgonów w wyniku katastrofy jest niewielki na całym świecie.
Uwarunkowania geograficzne (rzadkie klęski żywiołowe) oraz względnie
małe natężenie ruchu lotniczego i komunikacji lądowej, w porównaniu na
przykład do krajów azjatyckich, sprawiają, że Polska statystycznie wydaje
się krajem stosunkowo bezpiecznym pod względem zagrożenia tego typu
zdarzeniami. W żaden jednak sposób nie zwalnia to służb zaangażowanych
w postępowanie powypadkowe, w tym medyków sądowych i kryminalistyków, z konieczności wypracowania wspólnego modus operandi oraz
14

R. Czasak, J. Jaroszewski, Postępowanie na miejscu katastrofy samolotu SP LAA
„Mikołaj Kopernik” z uwzględnieniem czynności sądowo-lekarskich, „Problemy Kryminalistyki” 1982, nr 155, s. 110-113.
15 W. Baranowski, Kryminalistyczna…, op. cit., s. 97-100.
16 T. Kozieł, Rola i znaczenie fotografii w identyfikacji ofiar wypadków zbiorowych,
„Problemy Kryminalistyki” 1982, nr 155, s. 116-118.
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podnoszenia swych kwalifikacji w dziedzinie badania katastrof i ich ofiar,
a wręcz należy zasygnalizować, że jest to zagadnienie, które w naszym
kraju wymaga podjęcia pilnych działań i rozwiązań systemowych. Wciąż
aktualna pozostaje „Rezolucja uchwalona przez uczestników sympozjum
naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
w dniu 12 maja 1981 roku w Jastrzębiej Górze w sprawie udziału medycyny sądowej i kryminalistyki w badaniu wypadków zbiorowych”.17

17 Rezolucja uchwalona przez uczestników sympozjum naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w dniu 12 maja 1981 roku w Jastrzębiej Górze w sprawie udziału medycyny sądowej i kryminalistyki w badaniu wypadków
zbiorowych, , „Problemy Kryminalistyki” 1982, nr 155, s. 119-120.

Bartosz Mikołajczyk*

Czy Bill Bass zostałby w Polsce skazany? Art. 262 k.k.
a rozwój kryminalistyki w kontekście działalności tzw.
„farmy śmierci”
Kryminalistyka jest niewątpliwie jedną z najciekawszych nauk prawnych. Jak żadna z nich bazuje w olbrzymim stopniu na dorobku innych
dziedzin wiedzy, w szczególności nauk przyrodniczych. Te zaś rządzą
się swoimi prawami. Jednym z nich jest konieczność nieustannego rozwoju, niezatrzymanego postępu, co wymaga nieprzerwanych badań nad
coraz to nowymi zjawiskami. Nauki przyrodnicze mają charakter ściśle
empiryczny i bez doświadczeń nie mogłyby istnieć. Czymże bowiem jest
nauka, która zatrzyma się na pewnym etapie i nie dąży naprzód, uznając
za prawdę to, co inni już dawno zarzucili? Bez nauk przyrodniczych zaś
kryminalistyka stanie się jedynie swoistą „wydmuszką”, pozbawi się ją
narzędzi i odbierze sens jej funkcjonowaniu. Dlatego tak ważne jest, aby
naukowcy nie tylko dysponowali możliwie najnowocześniejszym zapleczem technicznym, ale również mogli działać w oparciu o jednoznaczne
i jasne kryteria prawne i nie musieli obawiać się zarzutów o nierzetelność
czy niezgodność z prawem swych doświadczeń z tego tylko powodu, że
nie do końca wiadomo, co jest, a co nie jest dozwolone.
Niestety, jednoznaczna i kompleksowa regulacja prawna zagadnień
praktycznych, zwłaszcza tych niosących ze sobą pewne problemy natury
emocjonalnej czy moralnej, nie należy do najmocniejszych stron polskiego
ustawodawcy. Trudno jest działać, gdy z jednej strony tworzy się podstawy
jurydyczne badań naukowych, z drugiej zaś penalizuje określone zachowania, zapominając jednocześnie o uregulowaniu tego, co pośrodku – wzajemnego stosunku jednych przepisów do drugich. Nie zakreśla się, nawet
w sposób ogólny, granic swobody działalności naukowej. Pozostawia się
niejako wyczuciu naukowców stwierdzenie, czy ich zachowanie mieści się
jeszcze w ramach porządku prawnego, czy też już poza ten porządek wykracza. Swoistym efektem tego jest działalność prawników – poszukiwanie,
niekiedy dość karkołomnych, konstrukcji prawnych odwołujących się do
analogii i pojęć niedookreślonych, uzasadniających wybory badaczy.
Przykładem takiej sytuacji jest problem badań prowadzonych na zwłokach ludzkich. Jest to zagadnienie bez dwóch zdań kontrowersyjne i draż* Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK
w Toruniu.
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liwe, mieści się bowiem na granicy tak osobistych doznań i wartości, jak
kult i cześć osoby zmarłej, godność ciała ludzkiego, prawo do pochówku,
szacunek dla miejsca spoczynku zmarłego. Nie może budzić wątpliwości,
że rozwój medycyny, w tym ściśle związanej z kryminalistyką medycyny
sądowej, opierać się musi na doświadczeniach i badaniach prowadzonych
na zwłokach. Najlepsze nawet preparaty czy modele nie są w stanie zastąpić kontaktu z ciałem ludzkim w jego naturalnej postaci, dlatego bardzo
ważnym jest, by umożliwić naukowcom pozyskiwanie ciał do tego typu
badań oraz działalności dydaktycznej, przy jednoczesnym poszanowaniu
wspomnianych wartości. Na tym tle pojawiają się liczne pytania natury
prawnoetycznej, m.in. o zakres i sposób prowadzenia takich badań. Jakiego rodzaju doświadczenia pozostawałyby w zgodzie z obowiązującym
prawem, a jakie należałoby uznać za działania z nim sprzeczne?
Nasuwa się od razu przykład działalności ośrodka naukowego, który
chyba w najbardziej spektakularny i dość niecodzienny sposób przyczynia
się do rozwoju kryminalistyki. Chodzi o University of Tennessee Forensic Anthropology Facility (Ośrodek Antropologii Sądowej Uniwersytetu
Tennessee, znany lepiej jako tzw. „Body Farm”, „farma śmierci” czy też
„trupia farma”). Została ona założona w 1971 roku przez Williama „Billa” Bassa, amerykańskiego naukowca z University of Tennessee. Nazwa
„Body Farm”, choć niezbyt lubiana przez uczonych, spopularyzowana
została wraz z ukazaniem się w 1994 roku inspirowanej działalnością
ośrodka noweli Patricii Cornwell pod takim właśnie tytułem.1 W zakładzie
tym prowadzone są badania nad rozkładem gnilnym ciała ludzkiego po
śmierci. Na obszarze ok. 1 ha zwłoki pozostawione są w najróżniejszych
środowiskach, różnie wyeksponowane: zakopane całkowicie, do połowy,
częściowo spopielone, zanurzone w wodzie, ułożone w lesie, na odkrytym
terenie czy na bagnach, w bagażnikach samochodów i na świeżym powietrzu, powieszone, rozczłonkowane, zmiażdżone.2 Wszystko po to, by badać tempo i sposób ich rozkładu, działalność owadów, wpływ czynników
zewnętrznych takich jak temperatura, wilgotność powietrza, rodzaj gleby itp. Celem jest umożliwienie określania czasu i miejsca śmierci osób,
których ciała są odnajdowane przez policję, w szczególności ofiar przestępstw. Wcześniej, jak wspomina założyciel ośrodka, nie było to możliwe, brak było odpowiedniej literatury, nikt bowiem nie zajmował się tym
1 Pastoral putrefaction down on the Body Farm, dane za stroną: http://archives.cnn.
com/2000/ HEALTH/10/31/body.farm/index.html, stan na dzień: 21.04.2009 r.
2 Por. W. Mikoliński, Ciało znalezione w trawie, „Żyjmy Dłużej” 2007, nr 12,
dane za stroną: http: //www.medigo.pl/artykul/document.php?id=2585&dalej=0, stan
na dzień 21.04.2009 r.
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zagadnieniem przed Williamem Bassem.3 Mimo początkowych sprzeciwów obrońców „godności ludzkich szczątków”, ośrodek koło Knoxville,
wspierany przez University of Tennessee, stał się jednym z najistotniejszych sprzymierzeńców organów ścigania w określaniu wszystkich okoliczności, które wiążą się z losem ludzkiego ciała po jego śmierci. Dzięki
staraniom Billa Bassa i jego współpracowników udało się osiągnąć niesamowity postęp w badaniach nad rozkładem ciała ludzkiego po śmierci
i towarzyszącymi temu okolicznościami. Należy jednak pamiętać, że badania na „farmie” odbywają się w określonych warunkach klimatycznych
– charakterystycznych dla regionu, w którym się ona znajduje. Dlatego
też dalszy rozwój badań nad tą, niezwykle przydatną w kryminalistyce,
dziedziną wiedzy, wymagałby stworzenia podobnych ośrodków w innych
miejscach. Byłoby to konieczne, aby móc ocenić, jak postępuje rozkład
w odmiennych okolicznościach przyrodniczych.
Czy możliwe byłoby założenie podobnego ośrodka w Polsce? Czy
w świetle obowiązujących przepisów działalność naukowców z „trupiej
farmy” mogłaby być uznana za zgodną z prawem, czy też, zgodnie z pytaniem postawionym w tytule, Bill Bass zostałby w Polsce skazany?
Wątpliwości wiążą się z faktem, iż polski Kodeks karny, w art. 262
§ 1 k.k., penalizuje zachowania polegające m.in. na znieważaniu zwłok
lub prochów ludzkich. Ten czyn zabroniony, w różnych ujęciach dogmatycznych, funkcjonuje w kolejnych kodeksach karnych, począwszy od
k.k. z 1932 roku. Jest to przestępstwo powszechne, umyślne, polegające na zelżeniu lub zbezczeszczeniu zwłok lub prochów ludzkich.4 Przez
zwłoki, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,5 należy rozumieć ciała
osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania
ciąży. Przez osobę zmarłą należy rozumieć osobę, u której nastąpiło trwałe i nieodwracalne ustanie czynności mózgu (śmierć mózgowa).6 Nie są
zwłokami pojedyncze ich części, chyba że tylko one zostały odnalezione
(zachowane szczątki), ciało zwęglone lub jego popioły. Te ostatnie będą
mogły być jednak uznane za prochy ludzkie, na równi z pozostałościami
3 O. Sobolewska, Zachowani na wieczność, „Focus” z dn. 27.01.2008 r., dane za
stroną: http://www. focus.pl/cywilizacja/zobacz/publikacje/zachowani-na-wiecznosc/,
stan na dzień 21 kwietnia 2009 r.
4 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 479.
5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, Dz.U. z 2001 r., nr 153, poz. 1783, z późn.
zm.
6 Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz.U. z 2005 r., nr 169, poz. 1411.
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po skremowaniu zwłok, jak też ich resztkami, które pozostały po zniszczeniu zwłok w wyniku działania czasu lub z innych przyczyn (na przykład spalenia w pożarze).7 Czynność sprawcza polega na znieważaniu,
przy czym raczej nie należy utożsamiać tego pojęcia ze „znieważaniem”
w rozumieniu art. 216 k.k. Znieważanie zwłok ma charakter obiektywny,
polega na manifestowaniu braku szacunku, lekceważenia, nieposzanowaniu, zbezczeszczeniu i uszkodzeniu zwłok. W ocenie czynu należy brać
pod uwagę przyjęty w kulturze szacunek i powagę w stosunku do śmierci,
zwłok i prochów ludzkich.8 Z uwagi na formalny charakter przestępstwa,
samo zachowanie wypełniające znamiona zniewagi, niezależnie od subiektywnych uczuć np. najbliższych zmarłego, może stanowić podstawę
do przypisania odpowiedzialności karnej.9 Sankcja grożąca za naruszenie
art. 262 k.k. obejmuje nawet karę pozbawienie wolności do lat 2.
Jak wynika z powyższego, działania naukowców z „farmy śmierci”
mogłyby być uznane za wypełniające znamiona z art. 262 k.k. Wprawdzie Sąd Apelacyjny w Katowicach w jednym z orzeczeń stwierdził, że
„znieważenie zwłok musi mieć charakter działania o charakterze umyślnym i związane być tym samym z wyrażeniem braku szacunku należnego
zmarłemu, obrażania go i bezczeszczenia (…). Zasypanie zwłok ziemią
poza cmentarzem i przykrycie tego miejsca gałęziami oraz naruszenie
w ten sposób typowego dla naszego kręgu kulturowego sposobu pochówku, jak też narażenie zwłok na żerowanie zwierząt samo w sobie nie może
stanowić o realizacji występku, o którym mowa w przepisie art. 262 § 1
k.k.”,10 jednak nie jest to pogląd powszechnie aprobowany.11 Dla uniknięcia odpowiedzialności przez uczonych konieczne byłoby więc znalezienie bądź to aktu prawnego, który wprost dopuszczałby tego typu badania,
wyłączając tym samym zgodnie z zasadą specjalności stosowanie norm
Kodeksu karnego, bądź też ustalenie, że zachowania naukowców odpowiadałyby któremuś ze znanych prawu karnemu kontratypów, tym samym
pozostając w granicach porządku prawnego.
Wydaje się, że regulacją, która mogłaby mieć w tej sytuacji zastosowanie, są unormowania dotyczące przekazywania zwłok do celów nauko7 R. A. Stefański, Przestępstwo znieważenia zwłok, prochów ludzkich lub grobu
(art. 262 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 10, s. 22-23.
8 Tamże, s. 24.
9 Z. Ćwiąkalski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz.
Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2008, s. 1214.
10 Wyrok SA w Katowicach z dnia 15 stycznia 2004 r. (II AKa 374/03), Lex
nr 119970.
11 R. A. Stefański, Przestępstwo…, op. cit., s. 25; pozytywną opinię wyraża
Z. Ćwiąkalski, zob. Z. Ćwiąkalski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 1214.
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wych. Podstawowym aktem w tym zakresie jest ustawa o cmentarzach
i chowaniu zmarłych,12 szczegółowe zaś kwestie regulują wydane na
jej podstawie rozporządzenia, m.in. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych
wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych13 oraz
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi.14 Z regulacji u.o.c. można wyprowadzić generalny obowiązek pochowania zwłok. Art. 9 ust. 2 tejże ustawy stanowi, że
„najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu, zwłoki powinny być
usunięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania – złożone w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do
czasu pochowania”. Termin ten ulega skróceniu do 24 godzin w przypadku zwłok osób zmarłych na niektóre choroby zakaźne (art. 9 ust. 3
u.o.c.). Dopiero od tej zasady ustawodawca wprowadza wyjątek w art. 10
ust. 2, w myśl którego zwłoki niepochowane przez podmioty uprawnione
mogą być przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej
lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą
w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok
do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, właściwy starosta.
Podmiotami uprawnionymi, zgodnie z art. 10 ust 1 u.o.c. są: najbliższa
pozostała rodzina osoby zmarłej (pozostały małżonek(ka), krewni w linii
prostej oraz boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia); właściwe organy wojskowe w przypadku zwłok osób
wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej; organy państwowe,
instytucje i organizacje społeczne w przypadku zwłok osób zasłużonych
wobec Państwa i społeczeństwa; osoby, które do tego dobrowolnie się
zobowiążą. Ustawodawca określił więc możliwość przekazania zwłok
do celów naukowych jako pierwszoplanową alternatywę dla pochowania
ich przez podmioty uprawnione, uzależnioną jednak od decyzji starosty.
Należy pamiętać, że tylko wola pochowania zwłok przez wymienione
podmioty wyprzedza możliwość przekazania ich odpowiednim instytutom badawczym. Nie może być podstawą do wydania w tej sprawie decyzji odmownej art. 10 ust. 3 u.o.c., stanowiący o obowiązku pochowania
12

