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Arkadiusz Paweł Szajna1 

Identyfikacja człowieka  

na podstawie śladów małżowiny usznej 

1. Wstęp 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie czytelnikowi problematyki odnoszącej 

się m.in. do przydatności śladów małżowiny usznej w ustaleniu sprawcy przestępstwa, 

możliwości wykorzystania tychże badań w procesie dowodzenia oraz pracy wykrywczej, 

a także sposobów ujawniania i zabezpieczania tychże śladów. 

Na początku rozważań nad przedmiotową problematyką należy wskazać, że 

zainteresowanie małżowiną uszną sięga czasów starożytnych. Arystoteles uważał, iż 

harmonijna budowa ucha i długi płatek są oznaką mądrości [1, s. 696].  

W średniowieczu powszechnie stosowane były tzw. kary mutylacyjne, które polegały 

na obcięciu wybranych części ciała sprawcy (w tym małżowiny usznej). Taki system 

karania, wywoływał ogromne cierpienie fizyczne, psychiczne, ale pełnił również inną 

istotną funkcję – umożliwiał identyfikację ukaranego sprawcy.  

Według statutów Kazimierza Wielkiego, karę obcięcia ucha wymierzano za kradzież 

na dworze króla lub szlachcica [2, s. 531]. 

Prawo karne magdeburskie przewidywało dla złodziei recydywistów za pierwszym 

razem cechowanie na twarzy, za drugim obcięcie ucha, za trzecim wypalenie na czole 

znaku krzyża [3, s. 105].  

W okresie renesansu uważano, że twarz odzwierciedla poziom inteligencji i tym 

samym dużą uwagę zwracano na kształt ucha. Pogląd ten zostaje rozbudowanych przez 

J.C. Lavatera popularnego fizjonomisty tamtych czasów [4, s. 95].  

W 1854 roku A. Joux w opublikowanym artykule stwierdza: „Pokaż mi swoje ucho 

– a powiem Ci, kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz”. Uważał, iż małżowina 

uszna zawiera wiele cech dziedzicznych. Ponadto A. Joux twierdził, że potrafi na tej 

podstawie określać niewierność żon – matek [4, s. 96].  

W 1906 roku R. Imhofer – czeski lekarz opublikował wyniki swoich badań nad 

przydatnością małżowiny usznej w celach identyfikacyjnych. Uważał on, iż małżowina 

uszna może być wykorzystywana przy identyfikacji zwłok, osób żywych (osób 

poszukiwanych, określenia cech dziedzicznych, rodzinnych) [5, s. 94].  

Warto zaznaczyć, iż pierwsza identyfikacja człowieka na podstawie małżowiny 

usznej, która odbyła się poprzez porównanie fotografii z albumu przestępców z foto-

grafią oskarżonego została dokonana w Liverpoolu w 1910 roku [1, s. 696]. 

W 1964 roku A. V. Iannarelli publikuje w USA wyniki swoich 14-letnich badań. 

Konstruuje on system identyfikacji człowieka oparty na małżowinie usznej. Charak-

teryzuje jej budowę ze wskazaniem cech szczegółowych z uwzględnieniem rozwoju 

                                                                
1 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa 
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osobniczego. Zwraca również uwagę na praktyczne zasady fotografii ucha, szczegółową 

klasyfikację, procedury rejestracyjne oraz metodykę badań porównawczych fotografii 

uszu [5, s. 94]. 

W 1970 roku I. Oepen publikuje wyniki swoich badań, wskazując różnice pomiędzy 

występującymi cechami małżowiny usznej 500 kobiet i mężczyzn oraz możliwości ich 

wykorzystania w praktyce [6, s. 21]. Badania te stanowiły rozwinięcie pracy m.in. 

wcześniej wspomnianego R. Imhofera.  

W 1987 roku Cor van der Lugt (Holandia) rozpoczyna badania nad identyfikacją 

człowieka na podstawie śladów małżowiny usznej. Prowadzone przez niego badania 

potwierdzają zasadność przyjęcia cech biologicznych małżowiny usznej, podobnych jak 

przy liniach papilarnych. Stworzył on również metody pobierania materiału porów-

nawczego i metody wykonywania ekspertyzy [1, s. 697].  

W Polsce badania nad identyfikacją człowieka przy wykorzystaniu śladów małżo-

winy usznej prowadzone są od 1992 roku. Dzięki nim został opracowany, sprawdzony 

w praktyce, system identyfikacji. 

2. Biologiczne podstawy otoskopii 

Ucho człowieka jest narządem zmysłu słuchu i równowagi. Pod względem anato-

micznym dzielimy ucho na trzy części: zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne.  

Z punktu widzenia otoskopii jako metody identyfikacji kryminalistycznej istotne 

jest ucho zewnętrzne (małżowina uszna), która wyłapuje i przewodzi fale głosowe. Ma 

ona kształt powyginanej płytki, posiada również szkielet ze sprężystej chrząstki, dzięki 

czemu może się odkształcać, ale po ustaniu ucisku powraca do pierwotnego kształtu 

[7, s. 343]. Małżowina uszna umieszczona jest z boku głowy, ku tyłowi od strony 

skroniowo-żuchwowej oraz do przodu od wyrostka sutkowego, który jest przez nią 

zasłonięty [5, s. 95]. Kształt małżowiny usznej przypomina muszlę o dwóch powygi-

nanych powierzchniach tworząc wyniosłości i wgłębienia. Warto zaznaczyć, że początki 

tworzenia się małżowiny usznej można zaobserwować już u 4 tygodniowego zarodka 

[4, s. 97].  

Skóra małżowiny usznej pokryta jest wydzieliną łojową z niewielką ilością 

substancji potowej oraz woskowiny. Zadaniem tej substancji jest ochrona skóry przed 

negatywnym działaniem niskiej temperatury, a przy wysokiej temperaturze zapobiega 

jej wysychaniu.  

Dla celów identyfikacyjnych istotna jest tzw. zasada 3N – niezmienność, nieznisz-

czalność oraz niepowtarzalność małżowiny usznej.  

Odnosząc się do niezmienności należy zaznaczyć, że w wyniku przeprowadzonych 

badań zaobserwowano co prawda zmienność wymiarów małżowiny usznej z wiekiem, 

ale za to jej kształt i ułożenie elementów konstrukcyjnych pozostają takie same [6, s. 66]. 

Dodajmy, że w przedziałach wiekowych od urodzenia do 18 roku życia następuje 

wzrost małżowiny usznej bez zmian kształtu i budowy poszczególnych jej elementów. 

Do 50 roku życia występuje okres stabilizacji, a po 50 roku życia następuje tzw. czas 

zmian starczych [11, s. 33]. W praktyce czas miedzy ujawnieniem śladu dowodowego 

a pobraniem materiału porównawczego i przeprowadzeniem badania identyfikacyjnego 
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nie przekracza jednego roku. Mając powyższe na uwadze można w ślad za J. Kasprza-

kiem stwierdzić, że w granicach umożliwiających identyfikację małżowina uszna oraz 

jej ślad pozostają niezmienne.  

Nawiązując do niezniszczalności należy wspomnieć, że małżowina uszna jest 

bardziej odporna na zmiany chorobowe niż skóra dłoni czy czerwień wargowa. Według 

A. V. Iannareliego jest ona odporna na urazy mechaniczne i umożliwia przeprowadzenie 

identyfikacji nawet w sytuacji, gdy inne części ciała uległy zniszczeniu [6, s. 67]. 

Małżowina uszna może ulec jednak zniszczeniu lub znacznemu uszkodzeniu, 

np. w wyniku urazów doznanych podczas uprawiania boksu, zapasów (Rys.1).  

Małżowina uszna może także ulec zniszczeniu w wyniku ugryzienia przez, np. psa. 

W takim przypadku konieczna wydaje się być wizyta u chirurga-plastyka. Zmiany mogą 

nastąpić także w wyniku operacji mającej na celu dokonanie korekcji wad wrodzonych 

(poprawienie urody) takich jak, np. odstające, za małe, za duże uszy, brak małżowiny 

usznej. 

 

Rys. 1 – małżowina uszna zapaśnika (ucho kalafiorowate) 

Źródło: http://bezpiecznysport.eu/kalafior-urazy-ucha/ 

Z kolei w wyniku badań przeprowadzonych na próbie 1500 osób J. Kasprzak 

wykazał niepowtarzalność budowy małżowiny usznej, która objawia się w: 

1. typach małżowiny usznej (owalny, okrągły, trójkątny, romboidalny, wielokątny),  

2. zespole cech pomiarowych, obejmującym długość, szerokość i kąt małżowiny 

usznej,  

3. ogólnych cechach identyfikacyjnych skoncentrowanych na 24 polach małżowiny 

usznej,  

4. szczegółowych cechach identyfikacyjnych [6, s. 71]. 
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3. Wzory małżowiny usznej  

Mając na uwadze kształt małżowiny usznej możemy wyróżnić pięć typów wzorów: 

owalny, okrągły, trójkątny, romboidalny, wielokątny.  

 

Rys. 2 – wzór owalny 

(źródło: J. Kasprzak, Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej,  

Zeszyty metodyczne CLK, Warszawa 2003, s. 40) 

 

Rys. 3 – wzór okrągły 

(źródło: J. Kasprzak, Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej,  

Zeszyty metodyczne CLK, Warszawa 2003, s. 40 

 

Rys. 4 – wzór trójkątny 

(źródło: J. Kasprzak, Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej,  

Zeszyty metodyczne CLK, Warszawa 2003, s. 41) 
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Rys. 5 – wzór romboidalny 

(źródło: J. Kasprzak, Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej,  

Zeszyty metodyczne CLK, Warszawa 2003, s. 41) 

 

Rys. 6 – wzór wielokątny 

(źródło: J. Kasprzak, Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej,  

Zeszyty metodyczne CLK, Warszawa 2003, s. 42) 

4. Ogólne cechy identyfikacyjne 

W wyniku badań przeprowadzonych w Polsce wyodrębnione zostały na małżowinie 

usznej 24 pola
2
 (Rys. 7). Ponadto należy zaznaczyć, że w obrębie tych pól wyróżniono 

od 2-9 rodzajów cech identyfikacyjnych, a wśród nich także od 2 do 12 typów cech 

[6, s. 89-114]. 

                                                                
2 Katalog cech identyfikacyjnych małżowiny usznej został przedstawiony przez Jerzego Kasprzaka na 

II Europejskiej Konferencji Nauk Sądowych w Krakowie, 12-16 września 2000 r. 
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Rys. 7 – ogólne cechy identyfikacyjne – 24 pola 

(źródło: J Kasprzak, Otoskopia kryminalistyczna. System identyfikacji.  

Zagadnienia dowodowe, Olsztyn 2003, s. 90) 

1. początek obrąbka, 2. wysklepienie górne obrąbka, 3. guzek małżowiny usznej (inaczej: guzek Darwina), 

4. odcinek środkowy obrąbka, 5. odcinek dolny obrąbka, 6. początek grobelki, 7. trzon grobelki, 8. odnoga 

górna grobelki, 9. odnoga dolna grobelki, 10. fosa trójkątna, 11. fosa wielka,12. brzeg muszli,13. jama 

muszli,14. wcięcie przednie, 15. guzek skrawka, 16. zagłębienie skrawka, 17. skrawek, 18. wcięcie 

międzyskrawkowe, 19. przeciwskrawek, 20. fosa poprzeczna, 21. obrys płatka, 22. guzek płatka, 23. fosa 

płatka, 24. wcięcie płatka.  

5. Szczegółowe cechy identyfikacyjne 

Do systemu szczegółowych cech identyfikacyjnych śladów małżowiny usznej 

zalicza się: 

1. budowę poletkową skóry; 

2. inne cechy charakterystyczne: 

a. zagięcia; 

b. nierówności; 

c. przerwy w śladzie; 

d. ślady blizn; 

e. ślady po noszonych ozdobach; 

f. inne nietypowe elementy budowy. 

6. Powstanie śladu małżowiny usznej 

Ślad małżowiny usznej powstaje w wyniku jej kontaktu z podłożem (np. szkło, 

lakierowane drewno). Następuje wiec odwzorowanie małżowiny usznej na określonej 

powierzchni. Ślad taki może przybrać formę odbitki nawarstwionej (przeniesienie 
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substancji, którą małżowina uszna jest pokryta na dane podłoże) oraz odwarstwionej 

(małżowina uszna zbiera substancję pyłową, którą pokryte jest podłoże).  

Pozostawiony na danym podłożu ślad małżowiny usznej nie uwidacznia jej całego 

kształtu (jest to niemożliwe ze względu na występowanie wyniosłości i wgłębień). 

W powstałym śladzie uwidocznione są jedynie jej wypukłe części takie jak: obrąbek, 

grobelka, okolice skrawka, przeciwskrawek i płatek. Należy w tym miejscu jednak 

zaznaczyć, że elementy wklęsłe też są widoczne, gdyż tworzone są przez elementy 

wypukłe, stanowiące ich konturowy obrys [5, s. 95]. 

Ślad małżowiny usznej powstaje w sposób świadomy lub przypadkowy. W pierwszej 

sytuacji sprawca podejmuje przygotowania do pokonania zabezpieczeń, przykłada więc 

np. ucho do zewnętrznej części drzwi, by stwierdzić, czy: 

1. z mieszkania wydobywają się dźwięki telewizora, rozmów,  

2. z mieszkania wydobywają się dźwięki wykonywanych czynności przez domowni-

ków, np. sprzątanie,  

3. w mieszkaniu znajdują się osoby dorosłe, dziecko,  

4. w mieszkaniu jest pies [8, s. 67].  

Czasami przestępca chcąc upewnić się, że żaden z mieszkańców klatki nie będzie 

go obserwował, przykłada ucho do ich drzwi. Upewniając się, że nic mu z ich strony 

nie grozi realizuje kolejny etap swojego planu. Ślady małżowiny usznej można także 

ujawnić na wewnętrznych powierzchniach drzwi, ponieważ sprawca nasłuchuje, czy na 

klatce schodowej nie ma człowieka, który utrudniłby niezauważoną ucieczkę z miejsca 

popełnienia przestępstwa.  

Najczęstszymi nośnikami śladu małżowiny usznej są: 

1. drzwi główne (strona zewnętrzna i wewnętrzna. Często są to okolice wizjera, ale 

występują też czasami ślady przy podłodze, ponieważ szczelina występująca 

między podłogą a drzwiami umożliwia lepszą słyszalność), prowadzące do 

pomieszczenia (np. mieszkania w blokach); 

2. szyba okna usytuowana na niskim parterze, szyba drzwi balkonowych. 

Natomiast przypadkowo przestępca pozostawia ślad małżowiny usznej w wyniku, 

np.: 

1. wyważenia drzwi; 

2. przemieszczania dużych i ciężkich przedmiotów; 

3. sięgania ręką po przedmiot przez otwarte okno samochodowe lub wybitą szybę 

okienną [8, s. 68]. 

Wyniki badań wykazały, iż ślady małżowiny usznej w 87, 5 % były ujawnianie 

podczas oględzin miejsc kradzieży z włamaniem [6, s. 137-138]. Jeżeli uwzględnimy 

dodatkowo zabójstwa i napady rabunkowe na mieszkania, to w 96 % przypadków 

ujawniania tego rodzaju śladów sprawca pokonywał przeszkodę (np. drzwi). Pozostałe 

4 % to sytuacje, gdy sprawca dotykał powierzchni przypadkowo [6, s. 137-138]. 
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7. Ujawnianie śladów małżowiny usznej 

Metodyka ujawniania śladów małżowiny usznej nie różni się od ujawniania śladów 

linii papilarnych czy też śladów czerwieni wargowej [9, s. 52-132]. Najwłaściwszą jest 

metoda optyczna i mechaniczna (fizyczna) 

7.1. Metoda optyczna 

Metoda optyczna ułatwia zaobserwowanie śladów bez wprowadzania jakichkolwiek 

zmian tak samo w śladach jak i w podłożu [7, s. 312]. Polega ona na ujawnieniu śladów 

przy użyciu wzroku lub przy pomocy urządzeń powiększających w świetle naturalnym 

lub sztucznym, oświetlanych pod różnym kątem i w różnych zakresach promieniowania 

[10, s. 200]. W takim oświetleniu łatwo jest ujawnić ślady, które powstały w wyniku 

naniesienia substancji kontrastującej z podłożem. Przy zastosowaniu tej metody często 

możemy zauważyć, że w danym miejscu występują jakieś plamy i wtedy nie dostrzega 

się wzoru małżowiny usznej. Technik kryminalistyki powinien w takiej sytuacji 

zastosować proszek daktyloskopijny. Niekiedy jednak ślad ten nie jest widoczny, gdyż 

np. drzwi zostały pomalowane pewnego rodzaju lakierem [11, s. 84]. 

7.2. Metoda mechaniczna (fizyczna) 

Do ujawniania śladów metodą mechaniczną wykorzystywane jest zjawisko charak-

teryzujące się przyleganiem w skutek działania sił adhezji cząstek proszku do 

substancji tworzącej ślad [12, s. 137]. Należy w tym miejscu dodać, że posługiwanie 

się złej jakości proszkiem albo zabrudzonym pędzlem może spowodować zniszczenie 

śladu. 

Metody mechaniczne (fizyczne) polegają zatem na naniesieniu na podłoże różnego 

rodzaju proszków daktyloskopijnych, które muszą dobrze przylegać do substancji 

tworzącej ślad [8, s. 90]. Proszki daktyloskopijne powinny odznaczać się ziarnistością, 

nie powodującą zniekształceń śladu, być suche i sypkie [9, s. 87]. 

Wyróżniamy następujące rodzaje proszków daktyloskopijnych: 

1. proszki zwykłe – są najczęściej mieszaniną różnego rodzaju pierwiastków 

i związków chemicznych; 

2. proszki ferromagnetyczne – składają się ze zmielonego żelaza, pigmentu oraz 

charakteryzują się (tak jak wskazuje nazwa) właściwościami ferromagnetycznymi; 

3. proszki fluorescencyjne – powstają na bazie proszków zwykłych oraz ferro-

magnetycznych poprzez dodanie barwników fluorescencyjnych; 

4. proszki termoplastyczne – są to tonery wykorzystywane w kserokopiarkach. 

Warto w tym miejscu wskazać, że najpopularniejszym proszkiem daktyloskopijnym 

jest argentorat, otrzymywany poprzez zmielenie w młynie kulowym aluminium 

z dodatkiem kwasu stearynowego [9, s. 87]. 

Sposób nanoszenia proszku na podłoże uzależniony jest od kształtu, wielkości oraz 

możliwości zmiany położenia przedmiotu. Proszek można więc wysypać na podłoże 

lub nanieść za pomocą pędzla z włosia naturalnego, włókna szklanego, pędzla 

magnetycznego lub pędzla z puchu marabuta [12, s. 138]. 
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Pędzel z włosia naturalnego używany jest do nanoszenia proszków lekkich na 

podłoża gładkie. Istotne jest to aby w proszku zanurzyć jedynie koniec włosia. Podczas 

nanoszenia proszku pędzel należy trzymać prawie pionowo, dotykając podłoża końcami 

włosia i zachowując jeden kierunek ruchu gdyż krzyżowanie ruchów z całą pewnością 

spowoduje nanoszenie na część śladu większej ilości proszku, w innym zaś jego 

niedobór [8, s. 90]. Warto zaznaczyć, że w sytuacji gdy zajdzie potrzeba oczyszczenia 

śladu z nadmiaru proszku należy wówczas posłużyć się innym, czystym pędzlem. 

Pędzel z włókna szklanego składa się z ogromnej liczby wiązek włókien. Zaletą 

takiego pędzla jest jego trwałość oraz to, że w miarę używania końce włókien stają się 

bardziej miękkie i elastyczne. 

Pędzel magnetyczny używany jest do nanoszenia proszków ferromagnetycznych 

i budową przypomina długopis, wewnątrz którego znajduje się ruchomy magnes. 

Zetknięcie się magnesu z proszkiem powoduje, że przykleja się do niego duża ilość 

proszku w formie tzw. „brody” [13, s. 189]. Pędzel magnetyczny z proszkiem przesuwa 

się po podłożu w taki sposób aby jedynie proszek miał z nim kontakt, gdyż jego 

końcówka może uszkodzić ślad.  

Pędzel z puchu marabuta jest najdelikatniejszy ze wszystkich pędzli. Końcówka 

puchu połączona jest ze zbiornikiem na specjalistyczny proszek, a dalej łączy się 

z gumową gruszką. Drobiny proszku osiadają na częściach anatomicznych puchu. 

Ujawnione ślady przy użyciu proszków dość łatwo ulegają zniszczeniu przez ich 

stracie i z tego powodu na początku należy je sfotografować, by później przenieść je na 

folie daktyloskopijne, które zabezpieczają dane ślady przed zniszczeniem.  

8. Zabezpieczanie śladów małżowiny usznej 

Ujawnione ślady należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć w celu ich utrwalenia 

jako materiał dowodowy.  

W kryminalistyce wyróżniamy następujące formy zabezpieczenia śladów: 

1. zabezpieczenie procesowe – odpowiednie uzupełnienie protokołu oraz metryczki 

śladu, która powinna być trwale przymocowana do zabezpieczonego śladu 

np. przyszyta, a końce nici należy opatrzyć pieczęciami silikonowymi lub 

lakowymi; 

2. zabezpieczenie fotograficzne – wykonanie zdjęć sytuacyjnych (miejsce i ślad) 

oraz samego śladu. Niekiedy jest to jedyne możliwe zabezpieczenie śladów 

małżowiny usznej, np. zakrwawionej małżowiny usznej, czy też śladu odwar-

stwionego; 

3. utrwalenie śladu – wykorzystanie folii daktyloskopijnych. Najczęściej stosowane 

są trzy rodzaje folii żelatynowych: biała, czarna oraz przezroczysta (Rys. 8). 

Oprócz folii żelatynowych stosuje się również przezroczyste folie klejowe. Folie 

żelatynowe składają się z dwóch części: przejrzystej nakładki oraz warstwy 

żelatynowej. Folie klejowe odpowiadają budowie taśmie samoprzylepnej, są 

zawsze przezroczyste i nakleja się je na podłoża czarne, białe lub przezroczyste. 

Kolor folii żelatynowej lub podłoża folii klejowej powinien być tak dobrany, aby 

jak najlepiej kontrastował z używanym proszkiem daktyloskopijnym.  
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Rys. 8 – folie żelatynowe: biała, czarna oraz przezroczysta 

źródło: opracowanie własne 

9. Pobieranie materiału porównawczego 

Mając na uwadze problemy związane z odkształcaniem się małżowiny usznej przy 

pobieraniu odbitek porównawczych, potrzebę standaryzacji badań oraz doświadczenie 

krajowe i zagraniczne, zbudowano w Polsce w latach 1999-2000 urządzenie, które 

nazwano otometrem (Rys. 9) [5, s. 96].  

 

Rys. 9 – otometr  

(źródło: J. Kasprzak, Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej,  

Zeszyty metodyczne CLK, Warszawa 2003, s. 96) 

Sposób pobrania materiału porównawczego przy użyciu otometra powinien 

przebiegać w następujący sposób: 

1. osoba, od której będą pobierane odbitki powinna usiąść na krześle oraz trzymać 

prosto głowę ze wzrokiem skierowanym przed siebie; 

2. po złożeniu urządzenia w prowadnice należy wprowadzić czarną folię daktylo-

skopijną formatu 13x36 cm (musi być czysta, najlepiej wyciągnięta bezpo-

średnio z opakowania). Przy tej czynności należy używać rękawiczek po to aby 

na celuloidowej osłonce nie pozostawić odbitek linii papilarnych, które po 

ujawnieniu mogą zakłócać obraz śladów małżowiny usznej; 

3. urządzenie z wprowadzoną w prowadnice folią daktyloskopijną przykłada się do 

małżowiny usznej. Na początku należy przyłożyć urządzenie z siłą nacisku 1 kg. 