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj. Dz.U.
z 2000 r., nr 23, poz. 295, z późn. zm., zwana dalej także: u.o.c.
13 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach
karnych i aresztach śledczych, Dz.U. z 2008 r., nr 131, poz. 836.
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, Dz.U. z 2001 r., nr 153, poz. 1783, z późn.
zm.
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zwłok przez gminę, w razie nie dojścia do skutku jednej z dwóch wyżej
wspomnianych sytuacji.15
Niestety stosowanie tego, niezwykle cennego z punktu widzenia
uczelni medycznych trybu, jest niemożliwe, a przynajmniej bardzo
utrudnione. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak rozporządzenia Ministra Zdrowia, regulującego tryb i warunki przekazywania zwłok dla
celów naukowych, do którego wydania upoważnia art. 10 ust 2a u.o.c.
Mimo licznych prób (ostatnią był projekt rozporządzenia przekazany do
konsultacji społecznych przez Ministra Zdrowia dnia 20 sierpnia 2008
r.) nie udało się dotąd doprowadzić do pomyślnego końca procesu legislacyjnego w tym zakresie. Projekt zakładał w § 2 ust. 2, że warunkiem przekazania przez właściwego starostę zwłok do celów naukowych
będzie wykazanie we wniosku uczelni, iż planowane cele naukowe są
możliwe do realizacji wyłącznie w oparciu o badanie zwłok.16 Rozwiązanie to, zostało skrytykowane jako nazbyt rygorystyczne, gdyż niewątpliwie wiele celów naukowych możliwych jest do osiągnięcia innymi
metodami, które byłyby jednak dużo bardziej czaso- i kosztochłonne,
a także mniej efektywne.17 Ponadto wskazywano, że rozporządzenie
pomija możliwość przekazywania zwłok dla celów dydaktycznych,
stwarzając tym samym kolejną lukę i wątpliwość, czy mieścić się one
będą w granicach „celu naukowego” czy też nie.18 Mimo, iż w samym
uzasadnieniu projektu wskazuje się, że „uregulowanie zagadnienia przekazywania zwłok do celów naukowych jest konieczne ze względu na zapotrzebowanie uczelni wyższych na materiał sekcyjny do prowadzenia
szkoleń studentów w zakresie prawidłowej anatomii człowieka, zwłoki
są nieocenionym materiałem dydaktyczno-naukowym i warunkiem odpowiedniego kształcenia studentów medycyny, a brak powyższej regulacji utrudniał w znacznym stopniu pozyskiwanie materiału sekcyjnego na
potrzeby uczelni medycznych”,19 to do dnia dzisiejszego rozporządzenie
nie weszło w życie.
15 Por. O. Kańczugowski, Pozyskiwanie zwłok ludzkich dla celów naukowych, „Prawo i Medycyna” 2006, nr 4, s. 97.
16 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych, dane za stroną: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/
index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=011251, stan
na dzień: 21.04.2009 r.
17 Por. uwagi Akademii Medycznej we Wrocławiu, pismo z dnia 27 sierpnia 2008 r.,
dane za stroną: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/332b_3_02022009.
pdf., stan na dzień: 10.04.2009 r.
18
Tamże.
19 Zob. przypis 16.
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Obowiązuje natomiast inne, wspomniane już, rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach
karnych i aresztach śledczych, wydane na podstawie art. 10 ust 5 u.o.c.
W myśl § 5 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, przekazanie zwłok
uczelniom medycznym jest możliwe po bezskutecznej próbie powiadomienia podmiotów uprawnionych do pochowania zwłok lub jeżeli osoby
te nie podejmą się ich pochowania (katalog uprawnionych jest tożsamy
z katalogiem określonym w art. 10 ust 1 u.o.c.), o ile nie zgłoszą się
inne podmioty, które zobowiążą się do tego dobrowolnie. Podmioty te
mogą, za zgodą właściwego organu (prokuratora rejonowego lub wojskowego prokuratora garnizonowego) zorganizować pogrzeb na własny
koszt. W wypadku przekazania zwłok uczelni, ponosi ona koszty ich
transportu.
W świetle przedstawionych okoliczności oczywistym jest, że uczelnie medyczne, nie chcąc ograniczać możliwości pozyskiwania zwłok
do celów naukowych do rzadkich przypadków przekazania zwłok osób
zmarłych w zakładach karnych, zmuszone są poszukiwać innych sposobów na zdobycie materiału badawczego. Z tego też powodu powyższy
tryb postępowania, do czasu wydania odnośnych aktów wykonawczych,
nie mógłby być przydatny także w rozpatrywanej przez nas kwestii.
Należy w tym miejscu poczynić uwagę, iż dla zastosowania tego trybu
nie stanowiłby przeszkody fakt, że ustawa przewiduje możliwość przekazania zwłok jedynie określonym podmiotom (publicznym uczelniom
medycznym lub prowadzącym działalność dydaktyczną i badawczą
w dziedzinie nauk medycznych). Nie może budzić wątpliwości fakt, że
działalność instytucji wzorowanych na „body farm” powinna być prowadzona przez przygotowane do tego ośrodki naukowe, wśród których
najbardziej uprawnionymi wydają się uczelnie medyczne (zakłady medycyny sądowej czy antropologii). Stąd niezwykle istotne jest, w kontekście naszych rozważań, aby odpowiednie regulacje zostały ostatecznie uzupełnione.
Pozyskiwanie ciał do celów naukowych przez uczelnie medyczne opiera się dziś w znacznej mierze na tzw. donacji, tzn. wyrażeniu przez zainteresowanego za życia zgody na przekazanie po śmierci jego ciała uczelni
w tym właśnie celu. Najbardziej rozwinięty w tym zakresie jest Program
Świadomej Donacji prowadzony przez Śląski Uniwersytet Medyczny.
W ramach tego programu każdy może przekazać swoje ciało Uniwersytetowi, składając odpowiednie oświadczenie woli. Uczelnia zobowiązuje się
w zamian do organizacji transportu zwłok, ich przechowywania i później-
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szego pochówku zgodnie z wolą darczyńcy, przy zachowaniu szacunku
należnego ludzkim zwłokom i zgodnego z ich godnością.20
Naukowcy wykorzystują więc znany prawu karnemu kontratyp zgody
pokrzywdzonego. Wydaje się, że z uwagi na szczególne konotacje moralne i emocjonalne związane z interesującym nas problemem kontratyp
ten w najlepszy sposób pozwoliłby na udzielenie odpowiedzi na pytanie
postawione w tytule niniejszych rozważań. Jest to również bardzo istotne
z uwagi na podstawy działalności ośrodka Williama Bassa – także ciała znajdujące się w dyspozycji jego instytutu pochodzą głównie od osób,
które chcąc wspomóc jego badania zgodziły się na przekazanie swych
zwłok na rzecz „farmy”, prowadzącej dziś rozbudowany program donacji.21 Ośrodek dysponuje w chwili obecnej ok. 650 eksponatami (ciała
i szkielety). Każdego roku następuje ok. 100 nowych donacji, zaś wstępne
deklaracje podpisało ok. 1300 osób.22 Należy więc skupić się nad analizą,
czy zastosowanie wspomnianego kontratypu jest w stosunku do badań na
„farmie śmierci” możliwe w świetle polskiego systemu prawnego.
Kontratyp określany w literaturze mianem „zgody pokrzywdzonego”
czy też „zezwolenia uprawnionego / dysponenta dobra”,23 jest kontratypem pozaustawowym, akceptowanym jednak powszechnie w literaturze.
Stąd wypracowanie przesłanek jego skuteczności, to przede wszystkim
efekt dociekań doktryny. Jego istnienie wyprowadzane jest z rzymskiej
paremii volenti non fit iniuria. Zgodnie z tą zasadą, pewne zachowania traciły bezprawny charakter, jeżeli następowały za zgodą (wolą) zainteresowanego. Obecnie przyjmuje się, że dla uzyskania przez zgodę prawnej
skuteczności konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:24
20

Regulamin programu donacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dane za stroną: http://donacja .sum.edu.pl/program.html, stan na dzień: 21.04.2009 r.
21 Szczegóły programu – por. oficjalna strona University of Tennessee Forensic
Antropologhy Center, dane za stroną: http://web.utk.edu/~fac/donation.shtml, stan na
dzień 21.04.2009 r.
22
Dane za stroną: http://web.utk.edu/~fac/fastfacts.html, stan na dzień 21.04.2009 r.
23 Niektórzy przedstawiciele doktryny, wzorując się na nauce niemieckiej, różnicują
te pojęcia, przypisując zgodzie pokrzywdzonego (niem. Einwilligung) charakter kontratypu, zaś termin zezwolenie uprawnionego (niem. Einverständnis) rezerwują dla sytuacji,
w której aprobata dysponenta dobra (jej brak) wchodzi w sposób wyraźny lub dorozumiany
w skład znamion czynu zabronionego. Por. A. Spotowski, Zezwolenie uprawnionego i zgoda pokrzywdzonego a odpowiedzialność karna, „Państwo i Prawo” 1972, z. 3, s. 82-83.
24 Por. J. Warylewski, Prawo Karne: część ogólna, Warszawa 2007, s.279- 281;
także A. Spotowski, Zezwolenie…, op. cit., s. 85-86; podobnie także: A. Marek, J. Satko, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu: przegląd problematyki, orzecznictwo
(SN 1918-99), piśmiennictwo, Kraków 2000, s. 45. Nieco inaczej ujmuje te przesłanki
L. Gardocki – por. L. Gardocki, Prawo Karne, Warszawa 2008, s. 127-128.
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1) zgoda dotyczy dobra, którym pokrzywdzony może swobodnie dysponować (nie można bowiem mówić o zgodzie pokrzywdzonego,
kiedy nie jest on wyłącznym dysponentem dobra chronionego przez
przepis karny, stąd wykluczone jest zastosowanie tego pozaustawowego kontratypu w stosunku np. do takich przestępstw, jak zabójstwo czy sfałszowanie dokumentu) oraz wskazuje je w sposób
wyraźny;
2) zgoda istnieje w chwili czynu – nie wyłącza bezprawności zgoda ex
post, należy też pamiętać, że cofnięcie zgody uprzednio wyrażonej
jeszcze przed rozpoczęciem czynu lub w jego trakcie sprawia, iż
dalsze zachowanie sprawcy na powrót staje się bezprawne;25
3) zdolność osoby udzielającej zgody do jej wyrażenia (właściwości
podmiotowe osoby składającej oświadczenie woli), tj. odpowiedni
wiek i zdolność do rozeznania znaczenia swego postępowania (poczytalność);
4) niewadliwość oświadczenia woli (swobodne, dobrowolne, rzeczywiste, świadome i uzewnętrznione);
5) świadomość istnienia zgody po stronie sprawcy (inaczej jego zachowanie stanowić będzie przynajmniej nieudolne usiłowanie popełnienia czynu zabronionego i jako takie pozostanie bezprawne).
Jak widać, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania kontratypu zgody
pokrzywdzonego w stosunku do czynu mogącego wypełniać znamiona
czynu zabronionego określonego w art. 262 k.k., podstawowym i chyba jedynym kontrowersyjnym zagadnieniem jest spełnienie pierwszej
z wyżej wymienionych przesłanek. Problemem jest bowiem po pierwsze
– określenie, jakie dobro jest chronione przez wspomniany przepis w interesującym nas zakresie (znieważenie zwłok lub prochów ludzkich) i po
25 Problematyczne jest zagadnienie zgody wyrażonej w trakcie czynu. Wydaje się,
że należy tą kwestię rozpatrywać ad casum, z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku; por. P. Daniluk, Warunki determinujące skuteczność zgody uprawnionego w prawie karnym, „Palestra” 2005, nr 1-2, s. 38. Zbyt daleko idący wydaje
się uogólniający to zagadnienie pogląd wyrażony przez J. Warylewskiego, jakoby skuteczna była zgoda wyrażona do chwili, aż wyczerpane zostaną wszystkie znamiona
czynu, przy przestępstwach materialnych – do chwili nastąpienia skutku, lub przy przestępstwach z zaniechania – do momentu, w którym sprawca może jeszcze zapobiec
wystąpieniu przestępnego skutku – zob. P. Daniluk, Warunki…, op. cit., s. 38, [za:]
J. Warylewski, Zgoda pokrzywdzonego w polskim prawie karnym, Sopot 1997, s. 199,
a to z uwagi na konieczność przyjęcia w takich sytuacjach konstrukcji usiłowania, które zrealizowało się jeszcze przed nastąpieniem zgody i jako takie stanowiłoby samo
w sobie czyn zabroniony.
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drugie – w czyjej dyspozycji to dobro pozostaje. Nie jest to łatwe i trudno
o jednolite stanowisko w tej mierze.
Przyjmuje się, że katalog przestępstw, których bezprawność może wyłączyć zgoda pokrzywdzonego, jest stosunkowo wąski. Niektórzy autorzy
wskazują, iż mogłyby to być jedynie przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej oraz lekkiego uszkodzenia ciała,26 czy też niektóre
przestępstwa przeciwko mieniu, wskazując niekiedy jako kryterium pomocnicze ściganie z oskarżenia prywatnego czy też na wniosek pokrzywdzonego.27 Czy jednak do tego katalogu można by zaliczyć również interesujące nas przestępstwo?
Artykuł 262 k.k. umieszczony został w rozdziale XXXII zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”. Jest to rozdział
zawierający przestępstwa o tak zróżnicowanym charakterze, że nie sposób
wyciągać jakiekolwiek wnioski co do przedmiotu ochrony, jakim jest dalece niesprecyzowany „porządek publiczny”. Jedyną wskazówką co do
dobra chronionego tym przepisem, jakiej można dopatrywać się korzystając z wykładni systemowej, jest nieumieszczenie tego artykułu w rozdziale XXIV k.k. („Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania”), co sugeruje, iż przedmiot ochrony nie jest związany z religijnym
charakterem miejsca spoczynku zmarłego.28 Indywidualny przedmiot
ochrony jest różnie określany w literaturze. Wśród najczęściej wskazywanych propozycji odnajdujemy m.in. cześć, szacunek i spokój należny
zmarłym i miejscu ich wiecznego spoczynku,29 uczucie wobec zmarłych
– szacunek wobec zwłok, prochów ludzkich,30 bądź też związane z kultem zmarłych, zwłaszcza bliskich,31 godność człowieka.32 Nie znajduje
uzasadnienia wskazywanie na uczucia wobec zmarłych, gdyż ochronie
podlegają w równym stopniu zwłoki osób, których pamięć czczą pozo26