Następnie po przesunięciu folii z siłą 2 kg i po kolejnym przesunięciu folii 

pobiera się odbitkę z naciskiem 3 kg (Rys. 10); 
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4. po zdjęciu folii z prowadnic na jej celuloidowej powierzchni ujawnia się 

powstałe ślady za pomocą proszku daktyloskopijnego (Rys 11); 

5. kolejnym krokiem jest zdjęcie celuloidowej osłonki, przełożenie jej na drugą 

stronę oraz przyłożenie do warstwy żelatynowej [11, s. 95]. 

W powyżej opisany sposób pobiera się materiał porównawczy z prawej i lewej 

małżowiny usznej (łącznie 6 odbitek) 

 

Rys. 10 – pobieranie materiału porównawczego 

(źródło: J. Kasprzak, Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej,  

Zeszyty metodyczne CLK, Warszawa 2003, s. 96) 

 

Rys. 11 – ujawnione odbitki porównawcze (od prawej z siłą nacisku 1 kg, 2 kg, 3 kg) 

(źródło: J. Kasprzak, Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej,  

Zeszyty metodyczne CLK, Warszawa 2003, s. 97) 

Czynność pobrania materiału porównawczego zgodnie z art. 143 § 1 k.p.k. nie 

wymaga spisania protokołu, ale mając na uwadze art. 143 § 2 k.p.k. istnieje możliwość 

jego sporządzenia: 

„Z innych czynności spisuje się protokół, jeżeli przepis szczególny tego wymaga 

albo przeprowadzający czynność uzna to za potrzebne. W innych wypadkach można 

ograniczyć się do sporządzenia notatki urzędowej”  

Pobranie materiału porównawczego w postaci odbitek małżowiny usznej powinno 

być udokumentowane. Powinno ono zawierać:  

1. oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących; 

2. przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników; 

3. wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie 

lub zarządzenie sporządzono osobno, wzmiankę o jego wydaniu; 
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4. w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu 

czynności; 

5. podpisy osoby pobierającej, osoby, od której odbitki pobrano oraz innych osób 

uczestniczących. 

Folie z ujawnionymi odbitkami porównawczymi stanowią załącznik do protokołu. 

Muszą być na drugiej stronie opisane. Koniecznie trzeba więc podać numer od kogo, 

gdzie i kiedy pobrano odbitki a także z której małżowiny usznej oraz podać siłę 

nacisku [11, s. 97]. Ponadto każda folia powinna zawierać podpisy osoby pobierającej, 

osoby, od której odbitki pobrano oraz podpisy innych uczestników danej czynności.  

10. Identyfikacja człowieka na podstawie śladów małżowiny usznej 

Przeprowadzenie ekspertyzy otoskopijnej w Polsce odbywa się poprzez realizację 

poniżej zaprezentowanych faz:  

1. faza oceny przydatności materiału dowodowego i materiału porównawczego 

w celach identyfikacyjnych; 

2. grupowe badania identyfikacyjne; 

3. faza kodowania cech; 

4. faza porównania konturu śladu dowodowego ze śladem porównawczym; 

5. faza wyszczególnienia wspólnych cech identyfikacyjnych; 

6. ocena wyników i ich udokumentowanie. 

Fazę pierwszą rozpoczyna ocena przydatności śladu dowodowego. Należy 

stwierdzić, czy ślad ten w ogóle pochodzi od małżowiny usznej- jeżeli tak to od 

którego ucha [11, s. 109]. Ważne jest również to, że aby uznać ślad za przydatny do 

identyfikacji trzeba wyróżnić na nim czytelny obraz co najmniej 6 pól. J. Kasprzak 

wskazuje, że: „Teoretycznie można przyjąć, iż nawet jedno pole, posiadające 

charakterystyczny układ szczegółowych cech identyfikacyjnych będzie wystarczające 

do identyfikacji. W praktyce jednak takie przypadki w badaniach identyfikacyjnych 

śladów małżowiny usznej nie występują” [11, s. 110]. 

Następnym etapem pierwszej fazy jest ocena przydatności odbitek porównawczych. 

Należy wziąć pod uwagę ich kompletność (powinny być wykonane co najmniej po 3 

odbitki małżowiny usznej prawej i lewej, pobrane z siłą nacisku 1, 2 i 3 kg) 

i czytelność (powinna być duża). W sytuacji, gdy materiał porównawczy jest 

niewystarczający koniecznie trzeba wystąpić o jego uzupełnienie. Jeżeli materiał 

dowodowy i porównawczy zostanie zakwalifikowany do badań identyfikacyjnych 

można przejść do kolejnej fazy.  

Faza druga polega na wykonaniu analizy śladu dowodowego i porównawczego pod 

kątem długości, szerokości oraz wzoru małżowiny usznej. Podczas realizowania tego 

etapu może się okazać, iż ślad dowodowy i porównawczy nie są tożsame, gdyż np. 

pierwszy został sklasyfikowany jako wzór trójkątny, a drugi romboidalny. Natomiast 

w sytuacji, gdy wymiary wzorów badanych śladów są zbliżone trzeba w formie 

uzupełnienia zastosować technikę porównania linijką, którą prezentuję poniżej:  

1. potrzebne są dwie przezroczyste linijki (jedna dłuższa),  

2. dłuższą linijkę montuje się na stałe; 
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3. badane ślady układa się tak, by odwzorowanie skrawka było usytuowane na 

obydwu śladach na tej samej wysokości; 

4. folie montuje się tak, by się nie przesuwały; 

5. krótszą linijkę przykłada się prostopadle do linijki dłuższej i umieszcza na 

środku obydwu skrawków; 

6. krótszą linijkę przesuwa się powoli w górę, obserwując jak układają się 

poszczególne cechy na obydwu śladach. Kolejno linijkę powoli przesuwa się 

w dół [11, s. 110-111]. 

Technika ta umożliwia dokładne określenie różnic wielkości i wzajemnego położenia 

poszczególnych elementów budowy małżowiny usznej. Jak wskazuje J. Kasprzak: 

„Jeżeli technika ta wykaże niezgodność zarówno w wielkości badanych śladów, jak 

również w kształcie, wielkości, rozmieszczeniu i proporcjach poszczególnych elementów 

budowy małżowiny usznej to można przyjąć, że badane ślady nie pochodzą od jednej 

osoby” [11, s. 111]. 

Faza trzecia, czyli kodowanie cech polega na uzupełnieniu specjalnego 

kwestionariusza w poniżej zaprezentowany sposób:  

1. określenie rodzaju wzoru śladu dowodowego oraz porównawczego; 

2. podanie wymiarów (szerokość i długość śladu dowodowego i porównawczego); 

3. kodowanie cech, które zaczyna się od pola nr 1 – początku obrąbka. Odpowiednie 

oznakowanie kodowe wpisuje się w określonych rubrykach. Numery w kwestio-

nariuszu odpowiadają numerom pól. Rząd górny przeznaczony jest dla śladu 

dowodowego, a dolny dla śladu porównawczego; 

4. w przypadku napotkania różnic w opisie danego pola trzeba dokonać jego 

ponownej, dokładnej analizy [6, s. 168-169]. 

Jeżeli w wyniku zrealizowania tej fazy nie zaistnieją różnice pomiędzy śladem 

dowodowym a porównawczym (oznaczenia kodowe są zgodne), to w zależności od 

liczby zgodnych pól następuje bardzo duża indywidualizacja. Z kolei, gdy pola śladu 

dowodowego charakteryzują się dobrą czytelnością i można wyróżnić na nich cechy 

określając ich typ, to jak wskazuje J. Kasprzak już na tym etapie badań można stwierdzić 

tożsamość śladów, dokonując identyfikacji indywidualnej [6, s. 171].  

Faza czwarta polega na nałożeniu na bardziej wyraźny ślad (dowodowy lub 

porównawczy) przezroczystej folii i wykonaniu linią przerywaną obrysu całego śladu. 

Następnie folię z wykonanym obrysem przykłada się do drugiego śladu i porównuje 

odrysowane kontury [7, s. 346]. Gdy w przypadku ogólnej zgodności obrysu w pewnych 

miejscach widoczne są rozbieżności (nieprzekraczające 1 mm) to można to wyjaśnić 

zróżnicowaną siłą nacisku [11, s. 118]. Stwierdzenie większych niezgodności powinno 

doprowadzić do wykluczenia badanego śladu porównawczego.  

Faza piąta polega na wyszczególnieniu wspólnych cech identyfikacyjnych (Rys. 12). 

Podczas tej fazy nie wyznacza się tylko wyróżnionych w katalogu ogólnych cech 

identyfikacyjnych, ale należy zwrócić uwagę na cechy szczegółowe, takie jak np. 

nierówność brzegu [11, s. 118]. Cechy te ze względu na dużą różnorodność nie dają się 

katalogować. W celu wykazania, iż ślad dowodowy i porównawczy pochodzą od tego 

samego człowieka zazwyczaj wyróżnia się 10-15 cech [11, s. 119].  
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Rys. 12 – wyszczególnione cechy wspólne A – śladu dowodowego, B – śladu porównawczego 

(źródło: J. Kasprzak, Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej,  

Zeszyty metodyczne CLK, Warszawa 2003, s. 120) 

Faza szósta polega na wykonaniu analizy wyników, dokonaniu oceny statystycznej 
i udokumentowaniu badań. W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych badań wyeli-
minowano ślady porównawcze, to oznacza, że ślad dowodowy nie pochodzi od osoby, 
od której pobrano materiał porównawczy. Wydana opinia jest wówczas kategoryczna  
– negatywna [11, s. 119].  

Z kolei gdy następuje stwierdzenie tożsamości badanych śladów, to należy ocenić 
również jej stopień. J. Kasprzak wskazuje, że: „W procesie identyfikacji krymina-
listycznej nie można praktycznie porównać wszystkich cech śladu dowodowego 
i porównawczego. Wniosek co do tożsamości badanych śladów oparty zostaje na praw-
dopodobieństwie. Muszą tu być brane pod uwagę dwa rodzaje prawdopodobieństwa: 

1. prawdopodobieństwo statystyczne; 
2. tak zwany „stopień wątpliwości” pojmowany w dwu kontekstach: 

a. logicznym; 
b. psychologicznym” [11, s. 119-120]. 

Jeżeli biegły będzie pewny co do wyciągniętych wniosków to przystępuje do 
sporządzenia opinii. Zgodnie z art. 200 § 2 k.p.k. opinia powinna zawierać:  

1. imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe 
biegłego; 

2. imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły 
w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez 
każdą z nich; 

3. w wypadku opinii instytucji – także pełną nazwę i siedzibę instytucji; 
4. czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii; 
5. sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich 

wnioski; 
6. podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii. 
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11. Zakończenie  

Od zarania dziejów pomiędzy organami ścigania i światem przestępczym trwa 

nieustanna walka. Chcąc ją wygrać trzeba zawsze stać o krok przed odwiecznym 

wrogiem. Zgodnie z prakseologiczną teorią walki organy ścigania zobowiązane są 

rozwijać, a także wprowadzać do kryminalistyki nowe metody identyfikacji. Ma to na 

celu znajdowanie się o ten jeden przysłowiowy krok przed przestępcą. Wróg nie śpi  

– on również doskonali swój warsztat, warto więc korzystać z każdej sprawdzonej 

metody przyczyniającej się do wykrycia sprawcy przestępstwa. Mając powyższe na 

uwadze, przydatna w walce ze światem przestępczym jest przedstawiona w niniejszym 

opracowaniu metoda identyfikacji człowieka na podstawie śladów małżowiny usznej. 

Warto zaznaczyć, że odpowiednie organy nie powinny marginalizować tej metody 

identyfikacji pomimo tego, iż ślady małżowiny usznej występują znacznie rzadziej niż 

chociażby ślady linii papilarnych, ponieważ jak wykazała praktyka daje ona ogromne 

możliwości identyfikacyjne, dowodowe i wykrywacze.  