A. Gubiński, Zgoda pokrzywdzonego, „Państwo i Prawo” 1960, z. 7, s. 51.
A. Spotowski, Zezwolenie… op. cit., s. 84; także A. Marek, J. Satko, Okoliczności…, op. cit., s. 44; szerzej katalog dóbr pozostających w wyłącznej dyspozycji ewentualnego pokrzywdzonego ujmuje J. Warylewski, wskazując dodatkowo m.in. na wolność od strachu spowodowanego groźbą, prawo do zachowania w tajemnicy treści aktu
wyborczego czy prywatnego przekazu informacyjnego, swobodę praktyk religijnych
– zob. J. Warylewski, Prawo…, op. cit., s. 280.
28 R. A. Stefański, Przestępstwo…, op. cit., s. 20.
29 Por. Z. Ćwiąkalski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 1213.
30 R. A. Stefański, Przestępstwo…, op. cit., s. 20, [za:] R. Dębski, [w:] J. Waszczyński (red.), Prawo karne w zarysie. Część szczególna., Łódź 1981, s. 148-149.
31 R. A. Stefański, Przestępstwo…, op. cit., s. 21.
32 A. Rybak, Prawnokarna ochrona godności zwłok człowieka, „Palestra” 2004,
nr 1-2, s. 100.
27
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stali po nich najbliżsi, jak i osób, których bliscy o nich zapomnieli albo
które bliskich nie miały.33
Najwięcej zwolenników wydaje się mieć pogląd wskazujący na kult
zmarłych, a więc ujmujący przestępstwo znieważenia zwłok jako działania
naruszające normy moralne darzące je szacunkiem, bez względu na fakt,
czy zmarły na ten kult zasługiwał. Zwolennicy tego poglądu wskazują, że
przestępstwo to godzi również, tyle że pośrednio, w godność człowieka.34
Odmienne stanowisko wydaje się bardziej uzasadnione – jak wskazuje się
w literaturze, kult zmarłych jest jedynie pochodną godności ludzkiej, która po śmierci przeradza się w szacunek i cześć oddawaną ciału zmarłego
i nie istniałby bez powszechnego przekonania o istnieniu wspomnianej
godności.35 P. Morciniec stwierdza, iż „zwłoki nie mogą być nośnikiem
praw moralnych ani przedmiotem bezpośrednich moralnych obowiązków
(…). Niegodne potraktowanie zwłok nie polega na tym, że naruszona została godność zwłok, lecz iż zraniono godność osoby, która kiedyś była
tym ciałem.”36 Nasz stosunek do nich wynika z szacunku i przyrodzonej
godności jednostki ludzkiej.
Dlatego też właściwszym wydaje się przyjęcie, iż to godność jednostki uzasadnia ochronę zwłok, stanowiących niejako końcową postać istoty
ludzkiej, przed ich znieważaniem. Jeżeli zaś zgodzimy się z powyższym
punktem widzenia, to oczywistym następstwem musi być uznanie, iż tak
określone dobro pozostaje w dyspozycji osoby, która jest jego nośnikiem
– czyli tego, komu za życia ta godność przysługiwała. Ta niebudząca wątpliwości konstatacja prowadzi nas do pozornie zaskakujących wniosków
– tylko żywy może dysponować godnością zmarłego. Dokładniej – tylko
podmiot, który w przyszłości, po swej śmierci, już jedynie jako cielesna
pozostałość, będzie mógł być przedmiotem znieważenia, może za życia
wyrazić zgodę na pewne zachowania podejmowane wówczas w stosunku
do swego ciała. Wola tej osoby, wyrażona przed jej śmiercią, z zachowaniem wspomnianych wyżej warunków, jest prawnie relewantna i może
stanowić okoliczność wyłączającą bezprawność w odniesieniu do objętych
nią czynów, wypełniających znamiona przestępstwa z art. 262 k.k. Co więcej, udzielenie takiego zezwolenia obliguje również pozostałe przy życiu
33

R. A. Stefański, Przestępstwo…, op. cit., s. 22; A. Rybak, Prawnokarna…, op.
cit., s. 100.
34 R. A. Stefański, Przestępstwo…, op. cit., s. 21-22.
35 A. Rybak, Prawnokarna…, op. cit., s. 100.
36 P. Morciniec, Ludzkie zwłoki jako obiekt badawczy- dowolność działań czy
normowanie?, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Etyczne i prawne
granice badań naukowych”, Kraków 2008, dane za stroną: http://www.iphils.uj.edu.
pl/conf/et/1/morciniec_tekst.html, stan na dzień: 21.04.2009 r.
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osoby, czujące się w jakiś sposób związane z wyrażającym zgodę – i przez
to pośrednio skrzywdzone ewentualnym znieważeniem jego zwłok – do
uszanowania tej zgody, tak z punktu widzenia prawa, jak i (co z powodu wspomnianego już, silnego zabarwienia aksjologicznego rozważanego problemu jest bardzo istotne) moralności. Szacunek do zwłok bowiem
obejmuje również w naturalny sposób, jako wyraz pośmiertnego uznania
dla godności ludzkiej, akceptację i szacunek dla prawa człowieka do decydowania o sobie.37 Rzecz jasna, kult zmarłych obejmuje także, a właściwie przede wszystkim, ochronę integralności cielesnej i nienaruszalności
ciała zmarłego, czego naturalnym przejawem jest dążenie (zwłaszcza jego
bliskich) do zagwarantowania mu pochówku. Nie może ono być jednak
absolutyzowane. Uczucia bliskich zmarłego nie mogą oznaczać przyzwolenia na zmianę przez nich jego przedśmiertnej woli w imię własnych
przekonań.38 W rozważanym przypadku wola i interes osób bezpośrednio zainteresowanych musiałyby więc ustąpić życzeniu zmarłego. To on,
podejmując decyzję o przekazaniu swych zwłok dla celów naukowych,
wyznaczyłby granice dopuszczalnej ingerencji w godność i tym samym
– przesunął granice zgodności z prawem podejmowanych w stosunku do
nich zachowań.
Reasumując – wykorzystanie zwłok dla celów naukowych takich, jakie
realizowane są w ramach projektu W. Bassa, budzą i muszą budzić wątpliwości. Badania na „farmie śmierci” są z pewnością daleko idącym wykroczeniem przeciwko powszechnie przyjmowanemu sposobowi postępowania ze zwłokami. W związku z tym bezspornym jest, iż pozostawać one
powinny pod ścisłą kontrolą ośrodków badawczych, takich jak uczelnie
medyczne. Uczelnie te mogą sprawować nie tylko właściwy nadzór merytoryczny, ale również, poprzez działalność komisji bioetycznych, właściwą pieczę nad zakresem i celem poszczególnych doświadczeń. Niezaprzeczalne jest równocześnie, że korzyść płynąca z funkcjonowania tego typu
ośrodków, zarówno dla nauk medycznych, jak i, co jest przedmiotem naszych rozważań, kryminalistyki, stanowi silne uzasadnienie potrzeby ich
istnienia i rozwoju. Dlatego też stworzenie precyzyjnych podstaw prawnych dla ich działalności stanowi wyzwanie dla polskiego ustawodawcy,
od lat borykającego się z podobnymi problemami. Istniejąca regulacja,
zawarta w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z uwagi na swoją
nieprecyzyjność i brak odnośnych aktów wykonawczych, nie rozwiązuje
tego problemu, stąd jej stosowanie, nawet przez analogię, do zagadnienia
„farm śmierci”- nie wchodzi w rachubę. Tym niemniej, również poruszając
37
38

Tamże.
Tamże.
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się w obszarze prawa de lege lata, możliwe jest znalezienie pewnych instytucji, które mogłyby być wykorzystane dla uzasadnienia twierdzenia, iż
funkcjonowanie „farm śmierci” w Polsce byłoby zgodne z prawem. Taką
instytucją prawną jest na pewno kontratyp zgody pokrzywdzonego, który,
co wykazano wyżej, w stosunku do penalizującego tego typu zachowania
art. 262 k.k. może mieć zastosowanie. Udzielenie przez osobę zgody na
wykorzystanie po śmierci jej ciała przez „farmę” dla celów badawczych
może uzasadniać twierdzenie, iż wyłączona zostałaby bezprawność określonych czynów i tym samym – odpowiedzialność karna naukowców. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku analogicznych inicjatyw podejmowanych przez uczelnie medyczne dla pozyskiwania materiału sekcyjnego
w celach edukacyjnych dla studentów, również interesujący nas problem
może być rozstrzygnięty w najbardziej podstawowej płaszczyźnie odpowiedzialności karnej – bezprawności czynu – przy zastosowaniu jednego
z najstarszych kontratypów – zgody uprawnionego. Oczywiście, warunki
wyrażenia tej zgody oraz gwarancje maksymalnego poszanowania zwłok
(możliwego do uzyskania przy jednoczesnej realizacji celu badawczego)
powinny w dostatecznym stopniu zapewniać dysponentowi dobra szansę
podjęcia świadomej i przemyślanej decyzji, zaś społeczeństwu – przekonanie o nienadużywaniu przyznanej badaczom wolności działania.
W świetle przedstawionych rozważań należy stwierdzić, że istnieją
w polskim systemie prawnym okoliczności, które pozwoliłyby na uznanie
odpowiednika „farmy śmierci” za legalny i tym samym – udzielenie negatywnej odpowiedzi na zadane w tytule pytanie. Niech więc umieszczana nad wejściem do prosektoriów formuła hic est locus ubi mors gaudet
succurrere vitae,39 znajdzie swoje miejsce także nad bramami ośrodków
prowadzących interesujące nas badania i stanowi odzwierciedlenie rzeczywistych możliwości nauki.

39

Łac. oto miejsce gdzie śmierć cieszy się, że może przyjść z pomocą życiu.

Anna Konduracka*

Ziarno prawdy – czyli o zastosowaniu palinologii
w kryminalistyce
Kryminalistyka, jako nauka multidyscyplinarna korzysta z dorobku
wielu innych dziedzin wiedzy. W poszukiwaniu dowodów przestępstwa
osoby prowadzące postępowania przygotowawcze oraz organy wymiaru sprawiedliwości korzystają z wiedzy ekspertów m.in. z zakresu nauk
przyrodniczych. Otaczający nas świat fauny i flory dostarcza mnóstwa
informacji o zdarzeniach jakie miały miejsce na danym terenie. Wiedza
ta jest niezwykle pomocna również w dochodzeniu do prawdy dotyczącej popełnionego przestępstwa, jego czasu, przebiegu i innych okoliczności. Najważniejsze z punktu widzenia późniejszego postępowania
przygotowawczego i sądowego jest wykrycie sprawcy przestępstwa
i powiązanie go z danym czynem za pomocą wiarygodnych dowodów.
Stąd tak ważne jest, aby wykorzystać wszystkie możliwe metody naukowe, w tym również z zakresu nauk przyrodniczych, by w jak najmniej
wątpliwy sposób przedstawić przebieg zdarzenia, które miało miejsce.
Podobnie jak sama natura bogata jest w gatunki roślin, zwierząt, minerałów itp., tak i metody badań tychże są różnorodne. W obrębie szeroko
pojętej biologii, powstają coraz to nowsze specjalizacje. Jedną z nich
jest właśnie palinologia.
Termin „palinologia” pochodzi od greckiego czasownika „palyno”, co
znaczy „rozsypywać”, „pylić” „prószyć” oraz „logos”, czyli „słowo”. Po
raz pierwszy tego określenia użyli w połowie lat czterdziestych XX wieku dwaj Anglicy – H. A. Hyde oraz D. A. Williams. Jest to stosunkowo
młoda gałąź botaniki, której przedmiotem badań są głównie ziarna pyłków
i zarodniki roślin. Dokładniejsze ujęcie wskazuje, że jest to nauka, która bada ziarna pyłków i zarodniki roślin wyższych zarodnikowych oraz
inne organizmy, a także ich pozostałości, analizuje losy zidentyfikowanych pyłków i zarodników znajdujących się poza rośliną macierzystą oraz
bada zawartość i skład ziaren pyłków i zarodników grzybów w powietrzu,
a oprócz tego analizuje ich rozprzestrzenianie na różnych obszarach globu
(tzw. aeropalinologia).1
* Autorka jest magistrem prawa, członkiem Sekcji Kryminalistyki Towarzystwa
Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego.
1 J. Dyakowska, Podręcznik palinologii, Warszawa 1959, s. 7.
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W światowej botanice wyodrębnił się specyficzny nurt tej dyscypliny
naukowej zwany palinologią sądową bądź kryminalistyczną. Zajmuje się
ona badaniem zarodników i pyłków oraz innych mikroskopijnych części
roślin w kontekście dochodzeniowym. Jako narzędzie kryminalistyczne
jest wykorzystywana od połowy XX wieku. Obecnie ślady pyłku są rutynowo zabezpieczane i wykorzystywane jako materiał dowodowy głównie w Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Wykorzystuje się nie
tylko pyłek współczesny, lecz także kopalny.2 Jako dziedzina kryminalistyki, palinologia zajmuje się zasadami ujawniania, zabezpieczania oraz
wykorzystywania dla celów dowodowych pyłków obecnych na miejscu
zdarzenia, zwłokach albo dowodzie rzeczowym. Metoda ta stosowana
jest najczęściej w postępowaniach dotyczących takich przestępstw jak:
zabójstwa, zgwałcenia, porwania dla okupu, kradzieże, rozboje, ataki
terrorystyczne, handel narkotykami, oszustwa, przemyt, wypadki drogowe. Badania palinologiczne są pomocne przy powiązaniu podejrzanego
z miejscem zdarzenia, powiązaniu dowodu rzeczowego zabezpieczonego
na miejscu zdarzenia z podejrzanym, a także powiązaniu dowodu rzeczowego zabezpieczonego na miejscu zdarzenia z tymże miejscem. Dzięki tej
metodzie można również potwierdzić lub obalić alibi podejrzanego lub zawęzić grupy podejrzanych. Badania palinologiczne mogą okazać się przydatne w ustaleniu wielu ważnych dla danej sprawy okoliczności. Niekiedy
dzięki tej metodzie można odtworzyć drogę przemieszczania się sprawcy
czynu, drogę transportu narkotyków czy ich geograficzne pochodzenie.
W przypadkach ujawnienia zwłok, możliwe są badania dotyczące ustalenia miejsca zgonu i jego tożsamości z miejscem ujawnienia zwłok. Zabezpieczony materiał na odzieży czy samych zwłokach, pozwala niekiedy ustalić charakter miejsca zabójstwa czy pobytu ofiary przed śmiercią.
Dość często palinologia ma zastosowanie również w ustalaniu lokalizacji
ukrytych mogił i szczątków ludzkich, a pomocniczo także w ustalaniu czasu pochówku zwłok w danym miejscu.
Co sprawia, że badanie pyłków i zarodników roślin jest możliwe i celowe z punktu widzenia kryminalistyki? Dlaczego mogą stanowić dowód
w sprawie? Odpowiedź na te pytania znajduje się w cechach charakterystycznych tych części roślin oraz w samej metodyce palinologii. Warto
przypomnieć tu tzw. „zasadę wzajemnej wymiany” sformułowaną przez
E. Locarda, który słusznie zwrócił uwagę na fakt, że sprawca przestępstwa
zawsze pozostawia coś na miejscu jego popełnienia, coś czego wcześniej
tam nie było, ale również sam zabiera coś stamtąd, czy to na swoim ubra2 E. Nogacka, Palinologia kryminalistyczna – dlaczego ją stosować i jak?, „Problemy Kryminalistyki” 2007, nr 255, s. 82.
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niu, czy ciele czy np. na narzędziu. Zasada ta ma odbicie również w palinologii. Wiedząc o wszechobecnych wokół nas tysiącach pyłków unoszących się w powietrzu, musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy ich biernymi nosicielami. Znajdują się one na naszym ciele, odzieży, żywności,
przedmiotach codziennego użytku. Warto więc z tej wiedzy skorzystać
również w celach kryminalistycznych.
Badania palinologiczne służą głównie określeniu miejsca lub czasu
zetknięcia się osoby, zwłok, rzeczy z daną roślinnością. Możliwe jest to
m.in. dzięki budowie morfologicznej owych pyłków czy zarodników, ich
różnorodnym kształtom – cechom charakterystycznym, które umożliwiają identyfikację grupową. Z punktu widzenia biologii, najważniejszą rolę
odgrywa płciowość tych części roślin. Na podstawie budowy morfologicznej poszczególnego gatunku i na podstawie budowy zewnętrznej warstwy pyłku, możliwe jest ustalenie rośliny macierzystej. Cechą pomocną
w identyfikacji jest również kształt – swoisty dla każdego gatunku. Jedne
ziarna są kuliste, inne okrągłe, jeszcze inne dyskowate czy o trójkątnej
budowie. Swoista jest też ich wielkość (od kilkunastu do dwustu mikrometrów). Charakterystyczny jest ich ciężar oraz różnorodne zabarwienie.
Rzeźba i struktura ściany ziaren (skulptura) również nie są jednolite. Niektóre z nich posiadają kolce, haczyki, inne są gładkie. Część ma pory, czy
żłobienia. Przydatność pyłku jako materiału do badań kryminalistycznych
wynika również z jego odporności na degradację mechaniczną, biologiczną i chemiczną. Nie ulega on zniszczeniu nawet wtedy, kiedy działamy na
niego kwasami czy zasadami. Jest odporny na działanie wysokich temperatur – nawet do 300° C.
Istnieje ścisły związek pomiędzy budową ziaren pyłku, ekologią pylenia roślin, sposobem zapylania i transportem ziaren pyłku z rośliny macierzystej. Aby wypełnić swe zadania prokreacyjne dla zachowania gatunku,
ziarna muszą uwolnić się z pylnika lub zarodni i rozprzestrzenić na dalszą lub bliższą odległość w poszukiwaniu partnera odmiennej płci.3 Pyłek
bywa przenoszony wraz z cząstkami gleby albo kurzu, czasem dochodzi
do transferu poprzez bezpośredni kontakt z częściami rośliny zawierającymi zarodniki.4 Pyłek jest przenoszony głównie przez wiatr, wodę albo
zwierzęta. Rośliny wiatropylne na ogół wytwarzają dużo pyłku, który
może być przenoszony na wielkie odległości (nawet do 100 km). Rośliny
zapylane przez owady produkują mniej pyłku, którego większość opada
w obrębie kilku metrów od rośliny. Również zarodniki roślin niewytwa3 A. Zachuta, Palinologia – w poszukiwaniu sprawców, „Edukacja Prawnicza”
2005, nr 1, s. 2.
4
E. Nogacka, Palinologia…, op. cit., s. 83.
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rzających pyłków (np. paproci) różnią się odległością ich rozpraszania.
Różnice w gatunkowej produkcji pyłków i ich rozprzestrzenianiu powodują, że zawartość pyłków w próbkach gleby może znacznie różnić się
już w odległości kilku metrów.5 Pyłki charakteryzujące się największym
ciężarem wykorzystują zjawisko grawitacji, niektóre z nich zapylenia
dokonują dzięki wodzie. Ważną rolę odgrywa też człowiek – jego ciało
i odzież. W określonych porach roku i poszczególnych jego miesiącach,
w zależności od szerokości geograficznej i klimatu, świat pokryty jest unikatowymi i niepowtarzalnymi kompozycjami pyłków i zarodników.6 Sezonowość tego zjawiska pozwala na tworzenie kalendarzy pylenia roślin.
Co ważne z punktu widzenia prowadzonego śledztwa, każde miejsce, na
którym mogą osadzać się pyłki i zarodniki, charakteryzuje specyficzny zestaw ziaren, tworząc niepowtarzalne spektrum pyłkowe. Jego indywidualny skład charakterystyczny dla danego miejsca uzależniony jest od wielu
czynników. Największy wpływ na jego kompozycję ma jednak roślinność
wstępująca w najbliższym otoczeniu i możliwość transportu ziaren z dalszych odległości.
Wszystkie powyższe cechy charakterystyczne pyłków i zarodników
roślin świadczą o tym, że mogą one stanowić ślad kryminalistyczny.
Zgodnie z definicją T. Hanauska „śladem kryminalistycznym są wszelkie dające się ustalić w danym wycinku rzeczywistości następstwa tych
zmian, których zespół tworzy jakieś zdarzenie albo jest z tym zdarzeniem
ściśle powiązany”.7 Klasyfikując ślady, powinniśmy zwrócić uwagę na
te rzeczy, które przed określonym zdarzeniem nie znajdowały się na tym
miejscu, a następnie się tam znalazły. Tak dzieje się często z pyłkami
i zarodnikami roślin. Materiał pyłkowy czy zarodnikowy osadzony na
ludzkim ciele, odzieży czy narzędziach może być wyjątkowo przydatny
dla celów dowodowych. Każda pora roku odznacza się innym rodzajem
pylenia, innym zestawem pyłków. Stąd też prawidłowo zabezpieczony
materiał pozwala określić palinologowi porę roku a czasem i konkretny miesiąc, z którego pochodzi próbka. Nie jest możliwe jednak określenie konkretnego roku kalendarzowego. W kryminalistyce największe
znaczenie mają ziarna pyłków i zarodniki występujące rzadko, związane
z określonym obszarem i rozprzestrzeniane na niewielkie odległości,
a więc roślin niskich – zielnych, grzybów i pleśni.8 Mało przydatne dla
5

B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2007, s. 752.
A. Zachuta, Palinologia…, op. cit., s. 3.
7 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996, s. 30.
8
A. Zachuta, Palinologia…, op. cit., s. 4.
6
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identyfikacji są natomiast rodzaje pyłków drzew np. sosny, gdyż występują prawie wszędzie i jest ich liczbowo dużo.
Pyłki występują wszędzie. Podłożem, na którym mogą pozostawać jest
wszystko, z czym mają kontakt. Fakt ten ma ogromne znaczenie dla badań
kryminalistycznych. Dlatego też zabezpiecza się materiał dowodowy na
odzieży, obuwiu czy innych przedmiotach, co do których istnieje podejrzenie, że miały związek z popełnionym przestępstwem. Często sporomorfy (bo taka jest naukowa nazwa ziaren) występują wraz z resztkami
przylepionego błota czy ziemi. Stąd też zabezpiecza się materiał do badań
na karoserii, oponach samochodowych, wykładzinach, podłogach, pedałach gazu, sprzęgła, hamulca itd. Pyłki i zarodniki ujawnia się również na
dziełach sztuki, meblach, broni palnej, pętlach wisielczych, na plantacjach
roślin wykorzystywanych do produkcji narkotyków. Podczas oddychania
sporomorfy trafiają do układu oddechowego, a podczas spożywania posiłków przedostają się do układu pokarmowego. Stąd celowe jest zabezpieczanie materiału do badań we włosach osób podejrzanych czy w otworach
ciała. Co ważne, materiał taki nie ulega zniszczeniu nawet podczas kąpieli
czy prania ubrań.9
Co do samej metodyki zabezpieczania śladów i późniejszych badań
palinologicznych, warto zwrócić uwagę na fakt, że jak przy każdej tego
typu ekspertyzie, wymagana jest staranność i rzetelność w jej przeprowadzeniu. Najważniejszą rzeczą jest prawidłowe zebranie i zabezpieczenie
materiału dowodowego jak i porównawczego. W krajach, gdzie palinologia stosowana jest rutynowo, najczęściej materiał zabezpiecza osobiście
palinolog. Niestety nie wszędzie istnieje taka praktyka. Jest to istotne
z punktu widzenia przeprowadzania późniejszych prób kontrolnych, gdyż
tylko doświadczony palinolog wie, co zabezpieczyć i w jaki sposób, by
materiał porównawczy nie budził wątpliwości podczas kolejnych etapów
postępowania. W idealnych warunkach powinno się wezwać palinologa na
miejsce zdarzenia jak najwcześniej, by zapobiec kontaminacji materiału.
Niestety w większości krajów materiał zabezpiecza technik kryminalistyki
i przekazuje próbki do badań palinologowi. Często jednak dochodzi wtedy
to nieprawidłowości i zabezpieczony materiał nie nadaje się do badań lub
ulega zniszczeniu. Kluczowe znaczenie dla późniejszej interpretacji dowodów ma dokładne udokumentowanie oględzin i procesu zabezpieczania
próbek.10 Przy pobieraniu materiału należy wykonywać wiele fotografii,
nie tylko z miejsca zdarzenia, lecz także z lokalizacji zabezpieczania po9 A. Zachuta, Palinologia kryminalistyczna, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 10,
s. 133.
10
E. Nogacka, Palinologia…, op. cit., s. 85.
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szczególnych próbek kontrolnych, jak również miejscowych skupisk roślin.11 Sposób pobierania i zabezpieczania śladów palinologicznych musi
być adekwatny do okoliczności i potrzeb danej sprawy. Z powierzchni
gładkich materiał najczęściej pobiera się za pomocą taśm przylepnych,
z włosów, piór i odzieży najczęściej ziarna wyczesuje się specjalnymi
grzebykami. Przeważnie jednak zabezpiecza się grudki ziemi, gdzie ziarna
pyłków i zarodniki roślin są jednym ze składników mieszaniny, jaką jest
gleba. Dla celów palinologicznych wystarcza niewielka ilość materiału,
zwykle ok. 1 cm3 gleby, zeskrobywanej skalpelem z powierzchni na głębokość od kilku do kilkunastu milimetrów. Próbki należy przechowywać
w sterylnych, szczelnie zamykanych torebkach foliowych albo plastikowych pojemnikach. Zabezpieczone rośliny muszą być pakowane w papierowe koperty. Jeśli tego wymagają, muszą być poddane suszeniu, jeszcze
przed rozpoczęciem badań. Zabezpieczony materiał najczęściej występuje
na tle środowiskowym, stąd w pierwszej kolejności poddawany jest izolacji i oczyszczeniu z zanieczyszczeń pochodzących np. z resztek materii
organicznej, mineralnej itp. Próbki są dzielone na porcje i poddawane obróbce chemicznej, stąd w przypadku zabezpieczenia małej ilości materiału
do badań, ważna jest kolejność przeprowadzania ekspertyz. Palinologiczne badania niszczą tło środowiskowe i uniemożliwiają pracę nad daną
próbką ekspertowi innej specjalizacji. Stąd, badania palinologiczne wykonuje się najczęściej w ostatniej kolejności, np. po badaniach mineralogicznych. Praca palinologa nad preparatem polega głównie na obserwacji
pod mikroskopem o możliwie optymalnym powiększeniu. Dane uzyskane
podczas obserwacji wprowadzane są do programu komputerowego, który
opracowuje diagramy i wykresy, potrzebne do dalszej analizy.
Jak każda ekspertyza, tak i ta – palinologiczna, ma swoje ograniczenia.
Zdarza się, że zabezpieczona próbka jest bezużyteczna, gdyż nie posiada
ziaren, ani pyłków czy zarodników. Przyczyny mogą być różne, np. deszcz,
który wypłukał je z podłoża. Niekiedy występuje za duża liczba ziaren
w preparacie, co również uniemożliwia stworzenie obiektywnego profilu
pyłkowego preparatu. Czasem palinolog ma do czynienia z gatunkiem mu
nieznanym, nieskatalogowanym w żadnym atlasie (np. rośliny tropikalne). Zdarzają się również pomyłki w odczycie cech charakterystycznych
dla kilku gatunków (np. ze względu na podobną budowę morfologiczną).
Z powyższych względów, czasem rozpoznanie jest niejednoznaczne.
Badania palinologiczne przybierają formę ekspertyzy. Biegły palinolog sporządza opinię, która jest cennym dowodem w procesie karnym,
a czasem i cywilnym. Organ procesowy korzysta z tego dowodu posłu11

Tamże, s. 86.
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gując się dyrektywami art. 7 k.p.k., czyli swobodnie, z uwzględnieniem
wskazań wiedzy. Nie ma wątpliwości, że tzw. metoda pyłkowo-zarodnikowa spełnia wszystkie kryteria stawiane metodom naukowym. Przy
ocenie dowodów pomocne są również standardy wypracowane przez Sąd
Najwyższy USA w sprawie Dauberta, dot. możliwości dopuszczenia dowodu naukowego.12
Po raz pierwszy metoda ta została wykorzystana w procesie sądowym
w Szwecji w 1959 roku w celu ustalenia czy zwłoki zamordowanej kobiety ujawniono na miejscu popełnienia zbrodni, czy zostały tam tylko przeniesione. W Polsce pierwszy raz usłyszeliśmy o zastosowaniu palinologii
w śledztwie dot. zabójstwa Moniki N., do którego doszło w okolicach
Złotowa w 2003 roku. Światowa literatura opisuje słynne przypadki wykorzystania palinologii m.in. podczas badań Całunu Turyńskiego. Przełomowym był również przypadek wykorzystania tej metody w sprawie
porwania i zabójstwa Greame’a Thorne.13
Zainteresowania omawianą metodą z roku na rok jest coraz większe.
Trudno się temu dziwić, gdyż palinologia ma możliwości szerokiego zastosowania nie tylko w naukach sądowych. Kryminalistyka wykorzystuje
potencjał tej dziedziny, jednak nie zawsze robi to w wystarczający sposób.
Metoda ta, jako stosunkowo łatwa i tania do przeprowadzenia, jest zdecydowanie zbyt rzadko stosowana, zwłaszcza w polskich realiach. Ze względu na możliwości identyfikacyjne pyłków i zarodników roślin, ich trwałość, stosunkowo trudną usuwalność, mogą być one cennym dowodem
w wielu sprawach. Materiał dowodowy w postaci pyłku może przez kilka
lat pozostawać na miejscu zdarzenia. Analiza zabezpieczonego materiału
palinologicznego wraz z badaniem podłoża pozwala na ustalenie miejsca,
obszaru, z którego sporomorfy pochodzą. Jest to pomocne przy ustalaniu
czy konkretna osoba miała kontakt z danym miejscem, a czasem i jaką tam
odegrała rolę. Warto pamiętać, że wszystkie osadzone w podłożu pyłki
i zarodniki mieszają się w większym lub mniejszym stopniu z typem siedliska. Stąd też tak istotne jest, aby skorzystać z wiedzy biegłych różnych
specjalizacji. Ważna jest współpraca palinologa, chemika, geologa, fizyka, mineraloga. Podejście interdyscyplinarne na pewno nie zaszkodzi,
a w wielu przypadkach daje zaskakująco dobre wyniki poznawcze.

12 J. Wójcikiewicz, Wstęp, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, Kraków
2002, s. 20-23.
13
Zob. http://www.kryminalistyka.fr.pl, stan na dzień: 10.04.2009 r.