Literatura 

1. Hołyst B., Kryminalistyka, LexisNexis, Warszawa 2010  

2. Bardach J., Historia państwa i prawa Polski t. 1, PWN, Warszawa 1973 

3. Borucki M., Temida staropolska. Szkice z dziejów sądownictwa Polski szlacheckiej, 

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979 

4. Goc M., Moszczyński J. (pod red.), Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, 

wykorzystanie, Difin, Warszawa 2007 

5. Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka. Zarys systemu, Difin, 

Warszawa 2015 

6. Kasprzak J., Otoskopia kryminalistyczna. System identyfikacji. Zagadnienia dowodowe, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003 

7. Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, 

Łośgraf, Warszawa 2011 

8. Kędzierska G., Kędzierski W. (pod red.), Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, 

WSPol w Szczytnie, Szczytno 2011 

9. Moszczyński J., Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki, CLK, Warszawa 1997  

10. Kulicki M., (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, TNOiK, Toruń 2013 

11. Kasprzak J., Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej, Zeszyty metodyczne CLK, 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, Warszawa 2003 

12. Mazepa J., (red.), Vademecum technika kryminalistyki, Wolters Kluwer SA, Warszawa 

2009 

13. Kędzierski W., (red.), Technika Kryminalistyczna, WSPol w Szczytnie, Szczytno 1995 

  



 

 

Identyfikacja człowieka na podstawie śladów małżowiny usznej 

 

21 

Identyfikacja człowieka na podstawie śladów małżowiny usznej 

Kryminalistyka w dzisiejszych czasach dysponuje ogromnymi możliwościami w kwestii identyfikacji 

sprawcy przestępstwa na podstawie pozostawionych przez niego śladów na miejscu zdarzenia. Jak słusznie 

zauważa J. Kasprzak katalog istniejących i wykorzystywanych śladów nie jest zamknięty, gdyż każdy rok 

przynosi nowe możliwości badawcze. Coraz częściej pomocne w ustaleniu sprawcy przestępstwa stają się 

tzw. „nowinki kryminalistyczne”, do których należą np. odbitki czoła, nosa czy też grzbietu palca. Ja 

jednak w niniejszej pracy skoncentruję się na identyfikacji sprawcy przestępstwa na podstawie śladu 

małżowiny usznej (otoskopii), która do niedawna uważana była za taką właśnie „nowinkę 

kryminalistyczną”, a obecnie jako jeden z działów dermatoskopii, jest rutynowo wykorzystywana 

w procesie ustalenia sprawcy przestępstwa. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki odnoszącej się m.in. do przydatności śladów 

małżowiny usznej w ustaleniu sprawcy przestępstwa, możliwości wykorzystania tychże badań w procesie 

dowodzenia oraz pracy wykrywczej, a także sposobów ujawniania i zabezpieczania tychże śladów. 

Słowa klucze: Kryminalistyka, identyfikacja, ślady, małżowina uszna  

Identifcation of human based on traces of the earlobe 

Forensic science today has a huge potential in terms of identifying the criminal on the basis of the traces 

left by him at the crime scene. As J. Kasprzak rightly observes, catalog of existing and used evidences is 

not closed, every new year brings also new opportunities for research. More often, helpful in determining 

criminal is becoming a so-called „new trend in forensic science", which include, for example prints of 

forehead, nose. I, however, in this work will focus on the identification criminal on the basis of traces of an 

earlobe (otoscopy), which until recently was considered as such „new trend in forensic science" and now it 

is a branch of dermatoscopy and is routinely used in the process of determination criminal.  

The aim of this study is to present the issues, related to, inter alia, usefulness of traces of the earlobe in 

determination of the criminal, the possibility of using such studies in the process of command, as well as in 

the ways of disclosure and protections of those traces. 

Keywords: Forensic science, identification, traces, earlobe  
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Identyfikacja odontoskopijna  

i jej rola w procesie wykrywczo-dowodowym 

1. Wprowadzenie do tematyki 

Podstawą do prawidłowego zrozumienia tematyki jest właściwe przedstawienie 

terminologii. W środowisku występują dwa pojęcia: odontologia kryminalistyczna 

i odontoskopia kryminalistyczna, i choć oba mają taki sam trzon wyrazu -odonto to nie 

należy ich mylić, a używanie ich zamiennie w niektórych sytuacjach jest błędne. 

Odontologia kryminalistyczna jest pojęciem znacznie szerszym i zawierającym 

w swych ramach odontoskopię, przedmiotem jej badań jest identyfikacja człowieka na 

podstawie zębów, np. w katastrofach masowych lub określenie wieku biologicznego. 

Sama odontologia została nawet na V Konferencji Komisji Interpolu ds. Identyfikacji 

Ofiar Katastrof Masowych i Klęsk Żywiołowych w Lyonie umieszczona jako pewna 

metoda identyfikacji zaraz po analizie profilu genetycznego DNA i odbitkach linii 

papilarnych. Natomiast odontoskopia skupia się wokół identyfikacji człowieka na 

podstawie pozostawionych śladów zębów na przedmiotach lub na skórze człowieka. 

W swym szerszym znaczeniu identyfikacja na podstawie zębów była znana od wielu 

dekad; znany jest przypadek dr Josepha Warrena, który został zabity w bitwie pod 

Bunkers Hill 1775 roku, w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, jego 

ciało i wielu innych poległych szybko pochowano w mogile zbiorowej. Po 10 miesiącach 

rodzina Warrena postanowiła pochować go z honorami, w tym celu złotnik i dentysta 

Paul Revere dokonał identyfikacji Josepha Warrena na podstawie protezy zębów, którą 

dla niego wykonał [2]. Natomiast analiza śladów zębów nabrała szczególnego rozgłosu, 

w procesie stan Floryda przeciwko Theodore Bundy. W styczniową noc 1978 roku 

Theodore Robert Bundy wkradł się do akademika “Chi Omega” Uniwersytetu 

Stanowego Floryda, zabił dwie kobiety, a dwie kolejne ciężko pobił. Tej samej nocy 

włamał się jeszcze do domu innej studentki mieszkającej nieopodal i brutalnie ją pobił, 

ale udało jej się przeżyć. Na ciele jednej z denatek ujawniono ślad zębów, ten fragment 

skóry zabezpieczono wycinając go, fotografując i umieszczając w formalinie. Kiedy 

zatrzymano Teda Bundy'ego, do pracy przystąpił dr Robert Souviron, który wykazał, 

że zęby Bundy'ego są charakterystyczne, ponieważ przednie zęby górnego łuku 

zębowego są ukruszone (rys. 1). Dzięki temu seryjny morderca Ted Bundy został 

skazany na śmierć, a wyrok wykonano 24 stycznia 1989 r. poprzez egzekucję na 

krześle elektrycznym. Co ciekawe, po procesie Bundy'ego zaczęto odnotowywać 

znacznie więcej przestępstw, gdzie ujawniono ślady zębów [3]. Dlatego też odontologia 

kryminalistyczna jako dział identyfikacji najbardziej rozwinęła się w Stanach 
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Zjednoczonych Ameryki. Świadczy o tym wielość towarzystw zrzeszających odonto-

logów sądowych, ale jednym z najbardziej uznawanych na całym świecie jest towa-

rzystwo American Board of Forensic Odontology (ABFO). Renoma i doświadczenie 

tego stowarzyszenia są tak duże, że to właśnie ono wywiera wpływ nawet na polskie 

standardy badań w tej dyscyplinie. Celem pracy jest przedstawienie metod pobierania 

materiału dowodowego, porównawczego, analizy porównawczej i roli w procesie 

wykrywczo-dowodowym. 

 

Rysunek 1. Fotografia zębów Teda Bundy'ego  

Źródło: www.drmiketabor.com/blog/a-closer-look-at-the-ted-bundy-case 

2. Mechanizm powstawania śladu 

Powstanie śladu ugryzienia ma złożony charakter, który powstaje w czynnym 

mechanizmie gryzienia, w którym udział biorą wszystkie składniki układu stomato-

gnatycznego [4]. W skład tego układu wchodzą następujące struktury: zespół zębowo-

zębowodołody (zęby wraz z przyzębiem), zespół zębowo-zębowy (układ górnego 

i dolnego łuku zębowego), zespół mięśniowo-stawowy (mięśnie twarzoczaszki i skro-

niowo-żuchwowe) [5]. Cała trudność tej materii polega na tym, że nie tylko od samego 

układu stomatognatycznego zależy to, jak odwzorowuje się ślad ugryzienia; jest mnóstwo 

czynników to warunkujących, zarówno po stronie osoby gryzącej i gryzionej lub od 

właściwości danego przedmiotu. Wśród tych czynników najczęściej wymienia się: 

 położenie szczęki i żuchwy względem siebie; 

 dynamika sprawcy i ofiary; 

 kąt, pod jakim położona jest szczęka i żuchwa w stosunku do ciała ofiary; 

 udział części nie gryzących np. języka; 

 siła nacisku; 

 czynność ssania; 

 miejsce ugryzienia; 

 materiał, przez jaki napastnik gryzie ofiarę (jeżeli nie gryzie bezpośrednio 

skóry) [6]. 

Pomimo wymienienia wielu czynników warunkujących wygląd śladu odonto-

skopijnego, nie są to wszystkie elementy z uwagi na obszerność tematu. 
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3. Problematyka śladów ugryzień 

Pozostawione ślady ugryzień są charakterystyczne dla każdego człowieka, ale 
niestety nie można porównywać daktyloskopii do odontoskopii. Sam fakt, że zęby 
człowieka ulegają zmianie w ciągu jego życia, np. poprzez leczenie ortodontyczne 
powoduje, że nie można stosować zasady niezmienności jak w przypadku linii 
papilarnych w stosunku do zębów. Kolejnym problemem jest brak możliwości 
ustalenia minimalnej liczby cech, na podstawie których można dokonać identyfikacji 
osoby gryzącej [7]. Dlatego też na przestrzeni lat powstało wiele metod porównujących 
materiał dowodowy z porównawczym. Obecnie na standardy badań najbardziej 
wywiera wpływ towarzystwo ABFO, które stworzyło kwestionariusz odnośnie do 
opisu śladu, metod zabezpieczania, metod porównawczych i wniosków, jakie może 
wydać biegły. Pomimo wielu trudności należy przyznać, że zęby posiadają mnóstwo 
cech, na podstawie których biegły odontolog sądowy jest w stanie dokonać 
identyfikacji. W analizie śladów zębów jest wiele cech uzębienia, które czynią 
człowieka posiadaczem indywidualnego śladu odontoskopijnego: 

 kształt łuku zębowego, który zazwyczaj odwzorowuje się jako kształt owalny, 
okrągły lub jako oddzielone dwie litery “U”, zdarzają się też przypadki, w których 
odwzorowuje się tylko górny łuk zębowy, a kształt wzoru przypomina literę “C”, 
w przypadku gdy osobą gryzącą jest dziecko poniżej 6 roku życia, to ślad będzie 
mniejszy i najczęściej okrągły; 

 szerokość zgryzu zwykle mieści się w granicach od 25-40 mm; 

 ślady zębów najczęściej na ciele człowieka odwzorowują się w postaci 6 zębów 
(4 siekacze i 2 kły), czasem zdarzają się przypadki, gdzie odwzorowuje się także 
ślad zębów przedtrzonowych, a w bardzo rzadkich przypadkach także trzono-
wych, ale stanowi to margines śladów odontoskopijnych; 

 powierzchnia kontaktowa w postaci brzegów siecznych i guzków zębowych dla 
zębów przedtrzonowych i trzonowych [8]; 

 położenie i kąty pod jakimi są osadzone zęby; 

 cechy charakterystyczne, np. diastema, braki zębów, leczenie protetyczne. 

3.1. Podział śladów ugryzień 

Złożoność śladów ugryzień wymaga klasyfikacji; w Polsce przyjmuje się podział na 
ślady na przedmiotach i na człowieku.  