Przemysław Mikołajczyk*

Ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych
na materiałach z powierzchniami typu klejowego
Daktyloskopia jest jednym z najstarszych, najlepiej poznanych,
a zarazem najważniejszych działów techniki kryminalistycznej. Pomimo
tego, wraz z rozwojem techniki, również ta dziedzina wymaga ciągłego
dynamicznego doskonalenia. Jeden z kierunków rozwoju daktyloskopii –
w coraz szerszym zakresie – wykorzystuje w badaniach identyfikacyjnych
materiały z podłożami z warstw klejowych. Bardzo duża różnorodność
materiałów z podłożami klejowymi determinuje potrzebę dalszego rozwoju metod ujawniania śladów linii papilarnych na tego typu powierzchniach. Również mechanizm powstawania śladów tego typu niejako wymusza dalszy rozwój metod ich ujawniania.
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia efektywnych metod wizualizacji śladów linii papilarnych na materiałach z powierzchniami klejowymi.
Obecnie, w praktyce daktyloskopijnej do wizualizacji śladów wyróżniamy metody optyczne, fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne oraz biologiczne. Skuteczność tych rozwiązań w dużym stopniu zależy zarówno
od rodzaju substancji tworzącej ślad, właściwości podłoża, jak również
od konkretnych warunków ujawniania śladów. Skóra człowieka pokryta
jest naturalną wydzieliną w postaci mieszaniny substancji pokrywających
wewnętrzne powierzchnie dłoni oraz palców. Z uwagi na swój charakter
wspomniana substancja potowo-tłuszczowa jako materiał śladotwórczy
umożliwia pozostawianie śladów na różnorodnych powierzchniach, zarówno typu chłonnego, jak i niechłonnego.
Ślady naniesione substancją potowo-tłuszczową powstają w wyniku
odrywania się od skóry cienkiej warstewki substancji potowo-tłuszczowej
i osadzania się jej na powierzchniach, z którymi mają kontakt. Wspomniane
ślady z reguły są niewidoczne, jednakże niekiedy na podłożach gładkich
i błyszczących przy zastosowaniu ukośnego oświetlenia można je dostrzec
gołym okiem. Z uwagi na powyższe, w większości przypadków do ich wizualizacji niezbędne jest wykorzystanie specjalnych metod ich ujawniania.1
* Autor jest technikiem kryminalistyki Placówki Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1
J. Moszczyński, Daktyloskopia i pokrewne metody identyfikacji człowieka, [w:]
J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2002, s. 212.
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Specyfika substancji potowo-tłuszczowej, a zwłaszcza znajdujących
się w niej w różnych proporcjach niektórych części składowych, umożliwia ujawnianie powstałych od niej śladów, przy użyciu szerokiej gamy
kryminalistycznych metod ujawniania śladów wykorzystujących zjawiska
optyczne, zjawisko adhezji, reakcje chemiczne oraz metody fizyko-chemiczne.
Aktualnie można zaobserwować znaczne rozpowszechnienie materiałów w postaci naklejek oraz różnorodnych taśm posiadających rozmaitego rodzaju powierzchnie klejowe. Jednocześnie, jak wskazuje praktyka,
wykorzystanie tego typu taśm znajduje coraz wszechstronniejsze zastosowanie. Powszechnie można spotkać się z ich wykorzystaniem zarówno w pracach domowych, biurowych, budowlanych, montażowych oraz
wszelkiego rodzaju doraźnego środka połączeniowego. Powszechność
i uniwersalność tego typu materiałów powoduje, iż są one wykorzystywane również przy popełnianiu rożnego rodzaju czynów zabronionych.
Zjawisko to można zaobserwować coraz częściej w zwiększającej się ilości spraw, w których użyto tego typu materiały samoprzylepne. W tym
zakresie można wskazać ich stosowanie jako skutecznych środków krępowania ofiar, wzmacniania różnorodnych opakowań zawierających na
przykład substancje narkotyczne lub też jako szybkie łączenia poszczególnych elementów składowych urządzeń, a w tym i wybuchowych. Z uwagi
na wspomnianą uniwersalność tego typu materiałów trudno jest wymienić
ich wszystkie możliwe zastosowania. Jednakże z drugiej strony powyższe
właściwości tego typu taśm oraz podobnych materiałów sprzyjają pozostawianiu na nich nie tylko odwzorowań linii papilarnych, ale też całej
gamy innych śladów.
Wśród ogólnie dostępnych taśm można wyróżnić wiele rodzajów
różniących się głównie przeznaczeniem, a co za tym idzie zarówno podłożem, które może być wykonane z materiałów tkaninowych, syntetycznych (polipropylen, polietylen, włókno szklane), a także metalizowanych
(aluminium) jak i składem zastosowanej warstwy substancji klejowej. Jak
wskazuje praktyka, należy zwrócić uwagę, iż głównie jakość wykonania
taśm klejowych, a szczególnie użytych do ich produkcji materiałów, znacząco wpływa zarówno na samą możliwość ujawniania na nich śladów jak
i na ich jakość. Ogólnie można stwierdzić, że im wyższa jakość taśmy,
tym łatwiej i lepszej jakości ślady można na niej ujawnić. Również w wypadkach zabezpieczenia taśm posklejanych ze sobą lub przyklejonych do
innego podłoża, o stopniu trudności oraz jakości możliwych do wizualizacji śladów decyduje jakość warstwy klejowej oraz rodzaj podłoża, do
którego jest ona przyklejona.

UJAWNIANIE I ZABEZPIECZANIE ŚLADÓW DAKTYLOSKOPIJNYCH...

325

Zalecane jest, aby w przypadkach braku praktycznego doświadczenia
w ujawnianiu oraz zabezpieczeniu śladów na przedmiotowych typach materiałów, raczej nie podejmować żadnych bezpośrednich prób stosowania
jakichkolwiek niesprawdzonych metod dążących do ich ujawnienia i zabezpieczenia. W takich przypadkach należy przyjąć zasadę zabezpieczenia ujawnionego materiału w całości przy zachowaniu wszelkich procedur procesowych oraz technicznych. Ponadto, w przypadku ujawnienia
materiału przyklejonego lub przymocowanego do innego podłoża, należy
dążyć do zabezpieczenia go w miarę możliwości wraz z tym podłożem.
Jednocześnie przy prze-prowadzaniu wspomnianej czynności należy pamiętać o zabezpieczeniu materiału w taki sposób, aby w jak największym
stopniu wyeliminować możliwość jego dalszego sklejania się, a co za tym
idzie – uszkadzania, naniesienia innych śladów i ewentualnego zniszczenia znajdujących się na nim śladów. Wymogiem przy każdorazowym zabezpieczeniu materiału w określonych stadiach czynności jest jego prawidłowe zabezpieczenie pod względem technicznym i procesowym.
Przed zabezpieczeniem jakiegokolwiek śladu omawianego typu, niezbędne jest wcześniejsze określenie jego dalszego wykorzystania pod
kątem ewentualnie występujących na nim innych rodzajów śladów. Jest
to bardzo ważne z uwagi na ustalenie kolejności stosowania metod ujawniania podyktowanych właściwościami związanymi z trwałością śladu
dowodowego. Ma to szczególne znaczenie dla dalszych czynności związanych z późniejszym wykorzystaniem ujawnionych śladów, a zwłaszcza
z kolejnością zlecanych badań. Jest to bardzo istotne, gdyż z uwagi na specyfikę taśm klejowych, jak wcześniej zaznaczono, praktycznie można na
ich podłożach spotkać się ze wszystkimi rodzajami śladów. Jednocześnie
w każdym przypadku zabezpieczenia przedmiotowego materiału należy
pamiętać, iż środek zabezpieczający, jakim są rękawiczki, nie upoważnia kogokolwiek do dotykania ujawnionego materiału w tych miejscach,
gdzie występują lub mogą wystąpić jakiekolwiek ślady. Same rękawiczki chronią jedynie przed pozostawieniem własnych śladów, jednakże nie
chronią przed naniesieniem innych, zatarciem istniejących śladów lub też
ich całkowitym zniszczeniem. Dlatego też należy przestrzegać zasady,
iż w wypadkach, w których zachodzi jakakolwiek potrzeba przeniesienia ujawnionego materiału należy to czynić za pomocą pęsety. Powyższe
działanie zapewnia w jak największym stopniu zapobieżenie uszkodzeniu,
zniszczeniu lub dopuszczeniu do naniesienia czy zabrudzenia występujących na materiale śladów.
Jak wcześniej wspomniano, dodatkową trudnością przy ujawnianiu
i zabezpieczaniu śladów jaka może wystąpić jest to, iż ujawniony ma-
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teriał może być przyklejony do innego materiału – zwłaszcza o dużej
chłonności. Rozklejanie posklejanych taśm klejowych lub odklejanie ich
od podłoży powoduje spore problemy, a w niektórych przypadkach bywa
praktycznie niemożliwe. Z uwagi na powyższe przypadki, ujawniony materiał winien być zabezpieczony w całości, zwłaszcza iż z dotychczasowej praktyki wynika, że niemalże wszelkie próby jego bezpośredniego,
typowo mechanicznego odklejania z reguły kończą się uszkodzeniem lub
zniszczeniem materiału dowodowego.
W pewnym stopniu bezpieczne przeprowadzenie wspomnianej czynności jest możliwe przy zastosowaniu metody termicznej lub chemicznej. Metoda termiczna polega na wykorzystaniu wysokich lub niskich
temperatur do ułatwienia oddzielenia posklejanego materiału. Stosowanie wysokich temperatur przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń
w postaci suszarek nie jest stosunkowo trudne, jednakże zarówno sam
proces podgrzewania, a zwłaszcza możliwość przegrzania materiału
lub zbyt intensywna próba jego rozdzielania może doprowadzić do jego
nieodwracalnej deformacji, rozpuszczenia warstwy klejowej lub wręcz
zniszczenia. Odkształcenie materiału przy procesie nagrzewania obserwowane jest szczególnie przy taśmach wykonanych z materiałów jakościowo gorszego gatunku.
Znacznie bezpieczniejszą, a zarazem dającą lepsze rezultaty jest metoda związana z użyciem niskiej temperatury. W trakcie jej stosowania
taśmy klejowe lub podobne materiały poddaje się działaniu ciekłego azotu
lub suchego lodu. Zastosowanie wymienionej techniki powoduje utratę
lepkości warstwy klejowej taśmy poddawanej działaniu niskich temperatur, co umożliwia oddzielenie taśm od siebie lub od podłoża. Metoda wykorzystująca stosowanie ciekłego azotu jest bardziej uniwersalna z uwagi
na możliwość wykorzystania niższej temperatury do traktowania badanego materiału. Obecnie jest ona jedną z bardziej skutecznych metod, z jakimi można się spotkać. Ponadto, jej zaletą jest to, że jest w miarę prosta do
zastosowania, a w szczególności nie niszczy materiału biologicznego.
Wykorzystując wspomnianą metodę można oddzielić materiał od innego podłoża, a w wypadkach poskręcania materiału – spowodować jego
rozłożenie, umożliwiające przeprowadzenie dalszych czynności zmierzających do ujawnienia znajdujących się na nim śladów. Pomimo tych niewątpliwych zalet, należy pamiętać również i o istnieniu jej negatywnych
stron, do których należy możliwość kruszenia się taśmy, odrywania jej
fragmentów, oderwania warstwy klejowej od podłoża, a także możliwość
zniszczenia materiału podkładowego wraz ze śladami. Wspomniana metoda jest szczególnie zalecana do oddzielania taśm przyklejonych na po-
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wierzchniach niechłonnych, gdyż w przypadku połączenia taśm z materiałem chłonnym wykazuje ona mniejszą efektywność.
W uzupełnieniu przedmiotowej metody rozdzielania taśm należy nadmienić, iż podczas badań uzyskiwano efekt oziębienia tego typu materiałów poprzez poddawanie ich działaniu niskich temperatur w zamrażalnikach lodówek. Jednakże z uwagi na mały zakres uzyskiwania niskich temperatur oraz związany z tym krótkotrwały efekt, metoda ta jest spotykana
raczej bardzo sporadycznie.
Natomiast w przypadkach oddzielania taśm od materiałów chłonnych
bardzo efektywne są metody chemiczne. Jedną z pierwszych stosowanych
metod chemicznych, jest metoda polegająca na wykorzystaniu chemicznych rozpuszczalników (benzyna lub eter). Metoda ta polega na spowodowaniu delikatnego rozpuszczenia wierzchniej warstwy klejowej taśmy.
Pomimo iż stosowanie wspomnianej metody wydaje się łatwe, jest ono
jednocześnie bardzo problemowe. Głównym powodem jest to, że przy
nadmiernym i nieuważnym zastosowaniu rozpuszczalnika może on spowodować całkowite rozpuszczenie warstwy klejowej, niszcząc znajdujące
się na niej ślady. Z tego też powodu powyższa technika jest rzadko stosowana.
Obecnie jako jedną z najbardziej optymalnych, należy wskazać metodę, opracowaną w Turcji, wykorzystującą tzw. roztwór turecki lub sposób
opracowany w Polsce, tzw. roztwór gdański. Skład obu substancji stanowi
mieszaninę cykloheksanu oraz izopropanolu, przy czym roztwory te różnią się ich proporcjami. Zaletą wymienionych metod jest ich stosunkowo
proste stosowanie oraz niskie koszty, przy relatywnie dobrych końcowych
rezultatach. Stosowanie powyższych metod polega na naniesieniu roztworu pędzlem, pipetą lub spryskiwaczem na materiał lub pomiędzy taśmę
i materiał, do którego taśma jest przylepiona, po czym po nasiąknięciu
materiału trwającym (w zależności od chłonności materiału) około kilku minut, następuje równomierne odrywanie posklejanych warstw taśm.
Jednakże sam proces rozdzielenia taśm wymaga zachowania szczególnej
ostrożności z uwagi na łatwą możliwość ich uszkodzenia. Zaznaczyć należy, iż po odparowaniu wspomnianych roztworów, warstwa klejowa ponownie wykazuje pierwotne właściwości klejące. Stosując przedmiotową
metodę, z dobrą skutecznością można oddzielić taśmę klejową od takich
materiałów jak tektura, papier kserograficzny, a nawet papier gazetowy.
Ponadto, jak wcześniej zaznaczono, wykorzystując powyższą metodę
można dokonać rozłączenia dwóch sklejonych ze sobą taśm klejowych.
W tym wypadku dozowanie wymienionego roztworu odbywa się pomiędzy sklejone taśmy, przy czym przebieg powyższego procesu powinien
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być równomierny i na bieżąco kontrolowany. Rozdzielone w ten sposób
taśmy można poddać dalszym procesom. Dodatkową zaletą stosowania
wskazanych roztworów jest to, iż podczas przeprowadzonych prób nie
stwierdzono ich szkodliwego wpływu na ujawnione w późniejszym terminie ślady daktyloskopijne, które były bez widocznej różnicy jakościowej w stosunku do bezpośrednio ujawnionych. Zastosowanie wcześniej
wymienionych metod umożliwia dalszą wizualizację występujących na
badanych materiałach śladów.
Z uwagi na wspomniane właściwości taśm klejowych, stosowanie
bezpośrednie jakichkolwiek proszków daktyloskopijnych na suche powierzchnie klejowe takich materiałów doprowadza do uszkodzenia lub
zniszczenia znajdujących się na nich śladów. W niektórych przypadkach,
odzyskanie części naniesionych na powierzchnię kleistą śladów np. biologicznych, drobin substancji stałych, nastręcza wiele trudności, ale nie jest
niemożliwe. Ponadto, przy bezpośrednim czysto mechanicznym zabezpieczaniu takich śladów mogą one ulegać defragmentacji oraz być zabezpieczane wraz z substancją klejową, mogącą mieć wpływ na przebieg dalszych badań.
Patrząc z drugiej strony, specyfika śladu powstałego na taśmach klejowych w wielu przypadkach umożliwia jego w miarę szybkie ujawnienie
– głównie umiejscowienie. Z uwagi na właściwości podłoża klejowego
taśm, tak jak i w wypadkach ujawnienia śladów na powierzchniach „tłustych”, podstawową metodą ich zabezpieczenia jest fotografia. Podczas
podjęcia ujawniania i zabezpieczania śladów, w pierwszej kolejności należy dokonać zabezpieczenia wszelkich innych śladów mogących wystąpić
na ujawnionym materiale. Wspomniana specyfika taśm klejowych powoduje, iż mogą występować na nich zarówno ślady biologiczne (krew, włosy, ślina), jak i szereg innych, włączając mikroślady.
Postacie mikrośladów mogą być bardzo zróżnicowane, i między innymi, mogą je stanowić drobiny brudu, fragmenty włókien, pył, strzępki
naskórka, fragmenty paznokci, odrobina śluzu, odpryski różnorodnych
substancji stałych itp. Mimo, iż niektóre ze wspomnianych śladów są
niekiedy dostrzegalne gołym okiem, to jednak ich nośność informacyjna,
a więc ich związki ze zdarzeniem, można ustalić jedynie metodami laboratoryjnymi.2
W późniejszym okresie tego typu ślady mogą być z powodzeniem wykorzystane do dalszych badań – w tym także DNA. Również istotne jest
zwrócenie uwagi na wszelkie inne ślady mechaniczne (ślady zębów mogące powstać na końcówkach taśm przy ich ewentualnym rozdzielaniu).
2

T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996, s. 136.
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Odpowiedni wybór chemicznej metody wizualizacji śladów uzależniony jest głównie od rodzaju powierzchni, na której się one znajdują oraz
od rodzaju ujawnianych śladów linii papilarnych. Aktualnie w praktyce
ujawniania śladów na powierzchniach typu klejowego najczęściej spotyka
się stosowanie następujących metod:
1. Fiolet krystaliczny (gencjana). Roztwór wykonywany jest z 1 g
fioletu krystalicznego oraz 1000 ml wody destylowanej. Ujawnianie
śladów polega na zanurzeniu materiału dowodowego w roztworze
lub naniesieniu go metodą natryskową. Proces ten trwa od kilku
sekund do kilkudziesięciu minut, po czym należy spłukać nadmiar
barwnika. Metoda barwi ślady linii papilarnych pozostawione na
warstwie klejowej, przy czym może być stosowana przed lub po
utrwaleniu metodą cyjanoakrylową. Ślad jest dobrze widoczny, jednakże metoda może powodować przebarwienie całej taśmy.
2. Wet Powder. Roztwór gotowy. Ujawnianie śladów polega na naniesieniu roztworu pędzlem. Proces ten trwa ok. 10 sekund, po czym
roztwór należy zmyć strumieniem wody. Ujawnione ślady są czarne i dobrze widoczne. Przy dłuższym przetrzymaniu metoda może
powodować przebarwienie zamazujące ślady i uniemożliwiające
identyfikację.
3. Sticky Side Powder. Roztwór gotowy. Ujawnianie śladów polega
na naniesieniu roztworu pędzlem. Powyższy proces trwa ok. 10
sekund, po czym roztwór należy zmyć strumieniem wody. Ujawnione ślady są czarne i dobrze widoczne.
4. Liqui Drox. Roztwór wykonywany jest z 200 ml Ardroxu, 400 ml
Liqui Noxu i 400 ml wody destylowanej. Ujawnianie śladów polega na naniesieniu roztworu pędzlem. Powyższy proces trwa ok.
10 sekund, po czym roztwór należy zmyć strumieniem wody. Przy
fotografii należy stosować filtr żółty. Zaletą metody jest możliwość
jej stosowania po cyjanoakrylanach oraz ujawniania śladów po obu
stronach taśmy.
5. Tape Glo. Roztwór gotowy. Ujawnianie śladów polega na naniesieniu roztworu pędzlem lub zanurzeniu w nim materiału. Przy fotografii należy stosować filtr pomarańczowy.
6. RTX (czterotlenek rutenu lub osmu). Ujawnione ślady linii papilarnych barwią się na kolor ciemny grafitowo-zielony.
W uzupełnieniu wspomnianych metod należy dodać, iż do ujawniania
śladów linii papilarnych na powierzchniach taśm klejowych w pewnym
zakresie oraz ze stosunkowo dobrymi rezultatami można wykorzystać
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roztwory proszków daktyloskopijnych. Wykorzystywanie w kryminalistyce proszki daktyloskopijne charakteryzują się dobrym przyleganiem do
substancji tworzącej ślad linii papilarnych, przy czym powinny w minimalnym stopniu wykazywać się zjawiskiem przylegania do podłoża, na
którym występują ujawniane ślady. Te niezbędne cechy proszków daktyloskopijnych w wypadku śladów na taśmach z warstwą klejową uniemożliwiają ich bezpośrednie zastosowanie.
Jak wcześniej wskazano, przy ujawnianiu śladów linii papilarnych
można wykorzystać bezpośrednio niektóre proszki daktyloskopijne stosując je na powierzchniach niechłonnych. Używanie proszków daktyloskopijnych do ujawniania linii papilarnych znajdujących się na powierzchniach klejowych jest praktycznie możliwe tylko w wypadku pozbawienia
materiałów ich właściwości klejowych. Stan taki można osiągnąć przy zastosowaniu proszków daktyloskopijnych w postaci wodnych roztworów.
Przygotowanie wspomnianego roztworu w zależności od użytego proszku
trwa od kilku do kilkunastu minut. Do sporządzenia roztworów należy
użyć wyłącznie wody destylowanej, wybranego proszku daktyloskopijnego oraz kilku do kilkunastoprocentowego dodatku środka zmiękczającego, który jednak nie powinien zawierać kwasu octowego.
W praktyce, w miarę dobre rezultaty ujawniania śladów linii papilarnych na różnych rodzajach taśm klejowych można osiągnąć przy wykorzystaniu roztworów wodnych z takimi proszkami daktyloskopijnymi
jak sadza angielska, argentorat, proszek „Fingerprint Powder”, proszek
fluorescencyjny „Redwap”, grafit, biel ołowiana oraz ich mieszankami.
Najlepsze efekty można uzyskać wykorzystując roztwory proszku „Fingerprint Powder”, sadzy angielskiej oraz proszków fluorescencyjnych.
Również stosunkowo dobre wyniki daje roztwór argentoratu oraz bieli
ołowianej. Wszystkie wspomniane roztwory najlepiej radzą sobie z taśmami biurowymi o podłożu przeźroczystym dającym się później odpowiednio skontrastować poprzez podłożenie podkładki o odpowiednim kolorze
lub zastosowanie podświetlenia.
W zależności od gęstości roztworów proszków daktyloskopijnych stosuje się różne techniki ich nanoszenia. Jako technikę stosowaną przy nanoszeniu roztworów rzadszych najlepiej zastosować technikę spryskiwania
całości taśm klejowych lub ich zanurzania w sporządzonych roztworach.
Naniesienie roztworu za pomocą rozpylacza jest możliwe w wypadku wyprostowanego materiału. Natomiast wykorzystanie roztworu o większej
gęstości, o konsystencji podobnej do śmietany, wymaga zastosowania
techniki jego nanoszenia na materiał za pomocą miękkiego pędzla. Obie
metody w odpowiednich warunkach dawały pozytywne wyniki, przy czym
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stosowanie roztworów mocno zgęszczonych dawało lepszą efektywność.
Wykorzystywany pędzel powinien być z bardzo miękkiego włosia, a samo
nanoszenie roztworu powinno odbywać się bardzo delikatnie i wyłącznie
przy użyciu końcówek włosia pędzla. Nanosząc roztwór, należy każdorazowo pokryć nim całą powierzchnię taśmy, a następnie po kilku do kilkunastu sekundach należy całą taśmę poddać procesowi płukania, celem
usunięcia nadmiaru naniesionego roztworu. Stosując wspomnianą metodę należy pamiętać, iż zbyt duża ilość dodanego płynu zmiękczającego
może przy dłuższym kontakcie z taśmami gorszego gatunku doprowadzić
do uszkodzenia lub zniszczenia śladu w wyniku częściowego lub nawet
w skrajnych przypadkach, całkowitego zmycia warstwy klejowej z podłoża taśmy. Podobny niepożądany efekt występuje w wypadku użycia zbyt
ciepłego roztworu. Po ujawnieniu śladów należy je wysuszyć, przy czym
z uwagi na niebezpieczeństwo zdeformowania materiału podkładowego
taśmy oraz możliwość rozpuszczenia substancji klejowej wraz ze śladem,
nie należy stosować przy jej suszeniu jakichkolwiek mocniejszych źródeł
ciepła – zwłaszcza w postaci grzejników, a nawet mocnych źródeł światła,
przeprowadzając cały proces w temperaturze pokojowej w miejscu przewiewnym.
Przy przeprowadzaniu badań w zakresie stosowania powyższej metody, uwzględniono również okoliczności związane z możliwością przechowywania sporządzonych roztworów oraz ich ponownym użyciem.
Przeprowadzone próby ujawniania śladów praktycznie dały w miarę porównywalne rezultaty, potwierdzając tym samym ich dalszą przydatność
do użycia.
Fizyko-chemiczne metody ujawniania śladów na materiałach z powierzchniami klejowymi opierają się głównie na zastosowaniu substancji
cyjanoakrylowych. Metody te należy zaliczyć do typowo laboratoryjnych,
choć w pełni możliwych do przeprowadzenia w warunkach zewnętrznych.
Stosując metodę cyjanoakrylową, w której tworzony jest ester kwasu cyjanoakrylowego, wykorzystywane są stosowne kleje lub łatwiejsze w stosowaniu fabryczne folie cyjanoakrylowe oraz pistolety klejowe. Metoda
cyjanoakrylowa charakteryzuje się dobrą czytelnością i trwałością ujawnianych trudnych śladów linii papilarnych. Zaletą stosowania tej metody
jest możliwość poddania materiału dalszym badaniom innymi metodami
ujawniania śladów, które można przeprowadzać po ich wcześniejszym zabezpieczeniu fotograficznym. Wykorzystanie metody cyjanoakrylowej po
nieklejącej stronie taśmy klejowej dobrze ujawnia ślady, przy czym w celu
ich większego uwidocznienia, można je dodatkowo skontrastować odpowiednimi barwnikami, jak przykładowo rodamina, bądź też powierzch-
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niowo stosując proszki daktyloskopijne. Natomiast ujawnione ślady po
stronie klejowej można dodatkowo skontrastować przy użyciu roztworu
fioletu krystalicznego. Dokonując wspomnianej czynności niezbędne jest
wcześniejsze przeprowadzenie próby zastosowania tego środka, w celu
uzyskania informacji o ewentualnych negatywnych skutkach jego zastosowania na zabezpieczonym konkretnym podłożu z uwagi na mogące wystąpić przebarwienie nie tylko ujawnionego śladu, ale również i podłoża.
Metoda chemiczna przy wykorzystaniu ninhydryny jest prostsza
w zastosowaniu, szczególnie w przypadku stosowania roztworu ninhydryny
w aerozolu. Jednakże, zastosowanie roztworu ninhydryny niszczy materiał DNA, a także może częściowo zniszczyć podłoże, poprzez co może
uniemożliwić dalsze badania. W dobrych warunkach po poddaniu badanego materiału działaniu roztworu ninhydryny, już po około godzinie na
materiale następuje uwidocznienie śladów. Wspomniana metoda wykazuje dobre wyniki, zwłaszcza na taśmach gorszej jakości, takich jak taśmy
malarskie lub dwustronnie klejące taśmy pakunkowe. Przed zastosowaniem tej metody również należy przeprowadzić stosowną próbę w celu
uzyskania informacji o wpływie środka na podłoże.
Także z uwagi na wspomniane właściwości materiałów, zabezpieczenie ujawnionych na taśmach klejowych śladów wymaga odpowiednich
działań. W tym wypadku problemem może być to, iż po wysuszeniu materiału wraz z ujawnionymi śladami, substancja klejowa taśmy powraca
do swoich pierwotnych właściwości klejących. Z drugiej strony, wtórne
właściwości lepiące taśm z powodzeniem mogą zostać wykorzystane do
ich dalszego zabezpieczenia, poprzez ich bezpośrednie umieszczenie pomiędzy osłonką przeźroczystej folii daktyloskopijnej a jej częścią żelową. W celu dodatkowego skontrastowania śladu ujawnionego na taśmie
przeźroczystej można umieścić pod śladem stosowny podkład. Z uwagi
na możliwość nieprawidłowego sklejenia zabezpieczanego materiału,
utrudniającego lub uniemożliwiającego późniejszą identyfikację śladu,
omawiana czynność wymaga szczególnej dokładności.
W celu przesłania zabezpieczonych śladów do laboratorium można
wykorzystać różnorodne sprawdzone środki, jak worki strunowe, szklane słoiki lub podobnego rodzaju sztywne opakowania. Najważniejsze jest
zabezpieczenie materiału przed zewnętrznymi czynnikami mogącymi go
uszkodzić lub wręcz zniszczyć.
Każdorazowo należy pamiętać, iż w wypadkach podjęcia decyzji
o ujawnianiu śladów, przy jednoczesnych wątpliwościach co do prawidłowości wybranej metody ujawniającej, należy wcześniej z zachowaniem
największej rozwagi przeprowadzić próbę jej zastosowania. Realizację
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tej czynności najlepiej przeprowadzić na materiale tego samego typu lub
w ostateczności jak najbardziej zbliżonego. Wykonanie wspomnianej próby umożliwia uzyskanie szerszego zakresu informacji zarówno o zabezpieczonym materiale, jak i możliwości ujawnienia na nim śladów przy użyciu
konkretnego środka.
Poruszając przedmiotową tematykę należy bezwzględnie pamiętać
o stosowaniu naczelnych zasad kryminalistycznych. Wszystkie czynności
kryminalistyczne winny być dokumentowane, przy czym same metody
oraz środki dokumentowania mogą być różne. W ramach postępowania karnego podstawową formą dokumentacji przedmiotowych czynności jest protokół. Dokumentacja przebiegu i wyników czynności kryminalistycznych może mieć bardzo poważne znaczenie dowodowe i dlatego
też pod żadnym pozorem nie może zostać zaniedbana.3
Przedstawione sposoby ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych na taśmach z podłożami klejowymi znacznie różnią się pomiędzy sobą, lecz nie wyczerpują one w pełni wszystkich dotychczas opracowanych metod. Jednocześnie można stwierdzić, że chemiczne metody
ujawniania śladów linii papilarnych dają ogromne możliwości w zakresie wizualizacji śladów, jednakże w praktyce na miejscu zdarzenia tylko
w nielicznych wypadkach można spotykać się materiałem w postaci prostych lub tylko słabo posklejanych taśm klejowych lub ich fragmentów.
Przedstawione metody ujawniania śladów, mimo iż wymagają odpowiedniej wiedzy i wyposażenia, nie nastręczają większych problemów przy ich
stosowaniu. Pomimo tego, pewniejsze i bezpieczniejsze dla ewentualnie
występujących śladów jest zabezpieczenie materiałów w całości, a następnie przesłanie ich do właściwego laboratorium.

3

Tamże, s. 43.

Daria Olender*

Somnambulizm – naukowy fenomen zwalniający lunatykówmorderców od odpowiedzialności karnej
„(…)
Lunatyk we śnie się miota obok srebrnej żony,
zrzuca z siebie siwe atłasy
i wstaje z łoża śpiący, i patrzy stęskniony
oczyma z perłowej masy.
Długi promień się zwinął wkoło lunatyka,
ciągnie mocno go w górę pod łokcie –
on zaś z sennym uśmiechem nieżywego Chińczyka
zakrzywia srebrne paznokcie.
Po czym lunatyk z cieniem, jak dwa koty zwinne,
biały jeden, a czarny drugi,
przez sypialnię z balkonu przechodzą pod rynnę,
trzymając się srebrnej smugi.

(…)”1
Somnambulizm w rzeczywistości nie ma zbyt wiele wspólnego z tak
zjawiskowo opisywanymi poczynaniami jak w liryku Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (którego fragment przytoczyłam powyżej). Niewiele go też
łączy z rozpowszechnianymi przez TV ekstremalnymi wyczynami typu
spacer po liniach wysokiego napięcia czy akrobatyka na krawędzi dachu…
Nie jest również prawdą, że nocną aktywność wzmaga u somnambulików
światło księżyca, bowiem wystarczającym impulsem jest tutaj jakikolwiek
błysk światła (np. rzucanego przez stojącą przy domu latarnię czy też smuga wkradająca się z sąsiedniego pokoju) bądź dźwięk (np. skrzypnięcie
drzwi, głos spikera radiowego czy chociażby szepty dobiegające z otoczenia).