Ślady zębów na przedmiotach [9]: 

 ślad nagryzienia – na danym przedmiocie odwzorowują się poszczególne zęby, 
jednak nie dochodzi do przegryzienia przedmiotu: 
o ślad wgłębiony – na powierzchni gryzionej odwzorowuje się część lub 

fragment łuku zębowego, taki materiał zazwyczaj będzie miał wysoką 
wartość identyfikacyjną; 

o ślad poślizgu – występuje w przypadku, gdy podczas czynności gryzienia 
dochodzi do przesunięcia płaszczyzny przedmiotu, co spowoduje powstanie 
śladu o podłużnym wzorze. 

 ślad nadgryzienia – to ślad częściowego oddzielenia przedmiotu; 
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 ślad przegryzienia – w tym wypadku dochodzi do rozdzielenia przedmiotu na 

dwie lub więcej części. 

Z drugiej strony mamy do czynienia ze śladami pozostawionymi na ciele 

człowieka, w tej kwestii podział zaproponował Jerzy Kasprzak [10÷11]: 

 ślady ugryzienia: 

o powierzchowne – skóra nie ulega przecięciu, można dokonać rozpoznania 

poszczególnych zębów, często mogą występować podbiegnięcia krwawe; 

o głębokie – dochodzi do przecięcia skóry, najczęściej poprzez siekacze 

przyśrodkowe szczęki i żuchwy; może dochodzić do powstania ran 

szarpanych. 

 ślady odgryzienia – powstają przy oderwaniu kawałka skóry wraz z tkanką 

znajdującą się pod nią; z praktyki wynika, że takie ślady nie nadają się 

zazwyczaj na materiał dowodowy z powodu szarpanego charakteru i obfitego 

krwawienia. 

3.2. Zniekształcenia  

Cała problematyka badań odontoskopijnych boryka się z problemem zniekształceń, 

które towarzyszą praktycznie każdemu odwzorowaniu zębów, a to przekłada się na 

trudność w analizie porównawczej. Wśród zniekształceń wyróżniamy dwie grupy: 

deformacje pierwotne i wtórne, które w swoim obrębie dzielą się na podgrupy. 

Deformacje pierwotne pojawiają się w związku z czynnością gryzienia, wśród 

nich wyróżnia się deformacje związane z wszelką dynamiką podczas gryzienia 

i zniekształcenia związane z właściwościami skóry: 

 deformacje dynamiczne obejmują swoim zakresem ruch osoby gryzącej 

i gryzionej, np. podczas wyrywania się napastnikowi, kąt, siłę nacisku; 

 deformacje tkanek są złożonym procesem, z tego powodu występuje tutaj 

kolejny podział na czynniki: fizjologiczne i patologiczne: 

o Zmiany fizjologiczne podyktowane są elastycznością, lokalizacją śladu, 

grubością tkanki podskórnej i wiekiem; 

o Zmiany patologiczne wynikające z chorób:  

 wrodzone zaburzenia krzepliwości krwi, (hemofilia, choroba von Wille-

branda, zespół Bernarda-Souliera, trombastenia Glanzmanna) lub nabyte 

(ostre lub przewlekłe zapalenie wątroby, niedobór witaminy K, itp); 

 wrodzone zaburzenia płytek krwi (trombastenia Glanzmanna, zespół 

Bernarda-Souliera, zespół szarych płytek) lub nabyte (mielodysplazja 

szpiku lub inne zaburzenia szpiku kostnego); 

 zaburzenia elastyczności włókien sprężystych (zespół Ehlersa-Danlosa). 

Deformacje wtórne, które pojawiają się po akcie gryzienia, nie są związane 

z czynnikami fizjologicznymi i w pewnych przypadkach da się je naprawić; dzieli się 

je na trzy kategorie: 
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 nieprawidłowa fotografia, która uniemożliwia późniejsze wykonanie porównania, 

najczęściej błędy dotyczą nieumieszczenia skalówki ABFO no. 2 na zdjęciu, 

zgięciu skalówki lub niezachowania odpowiedniego kąta podczas fotografii; 

 upływ czasu, który w przypadku osób żywych powoduje proces gojenia się ran, 

a w przypadku denata postępujące przemiany pośmiertne, które utrudniają lub 

uniemożliwiają zabezpieczenie materiału dowodowego w sposób pozwalający 

na identyfikację; 

 położenie ciała, które jest istotne ze względu na rozmiar i kształt śladu, dlatego 

powinno się fotografować ujawnione ślady w takiej pozycji, w jakiej zostały 

zadane ofierze. Do tych deformacji należą też ślady ujawnione na powierzchni 

ciała, która naturalnie cechuje się krzywizną, np.: piersi, pośladki, policzki [12]. 

3.2.1. Metody zbierania dowodów 

Prawidłowe zbieranie dowodów jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tej 

materii. Jedną z najlepszych metod jest pobranie wymazów do badań DNA, ale z racji, 

że praca odnosi się głównie do śladów ugryzień, aspekt ten nie będzie rozwijany. 

Podczas zbierania materiału dowodowego, odontolog sądowy powinien opisać ślad 

ugryzienia: umiejscowienie na ciele lub obiekcie, opis powierzchni (prosta, zaokrąglona, 

nieregularna) i charakterystykę tkanek. Potem należy opisać sam ślad, jego kształt, 

kolor i rozmiar. Następnie przedstawić, z jakim typem ugryzienia mamy do czynienia 

[13]. Po tym etapie można przystąpić do właściwego zabezpieczania śladu. Główną 

formą zabezpieczania są zdjęcia, na których powinna być widoczna skalówka ABFO 

no.2 (rys. 2), jest ona w kształcie litery L i pozwala na późniejszą korektę niektórych 

deformacji. Przed zrobieniem dokładnych zdjęć trzeba wykonać zdjęcia orientacyjne, 

a potem dokładne zdjęcia danego śladu. Zdjęcie powinno uchwycić ślad i skalówkę, 

a ułożenie aparatu musi być pod kątem 90
o
 do śladu. Cały problem polega na tym, że 

na ciele człowieka nie zawsze będziemy mieć płaszczyznę, na której w jednym zdjęciu 

uwiecznimy całe odwzorowanie zębów. Spowodowane jest to naturalnymi krzywiznami 

ciała, z tego powodu, jeżeli ktoś przykładowo zostanie ugryziony w przedramię i ślad nie 

jest możliwy do zabezpieczenia w jednym zdjęciu, powinno się wykonać serię zdjęć, 

aby stworzyć całą sekwencję. Kolejnym problemem jest także to, jakie ułożenie ciała 

miała ofiara podczas gryzienia, ponieważ wpływa to bezpośrednio na kształt i rozmiar 

śladu odontoskopijnego. W przypadku, gdy osoba przeżyła i pamięta pozycję w jakiej 

została zraniona, powinno się zrobić zdjęcie śladu ugryzienia w tej pozycji, natomiast 

w sytuacji, gdy biegły ma do czynienia ze zmarłym i nie zna tej pozycji to późniejsze 

badania będą znacznie trudniejsze.  

W przypadku, gdy na ciele występują opuchnięcia, zranienia lub skrzepy krwi 

fotografię należy powtórzyć za 2-3 dni [14]. W Stanach Zjednoczonych oprócz zwykłej 

fotografii wykonuje się także fotografię w różnym świetle, np. UVA – światło ultra-

fioletowe A posiada krótszą długość fali (315-400nm) niż światło widzialne (400-

700nm), dlatego jest dobrze absorbowane przez melaninę w skórze, co pozwala 

fotografować ślad nawet po bardzo długim okresie czasu [15]. Następną możliwością 
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jest fotografia w świetle IR, która w przeciwieństwie do światła UV posiada długość 

fali, która jest znacznie dłuższa od światła widzialnego. Dzięki temu charakteryzuje się 

penetracją tkanki do 3 mm w głąb skóry, co pozwala na utrwalenie śladu, który znaj-

duje się pod skórą [16]. Oczywiście przy zastosowaniu wszystkich metod trzeba 

zachować zasadę, aby fotografować ślad prostopadle i z użyciem przymiaru kątowego 

ABFO no.2. Drugą możliwością zebrania materiału dowodowego jest zastosowanie 

mas silikonowych. Technika ta jest szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki; polega ona na nałożeniu po uprzednim sfotografowaniu i usunięciu włosów 

z ciała osoby masę silikonową, a następnie stworzenie gipsowego modelu. Zaletą tej 

techniki jest to, że oddaje trójwymiarowy charakter śladu zębów. Kolejną techniką 

stosowaną w USA w przypadku osób zmarłych jest wycięcie fragmentu skóry, na 

którym został ujawniony ślad, ale przed wycięciem miejsce należy oblepić akrylowym 

pierścieniem i opisać w celu zapobiegnięcia deformacji skóry, a co za tym idzie 

wymiarów. Do badań porównawczych w tym wypadku używa się metody trans-

iluminacji, czyli oświetlania wyciętego fragmentu skóry od wewnątrz, co skutkuje 

w niektórych wypadkach wyraźniejszym wyglądem śladu. Oczywiście nie można 

zapominać o śladach na przedmiotach, a szczególnie jedzeniu; taki materiał dowodowy 

powinien być jak najszybciej zabezpieczony i poddany analizie z uwagi na występujące 

procesy gnilne. 

 

Rysunek 2. Skalówka ABFO no.2  

Źródło: http://tritechforensics.com/store/product/photomacrographic-scale-authorized-abfo-no2/ 
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3.2.2. Metody zbierania materiału porównawczego 

Materiał pobierany od podejrzanego powinien zostać pobrany przez osobę z wy-

kształceniem w tym kierunku, np. technika stomatologicznego, ale jeżeli jest taka 

sposobność, powinien zrobić to odontolog sądowy. Pierwszym krokiem jest uzyskanie 

karty leczenia stomatologicznego i ortodontycznego. Jest to szczególnie ważne, 

ponieważ w wyniku leczenia mogą zmienić się charakterystyczne cechy zębów. 

Następnie należy wykonać fotografię zębów z użyciem przymiaru. Potem pobierane są 

wyciski zębów, z których potem powstają odlewy gipsowe (rys. 3) i odcisnąć kęski 

zwarciowe, które pokażą linię kontaktową zębów z przedmiotem. Jest to szczególnie 

ważne w przypadku, gdy ktoś ma wady zgryzu. Wielu odontologów sądowych zaleca, 

aby osoba, która pobiera materiał dowodowy od podejrzanego nie pobierała materiału 

porównawczego tylko, aby zrobił to inny odontolog. Tak pobrany materiał w postaci 

odlewów gipsowych i kęsków zwarciowych powinien zostać opisany i sfotografowany 

z użyciem przymiaru, celem późniejszej analizy porównawczej. Oczywiście jest też 

możliwość pobrania materiału w postaci wymazów z policzków do badań DNA.  

 

Rysunek 3. Odlew gipsowy szczęki i żuchwy 

Źródło: http://www.taksystems.com/earthstone.html 

Jak podkreśla J. Kasprzak błędnym jest pobieranie materiału porównawczego 

w postaci podawania osobie przedmiotu o podobnej konsystencji jak materiał 

dowodowy celem odwzorowania śladów zębów przez nagryzienie, nadgryzienie lub 

przegryzienie. Warto podkreślić, że ułożenie szczęki i żuchwy, materiału a także wielu 

innych parametrów byłoby ciężkie do ustalenia jakie występowały w chwili dokonania 

czynu, dlatego takie ślady będzie wykonywał biegły przy użyciu odlewów gipsowych 

na etapie analizy [17]. 
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3.2.3. Analiza porównawcza  

Po prawidłowym zebraniu materiału dowodowego i porównawczego przychodzi 

czas na analizę porównawczą, według przyjętych standardów ABFO w swoim pod-

ręczniku wymienia cztery główne metody porównawcze [18]: 

 metoda transparentnych nakładek (overlays); 

 testy ugryzień; 

 metoda bezpośredniego porównania; 

 inne metody np. transiluminacji lub metoda pomiarowa. 

Metoda transparentnych nakładek polega na uchwyceniu w płaszczyźnie 2D linii 

kontaktowej zębów (rys. 4) i późniejszym wyznaczeniu cech wspólnych z materiałem 

dowodowym. Jedną z pierwszych technik tworzenia nakładek stworzył Sörup, podobnie 

jak w daktyloskopii na zęby nanosiło się tusz, aby potem odbić ślad na prześwitującym 

papierze [19]. Używano także metody, która polegała na odbijaniu zębów w wosku, ale 

trzeba pamiętać, że ugryzienie może odbywać się z różnym naciskiem, dlatego ta 

metoda nie była najlepsza, ponieważ im mocniej osoba wykonująca tą czynność 

naciskała na wosk, tym większe były ślady, przez co w dużej mierze zależała od 

kompetencji człowieka [20]. Obecnie używa się techniki polegającej na skanowaniu 

gipsowego modelu zębów, aby potem przy użyciu programu graficznego, np. Adobe 

Photoshop i wykonać komputerowe nakładki (rys. 4), metoda jest powszechnie 

używana, ponieważ likwiduje subiektywność człowieka [21]. 

Testy ugryzień polegają na wykonaniu podobnych śladów odontoskopijnych przy 

pomocy odlewów gipsowych w materiałach takich jak: wosk, glina lub materiale 

podobnym do ugryzionego.  
Metoda bezpośredniego porównania zakłada porównanie odlewów gipsowych do 

zdjęć w skali 1:1, lub do porównania z przegryzionym przedmiotem, albo śladem na 

skórze człowieka, ale niezwykle rzadko zdarza się sytuacja, w której biegły będzie 

dysponował odlewami gipsowymi i śladem na skórze człowieka, ponieważ ślad 

z upływem czasu będzie zanikał wskutek procesów gojenia się rany, a w przypadku 

denata będą postępować zmiany pośmiertne. 

Analiza metryczna jest dosyć prosta i nie wymaga nowoczesnych technologii, ma 

na celu opisanie zębów podejrzanego, a w szczególności cech charakterystycznych 

i późniejszym pomiarze przy pomocy suwmiarki odległości między zębami u podej-

rzanego i na śladzie, ale należy pamiętać, że ta metoda nie będzie tak dokładna, jak się 

nam wydaje, ponieważ w procesie gryzienia skóra różnie może się ułożyć, a przez to, 

np. wymiar między kłami w łuku górnym może być inny niż na śladzie. Analiza 

cyfrowa jest odmianą analizy metrycznej i zakłada użycie programów takich jak 

Adobe Photoshop, aby dokonać pomiarów zębów i kątów ich ułożenia, po uprzednim 

wprowadzeniu ich do programu poprzez zeskanowanie w płaszczyźnie 2D. Co ciekawe, 

jeżeli porównamy wymiary tak osiągnięte z wymiarami z odcisków woskowych okaże 

się, że wymiary są inne. Jest to spowodowane subiektywnością odbitek woskowych, to 

z jaką siłą ekspert odciśnie zęby w wosku, zależy ich potem rozmiar, często takie 

pomiary, będą większe niż te cyfrowe. 
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Nowym trendem w analizie porównawczej jest metoda analizy w płaszczyźnie 3D. 

Polega ona na przeniesieniu modeli gipsowych i śladów do trójwymiaru. Dzięki temu 

można analizować ugryzienia pod wieloma kątami. Badania dotyczące analizy meto-

dami 2D i 3D były też prowadzone w Polsce, artykuł temu poświęcony to „Analiza 

porównawcza śladów zębów i cech zębów z wykorzystaniem metod 2D i 3D”. Autorzy 

badali między innymi, z jaką dokładnością odwzorowują się ślady zębów na różnych 

materiałach, a także czy metoda 3D jest pomocna w analizie porównawczej i czy może 

wyeliminować zniekształcenia wtórne. We wnioskach stwierdzili, że cechy danego 

materiału wpływają na to, z jaką dokładnością odwzorowują się ślady. Metoda 3D jest 

przydatna w przypadku analizy śladów nagryzień i odgryzień, ale nie będzie przydatna 

w wypadku śladów na skórze o charakterze podbiegnięć krwawych i otarć naskórka [22].  

 

Rysunek 4. Komputerowe odwzorowanie powierzchni kontaktowej zębów 

Źródło: http://www.jfds.org/article.asp?issn=0975-

1475;year=2013;volume=5;issue=1;spage=16;epage=21;aulast=Khatri 

3.3. Problematyka ekspertyz w Polsce 

Ostatnim etapem jest ekspertyza, a jej zwieńczeniem wydanie opinii przez biegłego, 

ale z racji złożonego wymiaru odontoskopii trwa spór między zwolennikami tego, że 

można dokonać tylko identyfikacji negatywnej (wykluczającej) i pozytywnej [23]. 

Ślady ugryzień nie są tak często odnotowywane w Polsce, jak ślady daktyloskopijne; 

z tego powodu brak jest baz danych rejestrujących takie przypadki w Polsce [24]. 

W Polsce badania z zakresu ekspertyzy odontoskopijnej prowadzą między innymi 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i Polskie Towarzystwo Odontologii Sądowej 

z siedzibą w Poznaniu. 

3.3.1. Rola w procesie wykrywczo-dowodowym 

W dobie obecnego postępu górują badania DNA, ale w niektórych przypadkach to 

właśnie badania odontoskopijne posiadają moc wykazania komuś winy. W przypadku 

znęcania się nad dziećmi przez członków rodziny, odwzorowania linii papilarnych lub 

materiał DNA nie będą posiadał wystarczającej wartości dowodowej. Dziecko może 

być pogryzione przez kogoś lub przez siebie. W wypadku samopogryzienia będzie to 

świadczyło, że dziecko chce stłumić emocjonalny lub fizyczny ból i takie ślady 
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będziemy ujawniać na przedramionach dzieci. W innym przypadku dzieci mogą 

posiadać wykruszone zęby, które mogą świadczyć o biciu ich. Nie można też 

zapominać o użyciu zębów jako narzędzia do dokonania przestępstwa, np. gdy ktoś 

postanawia przegryźć jakieś zabezpieczenia, aby się gdzieś dostać lub gdy trzyma jakiś 

przedmiot zębami, a na nim odwzorowują się ślady zębów. W takiej sytuacji oprócz 

możliwości identyfikacji bezpośredniej można ustalić modus operandi, który według 

Tadeusza Hanauska to: „...szczególny, charakterystyczny i z reguły powtarzalny taki 

sposób zachowania się sprawcy, w którym odbijają się indywidualne cechy, właściwości 

i możliwości człowieka, który ten sposób stosuje [25].” Z drugiej strony mamy 

przestępstwa o charakterze seksualnym, w których to najczęściej ujawniane są ślady 

ugryzień. Takie ślady pozwalają na ustalenie nie tylko modus operandi, ale także 

„podpisu” sprawcy, czyli czynności, która nie ma bezpośredniego znaczenia dla 

dokonania przestępstwa, ale jest niejako „wizytówką” sprawcy, czynem, który będzie 

nacechowany emocjonalnie jak w przypadku Teda Bundy'ego. W związku z tym 

można stwierdzić, że ślady ugryzień pozwalają na ustalenie modus operandi 

i „podpisu” sprawcy. Swoją rolę dowodową odontoskopia kryminalistyczna będzie 

spełniać tylko wtedy, jak pokazano we wcześniejszych fragmentach, gdy zostanie speł-

nione mnóstwo czynników: prawidłowe zabezpieczenie śladów, pobranie materiału od 

podejrzanego i właściwa analiza porównawcza. 

3.3.2. Miejsca ugryzień  

Ugryzieniom zawsze towarzyszy ból, dlatego najczęściej są spotykane w prze-

stępstwach na tle seksualnym, morderstwach, znęcaniu się nad dziećmi i przy obronie 

koniecznej. Każdemu typowi przestępstwa będą towarzyszyły inne miejsca, na których 

będą występowały ślady odontoskopijne (Tabela 1.).  

Tabela 1. Miejsce występowania śladów ugryzień w zależności od przestępstwa 

Suma 

przestępstw 
Tło seksualne Zabójstwa 

Znęcanie się nad 

dziećmi 

Ręce 22,4% Piersi 18,6% Ręce 24,3% Ręce 28,6% 

Nogi 21,1% Ręce 15,9% Nogi 14,3% Nogi 18,9% 

Piersi 16,7% Twarz 13,3% Piersi 12,7% Plecy 8,5% 

Twarz 10,7% Nogi 9% Twarz 10,6% Pośladki 7,3% 

Źródło: C. Stavrianos, L. Vasiliadis, C. Papadopoulos, A. Kokkas, D. Tatsis and E. Samara, Loss of the Ear 

Cartilage from a Human Bite, [w:] “Research Jouranal of Medical Sciences” 2011, vol.5, s.20-24 
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4. Podsumowanie 

Ślady odontoskopijne mogą posłużyć jako dowód w sprawie, ale niezbędne jest ich 

prawidłowe zabezpieczenie, aby to zrealizować, potrzebne są osoby o odpowiednim 

wykształceniu, np. medyk sądowy lub odontolog sądowy. W niektórych sprawach to 

właśnie ślady ugryzień stanowią kluczowy dowód i pełnią funkcję wykrywczą 

w kryminalistyce. Dzięki nim możemy wykryć, np. znęcanie się nad dziećmi, osobami 

ułomnymi lub starszymi. Jednak, aby tego dokonać, należy postawić na edukację nie 

tylko osób zajmujących się analizą śladów zębów, ale także społeczeństwa, które 

dzięki większej świadomości może interweniować w przypadkach, gdy zobaczy ślady 

charakterystyczne dla bicia ze szczególnym okrucieństwem dzieci. Mając na uwadze 

przyszłość odontoskopii w Polsce warto postawić na nowe technologie, np. skanery 3D 

lub fotografię w świetle UVA. 
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Identyfikacja odontoskopijna i jej rola w procesie wykrywczo-dowodowym 

Identyfikacja odontologiczna jest znanym od dawna działem identyfikacji człowieka na podstawie zębów, 

znany jest przypadek dr Josepha Warrena, który został zidentyfikowany w roku 1776 na podstawie protezy 

zębów wykonanej przez Paula Revere’a.  

W ramach identyfikacji odontologicznej mamy też do czynienia z odontoskopią kryminalistyczną, która 

skupia swoje siły na identyfikacji człowieka na podstawie pozostawionych śladów zębów. Jednym 

z najbardziej znanych przypadków skazania osoby na podstawie śladu ugryzienia jest proces Theodora 

Bundy'ego, który został skazany na karę śmierci. Zęby człowieka cechuje ogromna ilość cech indy-

widualnych, możemy analizować je pod kątem ubytków, śladów leczenia lub występowania protez. 

W pierwszej części pracy zostanie przedstawiony mechanizm powstawania śladu, czynniki wpływające na 

wygląd śladu odontoskopijnego, metody zabezpieczania materiału dowodowego i porównawczego jak i ich 

badania porównawcze. W drugiej części zostanie przedstawiona rola śladów zębów w procesie wykrywczo-

dowodowym. 

Słowa kluczowe: odontoskopia, odontologia, zęby, kryminalistyka  

Bite mark identification and its role in detection and evidence proces  

Odontology identification it is long known section of identification based on human dentition, it is known 

case of dr Joseph Warren, who was identificated in 1776 on the basis his denture made by Paul Revere. 

In forensic Odontology we have section of bite mark identification, which focuses mainly on identification 

human by left bite marks. Human teeth features a huge amount of attributes, we can analyze them in terms 

of missing teeth, dental treatment or prosthesis One of the most famous case of sentence someone on the 

basis of bite mark is lawsuit Florida vs. Bundy, who was sentenced to death penalty. In the first part of this 

paper it will be presented mechanism of leaving trace, factors affecting on appearance of bite mark, 

methods of collecting evidence and methods of comparison. In the second part will be presented role of 

evidence and detection process.  