* Autorka jest magistrem resocjalizacji, absolwentką Podyplomowych Studiów
Kryminalistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim,
słuchaczem Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
1 M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Lunatyk, [w:] M. Pawlikowska-Jasnorzewska,
Wybór wierszy, Kraków 1972, s. 44.
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Somnambulizm w świetle literatury…
Somnambulizmem nazywamy występowanie powtarzających się incydentów wstawania z łóżka i wykonywania różnych czynności w trakcie
snu.
Termin „somnambulizm” czy też „sennowłóctwo” został wprowadzony, by wyprzeć niewłaściwie używany w tym kontekście „lunatyzm”.
Niewłaściwie, bowiem poprzez swoją nazwę błędnie wskazuje na związki
omawianego zaburzenia z Księżycem. Natomiast do tej pory żadne badania nie potwierdziły tego typu interakcji.
Inna sprawa, że mimo usilnych starań specjalistów z zakresu badania snu, nie udało się na dobre wprowadzić profesjonalnego, medycznego
nazewnictwa. Dlatego też, autorka w niniejszym opracowaniu będzie zamiennie używać terminów: somnambulizm / sennowłóctwo / lunatyzm.
Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN,2 „lunatyzm”
oznacza mówienie przez sen lub wykonywanie we śnie różnych czynności.
Encyklopedia Zdrowia3 znacznie szerzej opisuje termin „somnambulizm” – (zwany również lunatyzmem) jest jednym z bardziej interesujących zaburzeń snu. Nazwa pochodzi od łacińskich słów: ‘somnus’ – sen,
i ‘ambulus’ – chodzący. Przytrafia się on około 10 % ludzi przynajmniej
raz w życiu. Jest to szeroko rozpowszechnione zjawisko, silnie zróżnicowane pod względem nasilenia i częstotliwości. Większość przypadków somnambulizmu jest krótkotrwała i nie niesie ze sobą większego
niebezpieczeństwa, jednak zdarzają się i takie, których skutkiem mogą
być samookaleczenie i inne groźne wypadki. Przyczyn somnambulizmu
nie da się określić jednoznacznie, ponieważ zaburzenie to zdaje się mieć
kilka różnych źródeł fizjologicznych oraz psychologicznych.
Śpiący nagle wstaje, zaczyna spacerować lub wykonywać inne czynności (np. jeść, ubierać się, itp.), przy czym umysł znajduje się cały czas
w stanie snu, więc nie jest możliwa świadoma kontrola zachowania. Oczy
somnambulika są otwarte, ale wbrew pozorom nie tylko dlatego łatwo
przychodzi mu omijanie przeszkód czy przedmiotów stojących na drodze.
Jest to efektem tego, iż porusza się za pomocą mapy przestrzennej, którą każdy człowiek posiada w pamięci. Natomiast jego reakcje na pytania
innych osób mogą być powolne albo może nie być ich wcale. Inną cechą
charakterystyczną jest tutaj zaburzona koordynacja.
2 S. Dubisz (red.),Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, t. 2, Warszawa 2003,
s. 482.
3 Rodzinna Encyklopedia Zdrowia, t. 2, Warszawa 1998 s. 351-352.
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Na ogólnopolskim portalu wiedzy Onet.pl WIEM możemy znaleźć
wzmiankę o podziale sennowłóctwa. Zgodnie z nim rozróżnia się: 4
• somnambulizm naturalny, zwany też lunatyzmem
oraz
• somnambulizm sztuczny, będący następstwem poddania człowieka
hipnozie.
Pracownicy z Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii określają somnambulizm jako zaburzenie występujące często u dzieci
w wieku 4-8 lat. W tej grupie wiekowej częstość tego zaburzenia wynosi nawet do 30 %, zaburzenie jest związane z dojrzewaniem układu nerwowego, podawanie leków jest z reguły niewskazane. U osób dorosłych
częstość somnambulizmu wynosi około 1 %, jeśli ataki somnambulizmu
nie były obecne w dzieciństwie, a pojawiły się dopiero w wieku dorosłym
konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki neurologicznej.5
Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Snu (ICSD-2), umiejscawia
somnambulizm w grupie zaburzeń snu zwanych parasomniami. Przedstawia się to następująco:6
Parasomnie:
a) wybudzenie z dezorientacją – zaburzenie wybudzenia,
b) zaburzenia zachowania w czasie snu REM – parasomnia związana
ze snem REM,
c) nawracające izolowane porażenie przysenne – zaburzenie związane
ze snem REM,
d) parasomnia związana z chorobami somatycznymi,
e) jęk nocny (katatrenia),
f) zespół „eksplodującej głowy”,
g) zaburzenia odżywiania związane ze snem,
h) sennowłóctwo – zaburzenie wybudzenia,
i) lęki nocne – zaburzenie wybudzenia,
j) koszmary senne – zaburzenie związane ze snem REM,
k) zaburzenia dysocjacyjne związane ze snem,
l) moczenie nocne,
m) halucynacje przysenne.

4 Dane za stroną: http://portalwiedzy.onet.pl/39629,,,,somnambulizm,haslo.html,
stan na dzień: 11.04.2009 r.
5 Dane za stroną: http://sen-instytut.pl/slownik_stu.html, stan na dzień: 11.04.2009 r.
6
The International Classification of Sleep Disorders: Diagnostic and Coding Manual, ICSD-R, Westchester 2005, s. 142.

338

DARIA OLENDER

Nazwa „parasomnia” wywodzi się ze zbitki grecko-łacińskiej, gdzie
‘para’ oznacza „odbiegający od”, natomiast ‘somnis/somnus’ oznacza
„sen”.
Parasomnie to zaburzenia polegające na wystąpieniu nieprawidłowych
zjawisk / zdarzeń podczas snu, najczęściej zaburzeń motorycznych lub zaburzeń układu wegetatywnego. Czas snu i jego jakość nie są zmienione.
Sen – fazy snu – moment, w którym człowiek staje się somnambulikiem…
Sen jest aktywnym stanem świadomości przeciwnym do stanu czuwania, w którym człowiek spędza 1/3 swojego życia. Charakteryzuje się
cyklicznym występowaniem złożonych procesów fizjologicznych.
Stadia snu są wyznaczane na podstawie badania polisomnograficznego.
Badanie polisomnograficzne (PSG) jest najbardziej precyzyjnym
badaniem diagnostycznym, wykonywanym w celu rozpoznania zaburzeń
snu i nadmiernej senności w trakcie dnia. Polega ono na równoczesnej rejestracji podczas snu szeregu parametrów fizjologicznych. Do najbardziej
istotnych z nich należą tutaj:
• Czynność bioelektryczna mózgu – elektroencefalogram [EEG];
• Aktywność gałkoruchowa – elektrookulogram [EOG];
• Napięcie mięśni z mięśnia bródkowego lub mięśni podbródkowych
– elektromiogram [EMG].
Bardzo istotny element badania stanowi również zapis czynności oddychania: przepływu powietrza przez drogi oddechowe, ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha oraz zwartości tlenu we krwi. Dodatkowo prowadzi się również zapis dźwięków chrapania, elektrokardiogramu
(EKG), rejestruje się zmiany pozycji ciała w czasie snu. Zapis tych wszystkich parametrów gromadzony jest w pamięci komputera, dla ułatwienia
późniejszej interpretacji, za pomocą specjalnej kamery, widzącej po ciemku; przebieg badania rejestrowany jest również na taśmie video lub na
DVD.7 Taka dokładna rejestracja parametrów snu umożliwia precyzyjne
opisanie jego jakości. Badania polisomnograficzne odgrywają kluczową
rolę przy orzecznictwie stanów zaburzonych u sprawców przestępstw bez
wyraźnej motywacji.
7 Dane za stroną: http://www.diagnostykasnu.pl/content/view/15/33/lang,pl/, stan
na dzień: 11.04.2009 r.
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Podział snu na poszczególne fazy dokonywany jest na podstawie analizy wzrokowej według międzynarodowych kryteriów Rechtschaffena
i Kalesa (1968).8
Czas trwania snu można podzielić na naprzemiennie występujące
fazy:
a) fazę szybkich ruchów gałek ocznych – rapid eye movement (REM),
w której pojawiają się marzenia senne;
b) fazę wolnych ruchów gałek ocznych – non-rapid eye movement
(NREM), pozbawioną marzeń sennych.
Na sen składają się cztery stadia snu NREM oznaczane cyframi arabskimi – Stadium 1, 2, 3, 4 oraz sen REM. Stadia snu 1 i 2 reprezentują sen
płytki, zaś stadia 3 i 4 – sen głęboki, nazywany także snem wolnofalowym
(ang. slow wave sleep – SWS).9

Wykres 1. Hypnogram – profil snu.10
W pierwszym okresie zapadamy w płytki sen i można nas łatwo obudzić, wytwarzając czynne fale mózgowe (dająca się zarejestrować aktywność elektryczna mózgu), w drugim fale stają się nieco wolniejsze; w trzecim, kiedy sen staje się głębszy, wolne i szybkie fale przeplatają się, zaś
w czwartym – mózg emituje jedynie wolne fale, a ruchy gałek ocznych ani
ruchy mięśni nie występują.11 W miarę jak sen się pogłębia, temperatura
8 A. Rechtschaffen, A. Kales, A manual of standardized terminology, techniques
and scoring system for sleep stages in human subjects, Los Angeles 1968, s. 43.
9 Dane za stroną: http://sen-instytut.pl/slownik_stu.html, stan na dzień: 11.04.2009
r.
10 Dane za stroną: http://www.sen-instytut.pl/PDF/Wyklad_Parasomnie_obraz_kliniczny_roznicowani e_leczenie.pdf, stan na dzień: 11.04.2009 r.
11
B. Nowak (red.), Świat człowieka. Encyklopedia, Warszawa 2006, s. 115.
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ciała obniża się, oddech staje się wolniejszy, a ciśnienie krwi ulega obniżeniu.
Objawy sennowłóctwa pojawiają się ok. 30-40 minut od zaśnięcia,
w szczytowym momencie snu wolnofalowego. Charakterystyczną cechą
u somnambulików są hiperaktywne fale delta, a to oznacza sen nadmiernie, patologicznie wręcz głęboki.
Dlaczego akurat ja? – geneza zjawiska
Lunatyzm dotyczy 4 % populacji dorosłych i do 17 % dzieci. Zaburzenia zachowania we śnie REM są rzadsze – dotyczą około 1 % dorosłych.12
Medycyna nie rozwiązała dotąd zagadki somnambulizmu. Przyjmuje
się rozmaite wyjaśnienia, a mianowicie, że:
– stanowi odmianę padaczki, bowiem wykresy EKG w czasie lunatycznego transu są zbliżone do towarzyszących atakom epilepsji;
– jest przypuszczalnie genetycznie uwarunkowany i powiela się
w kilku pokoleniach w rodzinie;
– może być także, ale jedynie u dzieci, konsekwencją wysokiej
gorączki, która zaburza rytm snu;
– jest rodzajem nerwicy, bowiem nasila się pod wpływem silnych
stresów, zaburzeń emocjonalnych czy histerii;
– stanowi specyficzną autohipnozę (ww. lunatyzm sztuczny, który
wywołuje się drogą hipnozy).
Najnowsza teoria wyjaśnia lunatyzm zaburzeniami poszczególnych
faz snu. W czasie fazy głębokiego snu mózg wypoczywa, aktywne są
mięśnie, a podczas fazy marzeń jest odwrotnie: mózg aktywny, a mięśnie
odpoczywają. Przy normalnym śnie mózg i mięśnie nie są nigdy jednocześnie aktywne. W stanach lunatyzmu dochodzi równocześnie do aktywności mózgu i mięśni. Wystarczy mały bodziec, np. światło Księżyca, aby
mózg uruchomił mięśnie, wówczas śpiący wyrusza na spacer.
Niedawne badania wykazały, że osoby, u których występuje somnambulizm, często cierpią także na różnego rodzaju, czasem subtelne, zaburzenia oddychania w czasie snu (np. przerost migdałków, zespół bezdechu
śródsennego). W badanej grupie u wszystkich osób, u których wyleczono zaburzenia oddychania, ustąpiły również epizody somnambulizmu.
Aktualnie przypuszcza się, że utrudnione oddychanie w czasie snu pro12

A. Postoła, Niebezpieczny sen, „Wprost” 2009, nr 9, str. 71.
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wadzi do wzrostu zakwaszenia krwi, na co reagują neurony układu serotoninergicznego w mózgu. Neurony te biorą jednocześnie udział w regulowaniu procesów zapadania w sen i wybudzania z niego. Aktywowane neurony
serotoninergiczne mogą „próbować” wybudzić osobę ze snu, jednakże ich
aktywacja jest zbyt słaba, by nastąpiło pełne wybudzenie. Stąd też dochodzi
do obserwowanych w somnambulizmie zachowań ruchowych bez jednoczesnego pełnego wybudzenia. Wyjaśnienie to ma na razie charakter hipotezy i wymaga pełnego potwierdzenia w dalszych badaniach.13
Lunatyzm dziecięcy
Zjawisko będące tematem niniejszych rozważań występuje niezwykle
często u dzieci i nie stanowi zagrożenia dla lunatykującego bądź jego otoczenia. Rzecz jasna, bywa, że chodzący we śnie malec potknie się, zawadzi, obije, lekko potłucze, przewracając przy tym jakieś sprzęty domowego użytku, aczkolwiek to jedyna paleta niebezpieczeństw, jakie niesie
w tym przypadku owo zaburzenie. W przypadku lunatyzmu dziecięcego
mamy do czynienia z naturalną konsekwencją nie do końca rozwiniętego
ośrodkowego układu nerwowego.
Dziecko znajduje się w fazie głębokiego snu NREM, co oznacza, że
nie jest świadome procesu, jakiego doświadcza. Trudno je przebudzić,
a gdy się udaje, jest bardzo zagubione, pobudzone. Rano zwykle nic nie
pamięta. Sporadycznie zaburzenie to może wystąpić w stanie silnego
przemęczenia lub stresu.14
Nieleczone powinno ustąpić przed 8 rokiem życia. Tutaj często współwystępuje z mówieniem przez sen i lękami nocnymi.
Dorośli somnambulicy
Lunatyzm, który występuje u dorosłych ludzi ma zupełnie inne podłoże i charakter. Właściwie podłoże jest to samo, bo – podobnie jak
u dzieci – chodzi o mózg; aczkolwiek tutaj sedno tkwi nie w niekompletnym ukształtowaniu ośrodkowego układu nerwowego, a w zaburzonej
pracy mózgu – jest symptomem patologii tego układu.
13 Dane za stroną: http://pl.wikipedia.org/wiki/Somnambulizm, stan na dzień:
17.04.2009 r.
14
M. K. Dulcan, D. R. Martini, M. Lake, Psychiatria dzieci i młodzieży – wybrane
zagadnienia, Warszawa 2003, s. 94.
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Jeśli współwystępuje z padaczką, to nocne napady padaczki skroniowej mogą występować w postaci sennowłóctwa oraz ponapadowych stanów pomrocznych z bezcelową wędrówką i zamroczeniem. W piśmiennictwie sądowym takie stany pomroczne określa się, używając terminu
automatyzmów.15 Panuje pogląd, iż to one są przyczyną rozpoznania niepoczytalności sprawców przestępstw.
Zachowania dorosłych lunatyków niosą za sobą falę niepożądanych
konsekwencji. Jedną z nich są zabójstwa popełniane w czasie somnambulicznego transu…

Zabójstwa dokonywane przez lunatyków –
zbrodnie usprawiedliwione?
Zabójstwa, jakich dopuszczają się lunatycy są niezwykle widowiskowe. Lunatyczny trans sprawia, iż człowiek w ogóle nie panuje nad swoimi
czynami, a podświadomość podsuwa mu niewiarygodnie nieludzkie i odrażające modele zachowania.
Kiedy sprawa o zabójstwo dokonane podczas lunatycznego snu trafia
na wokandę, zazwyczaj oskarżony zostaje uniewinniony przez sąd. Przeglądając historyczne zapisy prawne, można natrafić na wzmiankę mówiącą o tym, iż już w 1313 roku w sprawozdaniu Council of Vienne we
Francji, stwierdzono, że człowiek dopuszczający się morderstwa we śnie,
nie powinien zostać skazany. W orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym
rozpoznanie takiego stanu jest równoznaczne z zastosowaniem przepisów
art. 31 §1 k.k. – traktujących o niepoczytalności sprawcy.
Nie wszyscy przedstawiciele prawa opowiadają się jednak za tym, by
argument o niepoczytalności będącej efektem somnambulizmu uznać za
koronny dowód niewinności oskarżonego. Rosnąca liczba takich przypadków każe się przyjrzeć i dojrzeć, że faktycznie ogrom okoliczności przemawia w tego typu zdarzeniach przeciwko „lunatykom”.
Od kilkudziesięciu lat znane i omawiane są nieumotywowane zbrodnie dokonywane w stanie sennowłóctwa.16 Źródła wskazują na przeszło
15