Keywords: bite mark, teeth, forensic, odontology 
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Identyfikacja i weryfikacja tożsamości  

w oparciu o odcisk palca 

1. Wprowadzenie 

Biometria jest nauką zajmującą się problematyką rozpoznawania tożsamości 

jednostki w oparciu o jej niepowtarzalne cechy [1]. Nazwa wywodzi się od greckich 

słów bios (życie) oraz metros (pomiar). Jest to stosunkowo nowa dziedzina badawcza 

(istnieje zaledwie od ok. 20 lat), jednak za początek jej rozwoju przyjmuje się rok 1871, 

gdy Adolph Quetelet (belgijski astronom i matematyk) wysunął hipotezę, iż niektóre 

ludzkie cechy jednoznacznie identyfikują człowieka i mogą być matematycznie 

mierzalne. Szukając najwcześniejszych fundamentów biometrii można sięgnąć do 

Starego Testamentu, gdzie odnajdujemy pierwsze wzmianki o wykorzystaniu niepowta-

rzalności ludzkich cech do identyfikacji przynależności etnicznej: w Księdze Sędziów 

plemię Gilaedczyków, chcąc wyselekcjonować wśród jeńców Efraimitów, zmuszało ich 

do wypowiedzenie słowa „szibolet”, przez Efraimitów, niezdolnych do wymawiania 

zgłoski „sz”, wypowiadanego jako „sibolet”. W wyniku wykrycia różnic dialektycznych, 

śmierć poniosło 42 tysiące Efraimitów (KS, 12, 5-6). 

2. Cechy biometryczne 

Cechy biometryczne można podzielić na trzy kategorie: 

 fizjologiczne (fizyczne) – cechy kształtujące się w wyniku zachodzenia (naj-

częściej w okresie prenatalnym) procesów fizykochemicznych formujących 

tkankę. Procesy te mogą mieć zarówno charakter przypadkowy (odcisk palca, 

wzór tęczówki) jak i deterministyczny, związany z genotypem płodu (twarz). Do 

najczęściej stosowanych biometryk fizjologicznych należą: tęczówka i siatkówka 

(dno oka), linie papilarne (odcisk palca), układ naczyń krwionośnych na dłoni oraz 

jej kształt, twarz, rozkład temperatur na twarzy, kształt i rozmieszczenie zębów, 

zapach oraz kod genetyczny (DNA) [2÷3]; 

 behawioralne- cechy wykształcone lub wyuczone przez człowieka w toku 

dorastania. Posiadają one silnie indywidualny charakter, skorelowany z aktualnym 

stanem umysłu, stanem emocjonalnym i fizycznym. Cechy te są również, 

w przeciwieństwie do fizycznych bardzo podatne na celowe manipulacje i zmiany 

w zachowaniu. Do najczęściej stosowanych cech behawioralnych należy zaliczyć: 

sposób chodzenia, ruch gałek ocznych, tempo pisania na klawiaturze (nacisk), 

modulację głosu, rytm serca oraz wzorzec oddychania [2÷3]; 
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 psychologiczne – cechy związane z pracą mózgu i rejestracją fal mózgowych. 

Aktywacja poszczególnych obszarów w mózgu w zależności od prezentowanego 

bodźca jest niezależna od ludzkiej woli, co pozwala wykorzystać uzyskiwany 

obraz w wykrywaczach kłamstwa lub przy okazaniu podejrzanemu przedmiotu 

znalezionego na miejscu przestępstwa. Jest to najmniej zbadana grupa cech 

biometryczna, posiadająca jednak ogromny potencjał rozwojowy ze względu na 

wysoką odporność na manipulacje i próby zafałszowania biometryki. 

Pomimo ogromnego bogactwa i różnorodności ludzkich cech, możliwych do 

wykorzystania przy ustalaniu tożsamości, a także silnego i dynamicznego rozwoju 

biometrii, żadnej z biometryk nie można uznać za idealną, stanowiącą „złoty standard” 

w postępowaniu identyfikacyjnym. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż cecha ta 

powinna posiadać szereg właściwości, determinujących jej powszechne zastosowanie. 

Wśród najważniejszych właściwości należy wyróżnić [4]: 

 unikalność – możliwość rozpoznania tożsamości w sposób jednoznaczny 

i bezsprzeczny; 

 prostota akwizycji – wykonanie pomiaru powinno być szybkie, nieuciążliwe 

i bezbolesne; 

 mierzalność – powinny istnieć obiektywne parametry pozwalające na opis danej 

biometryki; 

 niezmienność, trwałość – biometryka powinna być nieczuła na rozwój osobniczy 

i przebyte choroby, warunki zewnętrzne oraz upływ czasu; 

 uniwersalność – każdy człowiek powinien posiadać daną cechę, powinna być 

ona powszechna; 

 akceptowalność społeczna dla pobierania i przechowywania biometryki; 

 trudność podrobienia – odporność na próby sfałszowania cechy i ataki biome-

tryczne w wykorzystaniem spreparowanej biometryki. 

W Tabeli 1 zestawiono najważniejsze cechy biometryczne wraz ze stopniem reali-

zacji poszczególnych wymagań stawianych tym cechom. Analiza danych zgromadzo-

nych w tabeli pokazuje, iż nie ma możliwości wskazania jednej idealnej cechy 

o uniwersalnym zastosowaniu.  
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Tabela 1 Zestawienie najczęściej stosowanych biometryk), wraz z ich wymogami stawianymi biometrykom 

i stopniem ich spełnienia (H – wysoki, M – średni, L – niski) [opracowanie własne] 

Cecha Uniwersalność Unikalność Niezmienność Mierzalność Akceptacja 

Twarz H L M H H 

Palec M H H M M 

Klawiatura L L L M M 

Tęczówka H H H M L 

Siatkówka H H M L L 

Podpis L L L H H 

Głos M L L M H 

DNA H H H L L 

Chód M L L H H 

Ucho M M H M H 

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono trzy cechy biometryczne, znajdujące 

zastosowanie w kryminalistycznej identyfikacji sprawców przestępstw: odcisk palca, 

obraz twarzy oraz ślad termiczny. 

3. Odcisk palca 

3.1. Charakterystyka linii papilarnych jako cechy biometrycznej 

Linie papilarne (dermatoglify) należą do grupy biometrycznych cech fizjologicznych 

[5]. Oznacza to, że kształtują się one w wyniku złożonych procesów fizykochemicznych 

zachodzących w ciele człowieka. W przypadku odcisku palca proces formowania się linii 

papilarnych odbywa się pomiędzy 100-nym a 120-tym dniem życia płodowego na skutek 

kurczenia się początkowo gładkich i wypukłych opuszków palców. Powstające bruzdy 

osiągają szerokość od 0.2-0.3 mm i wysokość do 0.7 mm. Na wspomnienie zasługuje 

fakt, iż u ludzi, podobnie jak u wszystkich ssaków naczelnych, linie papilarne występują 

nie tylko na palcach dłoni, ale także na samych dłoniach, stopach, a nawet wewnętrznej 

stronie czerwieni wargowej. Wszystkie te typy linii cechują się niepowtarzalnością 

i niezmiennością swojego naturalnego przebiegu aż do śmierci, a tym samym są 

przedmiotem zainteresowania biometrii.  

Z punktu widzenia zastosowania w kryminalistyce należy podkreślić iż linie papilarne 

są również cechą fenotypową, co oznacza to, że różnią się nawet w przypadku bliźniąt 

jednojajowych. Według danych FBI (Federalnego Biura Śledczego USA) prawdopodo-

bieństwo powtórzenia się identycznych odcisków palców u dwóch osób wynosi 1:10
97, 

podczas gdy wielkość ludzkiej populacji w historii szacuje się na ok. 10
11

 [6]. Dodat-

kowo, o unikalności linii papilarnych świadczy również fakt, że po oparzeniu i związanej 

z nim utracie naskórka, linie te odtwarzają się w niezmienionej postaci. Biorąc pod 

uwagę powyższe argumenty, należy uznać, że odcisk palca jest cechą jednoznacznie 

identyfikującą i weryfikującą tożsamość. 
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3.2. Metody pobierania odcisków palca 

W przypadku pobierania odcisku palca z przedmiotu, na przykład w przypadku 

zabezpieczania śladów popełnienia przestępstwa, istnieją szereg metod jego uwidocz-

nienia. Do najważniejszych należą: 

 proszkowa – przedmiot zostaje przy użyciu pędzelka pokryty specjalnym 

proszkiem daktyloskopijnym, który przykleja się substancji potowo-tłuszczowej, 

pozostawionej przez palec sprawcy. Następnie odcisk palca jest fotografowany 

i przenoszony na odpowiednio przyciętą folię daktyloskopijną, pokrytą żelem. 

W ostatnim etapie pracy, ślad otrzymuje stosowną metryczkę opisującą warunki 

jego pobrania a metryczka ta jest dołączana do protokołu oględzin miejsca 

przestępstwa; 

 termiczna – przedmiot na którym poszukiwany jest odcisk palca zostaje pod-

grzany do temperatury 300
o
C przez 20s, co pozwala uwidocznić ślad. 

Drugim aspektem pobierania odcisku palca jest pozyskiwanie go wprost od 

człowieka. Tu również możemy wyróżnić dwie metody: 

 manualna – polega ona na wykorzystaniu niewielkiego wałka nasączonego 

tuszem, do którego przyciska się palec badanej osoby a następnie przetacza się 

go po odpowiednich polach na karcie rejestracyjnej (daktyloskopijnej). Metoda 

ta ma obecnie raczej znaczenie historyczne, nastręcza bowiem wiele trudności 

związanych z właściwym pobraniem śladu, a więc w taki sposób by odcisk był 

kompletny, dobrze uwidoczniony i niezafałszowany, na przykład wskutek 

zabrudzenia karty tuszem; 

 automatyczna – grupa metod opartych o wykorzystanie różnych zjawisk 

fizycznych takich jak odbicie światła od linii papilarnych, pojemność elektryczna 

opuszka palca, jego przewodność cieplna (różnica w temperaturze pomiędzy 

palcem a jego otoczeniem), a nawet ultradźwiękowy pomiar głębokości bruzd. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w znacznej części automatycznych czytników linii 

papilarnych, pobranie odcisku palca odbywa się w sposób bezdotykowy, a więc 

bez kontaktu pomiędzy palcem a urządzeniem, co znacznie zwiększa precyzję 

odczytu i jakość uzyskiwanego obrazu. 

Na rysunku 1 pokazano optyczny czytnik linii papilarnych wraz z przykładowym 

odciskiem palca, pobranym przy jego użyciu oraz odciskiem już wstępnie przetwo-

rzonym pod kątem poszukiwania w nim charakterystycznych struktur. 
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Rysunek 1 Skaner odcisków palca AO99 wraz z pobranym odciskiem palca i zaznaczonymi punktami 

charakterystycznymi. 

3.3. Cechy szczególne odcisku palca dla potrzeb daktyloskopii 

Nauką zajmująca się badaniem odcisku palca pod kątem jego kształtu oraz wieku 

jest daktyloskopia [11÷12]. Wzór odcisku analizowany jest pod kątem powtarzających 

się w nim regularnych struktur, nazywanych minucjami. Do uznania dwóch śladów 

linii papilarnych za tożsame wystarczy od kilku do kilkunastu cech wspólnych (ta sama 

minucja w tym samym miejscu). Pierwsze próby oszacowania ilości pokrywających 

się minucji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości podjęto w roku 1914 [12]. 

Sformułowane wówczas zasady zakładają następującą metodykę postępowania: 

1. Jeśli zgadza się 12 minucji i odcisk palca jest czytelny, tożsamość można uznać 

za potwierdzoną; 

2. Zgodność 8-12 cech uznaje się za przypadek wątpliwy i tożsamość musi być 

potwierdzona przez dwóch ekspertów. Dodatkowo potwierdzenie to zależy od: 

a. czytelności śladu; 

b. częstości występowania typu wzorów; 

c. obecności porów; 

d. obecności centrum wzoru i delt; 

e. grubości linii papilarnych i bruzd oraz kątów utworzonych przez minucje 

typu rozwidlenia. 

3. Jeżeli liczba cech zgodnych jest mniejsza niż 8, tożsamość nie może zostać 

potwierdzona. 