J. Masłowski, J. Kornowski, Zachowania agresywne w przebiegu somnambulizmu u 18-letniego mężczyzny, „Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej” 2004, tom 4,
nr 4, s. 199.
16 E. B. Ovuga, Murder during sleep-walking¸ „East African Medical Journal”
1992, nr 9, s. 533-534; zob. także: R. Broughton, R. Billinhs, R. Cartwright i in., Homicidal somnambulism, a case report, „Sleep” 1994, nr 17, s. 253-264.
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15 przypadków zabójstw popełnionych przez prawdziwych lub domniemanych somnambulików.
Pierwsza zbrodnia dokonana przez somnambulika została zarejestrowana w roku 1864 w Bostonie. Pewien Amerykanin zamordował wówczas prostytutkę, po czym – wciąż w czasie lunatycznego transu – podpalił jeszcze dom publiczny, będący jej miejscem pracy. Kiedy mężczyzna
trafił w ręce policji, okazało się, że był kompletnie nieświadomy tego, co
przed chwilą stało się jego własnym dziełem. Podczas procesu został uniewinniony, gdyż sąd przyjął wersję o niepoczytalności w chwili dokonania
zbrodni.
Po wydarzeniu, jakie miało miejsce w Bostonie, liczba zabójstw popełnianych podczas lunatycznego transu zaczęła rosnąć. W części przypadków był to rewelacyjny sposób na uniknięcie odpowiedzialności karnej za
czyny obarczone dużą dozą okrucieństwa. Prawnicy z wieloletnią praktyką przyznają, że sprawy, w których adwokaci bronią swojego klienta
powołując się na lunatyzm, stanowią dla sądu niebywałe wyzwanie.
Jedną z najbardziej spektakularnych w tym względzie spraw było zabójstwo, jakiego w roku 1987 dopuścił się Kenneth Parks. Kanadyjczyk
w czasie snu wsiadł do samochodu, pokonał trasę do domu teściów
(23 km od Toronto, jego miejsca zamieszkania), gdzie zamordował swoją teściową oraz ciężko ranił teścia. Po wszystkim udał się na najbliższy
komisariat i przyznał: „Wydaje mi się, że kogoś zabiłem. Mam rany na
rękach.”17 Podczas rozprawy adwokaci przedstawili Parksa jako bezrobotnego, cierpiącego na bezsenność oraz stres spowodowany znacznymi długami hazardowymi. Na jego korzyść przemawiał również fakt, iż relacje
starszego małżeństwa z zięciem były uznawane jako niezwykle serdeczne
i przyjazne. W trakcie procesu pojawiły się potwierdzone informacje, jakoby dziadek oskarżonego cierpiał na lunatyzm. W związku z powyższym
obrońcy wnieśli o przeprowadzenie badań lekarskich, które by ukazały
rytm snu klienta. Faktycznie wykresy snu Parksa znacznie odbiegały od
zapisów przeciętnego człowieka. W ciągu nocy aż pięciokrotnie zapadał
w fazę głębokiego snu. Badania powtarzano przez pewien czas i zdarzało
się, iż fazy snu głębokiego utrzymywały się u niego nieraz do wczesnych
godzin rannych. W ten sposób Parks dołączył do grona uniewinnionych
z powodu niepoczytalności spowodowanej somnambulizmem.
Podobna sytuacja miała miejsce w 1997 roku Phoenix w stanie Colorado, gdzie 43-letni Scott Falater zadał swojej żonie 44 pchnięcia wielkim
nożem myśliwskim, po czym wrzucił konającą Yarmilę do przydomo17 Tekst – fr. filmu dokumentalnego zatytułowanego Czy to prawda? – Lunatycy
– zbrodnie usprawiedliwione?, scen. French Horwitz, USA 2001.
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wego basenu i przytrzymywał pod wodą tak długo, aż ta utonęła. Następnie zdjął z siebie przesiąknięte krwią małżonki ubranie i skrzętnie ukrył
je w bagażniku swojego samochodu. Scott przed snem zdążył również
zabandażować okaleczone ręce.18 W trakcie procesu oskarżony uparcie
przystawał przy tym, że kompletnie niczego nie pamięta. Był zdruzgotany stopniem okrucieństwa, jaki został wyładowany na ciele żony
i zaklinał się, że on by nigdy tak nie postąpił. Jednak było to sprzeczne
z zeznaniami naocznego świadka, jakim był sąsiad państwa Falater.
Greg Koons – bo o nim mowa – zeznał: „Obudziło mnie szczekanie psa
u sąsiadów. Zobaczyłem jak Falater w zakrwawionym ubraniu wszedł
do domu. Kilkakrotnie włączył i wyłączył światło. Musiał uspokoić psa,
by ten przestał ujadać. Potem znowu się pojawił na zewnątrz. Dostrzegłem, jak zakłada rękawice. Rozejrzał się uważnie, po czym podszedł do
basenu. Zobaczyłem, że leży przy nim Yarmila, która się jeszcze ruszała.
Falater chwycił żonę, włożył jej głowę do wody i trzymał tak długo, aż
przestała się szamotać. Według mnie jego zachowanie nie wskazywało
jakoby tkwił w lunatycznym śnie.”19 Sąd tym razem wydał wyrok skazujący, uznając opinię psychologów o chwilowej niepoczytalności spowodowanej lunatyzmem za niewiarygodną. Nie pomogło adwokatowi
Falatera nawet powoływanie się na przypadek Parksa, który w podobnych okolicznościach został uniewinniony.20 Na nic zdały się także same
pozytywne opinie na temat małżeństwa Falaterów. Dla sądu solidne starania ukrycia dowodów zbrodni nie wskazywały na poczynania człowieka
nieświadomego swych czynów. Jeden z dziennikarzy Arizona Republic rewelacyjnie i dobitnie skomentował trwający proces następującymi
słowami: „Jeśli oskarżony poprosi ławników o uniewinnienie, powinien
otrzymać odpowiedź: „Tak, ale tylko we śnie”. Przysięgli podzielili tę
opinię i w styczniu 2000 roku sąd skazał Scotta Falatera na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez prawa do ułaskawienia.
Sąd nie uwierzył również pewnemu Kanadyjczykowi, który zamordował swoją małżonkę, ukrył jej zwłoki, a potem wyjechał do Meksyku.
Zeznanie, jakoby sprawca obudził się dopiero na granicy z Meksykiem
było dla sądu mocno niewiarygodne.
Najbardziej poruszająca historia wydarzyła się w 1946 roku w Arkansas w USA. Ojciec, były żołnierz, zabił w lunatycznym śnie swoją jedyną
córkę, pewny, że zabija wroga!
18 P. Rubin, Wake-up Call, dane za stroną: http://www.phoenixnewtimes.com/199907-01/news/wake-up-call, stan na dzień: 07.03.2009 r.
19 Tamże.
20
D, Gizak, Skazany lunatyk, „Detektyw” 2008, nr 8, s. 33.
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Pewien żołnierz – somnambulik zastrzelił w nocy kolegę pełniącego
z nim wartę. Wycelował w niego broń, gdyż był przekonany, że tamten
jest jego wrogiem.
Jeden z amerykańskich lunatyków, tropiąc swoją ofiarę, przejechał
w lunatycznym śnie kilkanaście kilometrów.
Jednym z ostatnich rodzących wątpliwości uniewinnień był przypadek Julesa Lowe z roku 2003. Matka 32-letniego mężczyzny zmarła,
kiedy ten był małym chłopcem. Niedługo po tym zdarzeniu jego brat
odebrał sobie życie. Jules przez kolejne lata mieszkał z ojcem i macochą. Kiedy ta również została pogrzebana, mężczyźni bardzo ubolewali nad jej śmiercią. Nazajutrz po ceremonii pogrzebowej, przed domem
państwa Lowe policja natrafiła na podjeździe na leżącego ojca Julesa. Starszy człowiek był zmasakrowany; od kilku godzin był martwy.
Kiedy funkcjonariusze przesłuchiwali Julesa, ten uparcie twierdził, iż
zasnął podczas stypy i nie wie, co się wtedy działo. Zasugerował, że
mógł doświadczyć wędrówki w lunatycznym transie. Przy tej wersji
uparcie przystawał na rozprawie sądowej, co się mu opłaciło, gdyż sąd
faktycznie uznał go za niepoczytalnego w chwili dokonania zbrodni. Sędzia wziął pod uwagę opinie lekarzy, którzy stwierdzili kilka
przypadków somnambulizmu w rodzinie oskarżonego. Drugim argumentem, przemawiającym na korzyść Julesa, było załamanie, wielkie
poruszenie śmiercią ojca, które potwierdzało głęboką i zażyłą więź synowskiej miłości do ojca. Nie przekonał sądu nawet fakt, iż panowie
opłakiwali gospodynię domową przy suto zastawionym alkoholem stole, więc niekoniecznie sen mógł być następstwem nadużycia alkoholu
przez Julesa.
Nadal nie ma jasności co do okrutnej tragedii, która miała miejsce
24 września 2001 roku w Niemczech. Mieszkanka Hügelsheim zamordowała swojego męża. 42-letni Uwe J. został pchnięty kuchennym nożem, po czym żona wywiozła jego ciało do lasu i ukryła je pod stertą
liści i konarów. Podczas aresztowania Ursel J. uparcie przystawała przy
tym, że ona tylko wywiozła ciało, by chronić córkę, Hannę, która zamordowała ojca w stanie lunatycznego transu. Okazało się, że 12-letnia Hanna faktycznie cierpiała na zaburzenia snu. Jakkolwiek, sąd w Baden-Baden wydał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla pierwotnie
aresztowanej – jej matki Ursel.
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Somnambulicy – samobójcy
Morderczą konsekwencją chodzenia we śnie może być nie tylko odebranie życia innym, ale również sobie. Specjaliści szacują, iż wiele niewyjaśnionych samobójstw – popełnianych szczególnie przez młode osoby
– jest tragicznym skutkiem nocnych eskapad somnambulików.
Jednym z zarejestrowanych przypadków lunatyków – samobójców
jest Amerykanin, Jarod Allgood. 21-letni student ze stanu Iowa, będąc
w somnambulicznym transie, wybiegł na autostradę prosto pod pędzącą
ciężarówkę. Matka ofiary kategorycznie odrzuciła podłoże suicydologiczne, wskazując jako niepodważalną przyczynę śmierci syna pozbawioną
świadomości wędrówkę senną.
25-letnia mieszkanka Sydney wybrała się w nocnym transie na spacer… oknem – spadła z piętra na trawnik. Po jakimś czasie ocknęła się,
zdezorientowana miejscem, w którym się znajdowała oraz przeszywającym ciało bólem połamanych kończyn.
Mniej szczęścia miała 11-latka z Łodzi, która we śnie „wyszła” oknem
z mieszkania mieszczącego się na dziewiątym piętrze. Podobny los spotkał 16-letniego Marcina – również z Łodzi. Chłopiec przez kilka lat spacerował we śnie, mamrocząc coś pod nosem. Próbował nawet kilkakrotnie
wyjść na klatkę schodową, ale bliscy zawsze w porę reagowali. Pewnego razu jednak, młodzieniec wszedł do sypialni rodziców, otworzył okno
i wyskoczył z czwartego piętra, ponosząc śmierć na miejscu.
Pewna Amerykanka podczas somnambulicznego epizodu poodkręcała
kurki gazowe, czym spowodowała wybuch.
Dosyć intrygujące wydarzenia miały miejsce w kwietniu w 2002 roku
w Austrii, w koszarach w Strass (Styria). Dwóch żołnierzy wyskoczyło
nocą z okna sypialni, doznając ciężkich obrażeń. Kilkoro innych zostało powstrzymanych przed wędrówką przez dzielących pokój kolegów.
Wstrząśnięte austriackie władze wojskowe postanowiły skorzystać z pomocy różdżkarzy,21 którzy jednak niewiele wnieśli do sprawy. Po niedługim czasie epizody somnambuliczne odeszły w niepamięć.
Prezenter programu Jon Desborough spędził tydzień z Jamesem du
Gard z Norwich, który z całą pewnością zasługuje na miano największego
lunatyka w Anglii. Ten 34-letni Brytyjczyk podczas głębokiego snu wy21 Rzecznik austriackich Sił Zbrojnych stwierdził nawet: „nie wiemy, dlaczego tak
się dzieje, ale mamy otwarte umysły, dlatego sprowadziliśmy różdżkarzy, aby wykryli
ewentualne źródła negatywnej energii”; zob. http://www.przeglad-tygodnik.pl/index.
php?site=artykul&id=5114; stan na 09.04.2008 r.
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skakiwał przez okno, wdawał się w bójki i jadł rzeczy, których świadomie
nigdy by nie uznał za jadalne.
Jedną z odmian somnambulizmu jest SRED (sleep-related heating
disorder) – zaburzenie jedzenia związane ze snem. Ta przypadłość to
prawdziwe zagłębie przeróżnych historii związanych z nocnymi wędrówkami.
Istnieją ludzie, którzy podczas epizodu lunatycznego włączają kuchenkę i gotują, podgrzewają mięso w mikrofalówce, kroją chleb, przygotowują herbatę, smażą jajecznicę na bekonie. Jedni z nich konsumują, inni
wracają do łóżka, zostawiając potrawy na ogniu.
„Mieliśmy czterech pacjentów, którzy spowodowali w ten sposób pożar. Leczymy też takich, którzy wsiadali za kierownicę i jechali do sklepu,
żeby kupić jedzenie. Wszystko przez sen.” – mówi prof. C. Schenck, psychiatra z University of Minnesota School of Medicine.22
Niezwykły, wręcz precedensowy przypadek rozpatrywał Trybunał
Federalny (odpowiednik polskiego Sądu Najwyższego) w Lozannie
i w wyniku kasacji przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez
sąd niższej instancji. Sprawa zaczęła się banalnie. Patrol szwajcarskiej
policji drogowej zatrzymał wczesnym rankiem mężczyznę kierującego
samochodem. Badanie alkomatem wykazało 1,2 promila alkoholu. Szybko kierowca został skazany na 10 dni aresztu i grzywnę o równowartości
1,5 tysiąca dolarów. Skazany odwołał się od wyroku, twierdząc, że wypił alkohol we śnie lunatycznym, a więc nie zdawał sobie sprawy z tego,
co robi. Podczas rozprawy przed Trybunałem Federalnym, biegły lekarz
potwierdził, że osoba będąca w transie lunatycznym ma wyłączoną świadomość i nie zdaje sobie sprawy z czynów, które popełnia.23
Bardzo ciekawym przypadkiem somnambulizmu, który nabrał rozgłosu zarówno w Internecie, jak i poza nim, było wysyłanie e-maili, sms-ów
lub też rozmowa przez telefon w lunatycznym śnie. Wysyłanie wiadomości w czasie snu jest póki co niezwykle sporadyczną przypadłością,
aczkolwiek zyskało już swoją nazwę – zz-mailing.
Mieszkanka New Jersey pisała i wysyłała wiadomości do przyjaciółki,
zapraszając ją na obiad. Kiedy tamta zadzwoniła w celu potwierdzenia
wizyty, lunatyczka popadła w zakłopotanie, bowiem niczego kompletnie
nie pamiętała.
Kilka lat temu było głośno o krakowskim młodzieńcu, który podczas
somnambulicznego transu wygrywał na fortepianie światowej rangi arcydzieła.
22
23
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Niedługo po tym, głośno było o mniej ciekawym, a wręcz mrożącym
krew w żyłach zdarzeniu, jakie miało miejsce w Trójmieście. Pewien
chłopiec w czasie lunatycznej wędrówki zaatakował bowiem swoją matkę
nożem. Na szczęście skończyło się na nieznacznych obrażeniach.
Pojawiające się w Polsce przypadki już nie li tylko „łagodnego” lunatyzmu, ale lunatyzmu z napadami agresji, pokazują nam, że historie somnambulików – zabójców mogą niedługo wkroczyć również w naszą, a nie
tylko – wydawałoby się tak bardzo odległą – amerykańską codzienność.
To z kolei każe się zastanowić nad podejściem naukowym do kwestii sennowłóctwa, poziomem rzetelności badań, stopniem przygotowania pracowników, wreszcie nad skróceniem czasu oczekiwań na rezultaty badań
orzeczniczych.
Wydaje się jednak, że w tym względzie nie musimy się martwić, bowiem dysponujemy liczną bazą profesjonalistów. Takie instytucje jak
Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Poradnia Zaburzeń Snu Kliniki Psychiatrycznej UM w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
cieszą się światową sławą i uznaniem swoich pracowników.
Martwić może jedynie reakcja polskiej opinii publicznej na kwestie
przywracania wolności zabójcom, którzy nie mogą odpowiadać za czyny,
których dopuścili się we śnie. Wizerunek polskiej Temidy może zostać
zachwiany…