Zestawienie rodzajów minucji poszukiwanych we wzorze linii papilarnych poka-

zano na rysunku 1. 
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Rysunek 2 Zestawienie minucji służących do rozpoznawania tożsamości  

w oparciu o pozostawiony odcisk palca [7] 

Wraz z rozwojem i doskonaleniem metod daktyloskopijnych każdy kraj przyjął 

własną liczbę minucji potrzebną to weryfikacji tożsamości. W Polsce należy potwierdzić 

12 cech wspólnych, aby w sposób pewny określić tożsamości. W tabeli zaprezento-

wano zestawienie dla wybranych krajów. 
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Tabela 2 Zestawienie liczby minucji niezbędnych do autoryzacji tożsamości obowiązująca w wybranych 

krajach (na podstawie [12]) 

Liczba minucji niezbędna do 

potwierdzenia tożsamości 

Kraj w którym dana liczba minucji 

obowiązuje 

7 Rosja 

8 Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria 

10 Węgry 

8-12 Niemcy (w zależności od landu) 

12 

Polska, Belgia, x, Finlandia, Hiszpania, 

Portugalia, Grecja, Rumunia, Szwajcaria, 

Szwecja 

14 Malta 

16 Anglia, Szkocja, Walia 

17 Francja 

3.4. Zalety odcisku palca jako biometryki 

Podstawową zaletą zastosowania odcisku palca jako narzędzia autoryzacji tożsa-
mości jest jego wysoka akceptowalność społeczna (pierwsze próby identyfikacji oparte 
o analizę linii papilarnych pojawiły się w pierwszej połowie XIX wieku) oraz 
uniwersalność występowania tej cechy (nawet przy braku palca istnieje możliwość 
pobrania odcisku pozostałych). Należy jednak zaznaczyć, iż istnieją osoby pozbawione 
tej cechy na skutek choroby lub celowego działania. Adermoglifia nazwanarównież 
"chorobą opóźnienia odprawy" (immigration delay disease) po raz pierwszy została 
zdiagnozowana w 2007 roku u obywatelki Szwajcarii, próbującej przekroczyć granicę 
USA. Choroba ta polega na braku charakterystycznych bruzd na palcach, dłoniach 
i stopach pozwalających na pobranie odcisków.Badania przeprowadzone wśród 
członków rodziny (9-ciu osób również pozbawionych odcisków palców) potwierdziły 
genetyczne podłoże schorzenia. Udało się ustalić iż za brak linii papilarnych 
odpowiada mutacja genu SMARCAD1, przepisywanego tylko w komórkach skóry. Na 
szczęście jest to schorzenie bardzo rzadkie: póki co na świecie znaleziono jedynie 4 
rodziny, których członkowie są obciążeni wspomnianą mutacją. Odciski palców 
można „stracić” również tymczasowo: na skutek głębokiej dermabrazji (złuszczania 
naskórka) lub zażywania niektórych leków jak kapecytabina (lek przeciwnowotworowy). 

3.5. Bazy danych odcisków palca stosowane w Polsce i Unii Europejskiej 

Najważniejsze bazy, w których gromadzi się zapis odcisku palca, a z których 
korzystają polskie organy państwowe to: 

 Baza AFIS (Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej) 
Jest to baza policyjna, w której przechowywane są wzory odcisków palca 

sprawcówprzestępstwa (skazanych i podejrzanych), zwłoki o nieznanej tożsamości, 
ślady zabezpieczone na miejscu zdarzenia. W toku porównania z wzorce zapisanym 
w bazie system wskazuje kilka opcji, stąd do ostatecznego potwierdzenia lub 
zanegowania tożsamości konieczna wiedza eksperta). 

 Baza EURODAC 
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W bazie przechowywane są wzory linii papilarnych (wszystkich 10-ciu palców) 
azylantów powyżej 14 roku życia. Jest to baza o charakterze centralnym (dostępna 
dla wszystkich krajów UE), jednak odpowiedzialność za ochronę danych leży po 
stronie konkretnego państwa członkowskiego 

 Baza VIS (Wizowy System Informacyjny) 
W bazie tej gromadzone są odciski palców(10-ciu) cudzoziemców pragnących 

przebywać na terytorium UE. Specyfikacja techniczna warunków pobierania 
i samego wzorca określona jest decyzja Komisji UE 648/2006 z 22.09.2006. 
Uwzględniono następujące wyłączenia: głowy państw i ich najbliższa rodziny, 
dzieci do 12 roku życia oraz osoby od których nie ma możliwości fizycznego 
pobrania biometryki 

 Baza SIS II (System Informacyjny Strefy Schengen) 
W bazie SIS II przechowywane są linie papilarne osób poszukiwanych w postę-

powaniu ekstradycyjnym, poszukiwanych małoletnich, niepożądani cudzoziemców 
(na skutek wydania decyzji o wydaleniu, odmowie azylu), osoby zobligowane do 
stawiennictwa przed sądem w procesach karnych lub do odbycia kary pozbawienia 
wolności, jak również osoby niejawnie nadzorowane. 

3.6. Warunki gromadzenia i przechowywania odcisków palca w Polsce 

Zgodnie z Ustawą o Policji (art.. 20 ust. 2a), odciski palca mogą być pobierane, 
gromadzone przetwarzane w przypadku następujących podmiotów (także bez ich 
wiedzy i zgody): 

 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, które są ścigane z oskarżenia 
publicznego; 

 nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych przez ustawę (przestępstw 
ściganych z oskarżenia publicznego); 

 osób o nieznanejtożsamości (w tym osób usiłujących ukryć swoją tożsamość); 

 osób powodujących zagrożenie (Ustawa z dn. 22.11.2013 r. o postępowaniu 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób); 

 osób poszukiwanych lub zaginionych; 

 osób, wobec których zastosowano środki ochrony i pomocy (Ustawa z dn. 
28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 21). 

Należy podkreślić, iż wszelkie dane osobowe, w tym odcisk palca mogą być 
pobierane tylko celem realizacji działań ustawowych (funkcja dowodowa, wykrywcza 
lub identyfikacyjna w ramach prowadzonego postępowania (Ustawa o Policji art. 
20 ust. 2c)). 

Innym aktem prawnym określającym okoliczności, w których można pobrać odcisk 
palca jest Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10.06. 2016. Art. 10 tej 
ustawy stanowi iż Policja, ABR oraz Straż Graniczna może pobierać wzór linii 
papilarnych następujących podmiotów: 

 osób o niezidentyfikowanej tożsamości; 
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 osób, które mogły uczestniczyć w szkoleniu terrorystycznym lub mieć związek 
ze zdarzeniem terrorystycznym; 

 osób podejrzewanych o nielegalne przekroczenie granicy Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

 osób w przypadku których istnieje wątpliwość co do zadeklarowanego celu lub 
legalności pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dane zgromadzone w takich przypadkach są przekazywane Komendantowi Głów-
nemu Policji. 

4. Zastosowanie biometryk w sprawach karnych 

Kodeks karny przewiduje dwa rodzaje przestępstw, w których sprawca może 
posłużyć się spreparowaną biometryką (np. odciskiem palca) [9]: 

 przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentu, polegające na sfałszowaniu 
dokumentu biometrycznego lub innego dokumentu dającego fałszywy wynik 
weryfikacji biometrycznej, w myśl zasady: 
„Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego 
dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”(art. 270 KK, 
Rozdział XXXIV); 

 przestępstwa przeciw mieniu, polegające na nieautoryzowanym przetwarzaniu/ 
gromadzeniu i modyfikacji zapisu biometrycznego: 
„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie 
szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie 
lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza 
nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5”(art. 287 KK, Rozdział XXXV). 

Przykładem popełnienia przestępstwa z zastosowaniem fałszywej biometryki do 
uwierzytelnienia tożsamości jest wykorzystanie jej w dokumentach uprawniających do 
przekroczenia granicy państwa. Do takich dokumentów należy paszport biometryczny, 
zawierający skan odcisku palca oraz zdjęcie (obowiązuje w Polsce od 2009 roku) oraz 
dowód osobisty ze zdjęciem. Istnieją dwa rodzaje błędów w rozpoznaniu tożsamości:  

 fałszywa akceptacja (w przypadku przekroczenia granicy oznacza to wpuszczenie 
na terytorium danego państwa osoby, która nie powinna takiego uprawnienia 
uzyskać, przykładowo znajdując się na liście osób poszukiwanych (ang. 
watchlist)). Przyczyną błędu jest potwierdzenie zgodności tożsamości osoby 
z biometryką zamieszczoną w dokumencie; 

 fałszywe odrzucenie (uniemożliwienie osobie uprawnionej do przekroczenia 
granicy realizacji jej zamierzenia poprzez zanegowanie zgodności biometryki 
w dokumencie z tożsamością osoby przedstawiającej dokument biometryczny do 
weryfikacji. 

W praktyce błąd fałszywej akceptacji jest dużo trudniejszy do wykrycia i w razie jego 
stwierdzenia skutkuje zatrzymaniem dokumentu tożsamości. W przypadku wątpliwości 
do co możliwości popełnienia błędu fałszywego odrzucenia, strażnik graniczny ma 
możliwość odstąpienia od weryfikacji opartej o biometrykę (uznanie wyniku porównania 
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za wątpliwe) i podjęcia decyzji w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie („Sam brak 
zgodności przy porównaniu nie ma wpływu na ważność paszportu lub dokumentu 
podróży do celu przekroczenia granicy zewnętrznej” (Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr. 444/2009 art. 4 $.3). 

Innym aspektem zastosowania biometrii w przypadku podejrzenia popełnienia 
przestępstwa jest kwestia dopuszczalności dowodu z porównania biometrycznego 
w procesie sądowym. W tym kontekście o znaczeniu dowodu decyduje wartość 
przyznana mu przez organ procesowy. Wartość ta podlega zasadzie swobodnej oceny 
(określonej w artykule 7-mym kodeksu postępowania karnego) i jest zawsze 
przyznawana w konkretnym postępowaniu sądowym. Swobodna ocenaoznacza iż 
dopuszczenie dowodu do postępowania procesowego pozostaje w gestii sędziego i jego 
osobistego przekonania o jakości i wadze dowodu dla rozstrzygnięcia sprawy. Ocena ta 
pozwala na uznanie dowodu za wystarczająco wiarygodny i przekonujący, by mógł być 
podstawą ustalenia znaczących okoliczności w sprawie. Pojęcie oceny swobodnej nie 
jest jednak równoważne ocenie dowolnej, co oznacza iż podejmując decyzję o hierarchii 
znaczenia przedstawionych dowodów organ procesowy winien kierować się wiedzą, 
logiką oraz doświadczeniem. Zgodnie z polskim prawodawstwem dowód biometryczny 
nie może być również traktowany jako dowód szczególnego znaczenia, ani rozpatry-
wany w oderwaniu od innych dowodów zgromadzonych w sprawie. Istotnym 
i kluczowym jest by odróżnić tak rozumianą subiektywną wartość dowodową biometryki 
od jej obiektywnej wartości naukowej, określającej ogólną wiarygodność danej 
biometryki dla celów rozpoznania tożsamości, a będącej stosunkiem liczby wyników 
pozytywnych (skutkujących właściwym rozpoznaniem) do wyników negatywnych 
(błędnego rozpoznania). Należy jednak uwypuklić, iż subiektywne znaczenie konkret-
nego dowodu biometrycznego (nadane przez sąd, w konkretnym postępowaniu), musi 
zawsze pozostawać w korelacji z rzeczywistą wartością diagnostyczną metody, mającą 
charakter obiektywny.Brak wspomnianego powiązania może, w trakcie procesu, 
uniemożliwić poczynienie prawdziwych i rzetelnych ustaleń o przebiegu zdarzeń. 

5. Podsumowanie 

Zastosowanie biometryk będących osobniczymi, unikalnymi niezbywalnymi cechami 
jednostki wydaje się być idealnym rozwiązaniem do rzetelnej i nie budzącej wątpliwości 
identyfikacji i weryfikacji tożsamości. Spośród wielu istniejących biometryk, najczęściej 
wykorzystuje się odcisk palca pozostawiony na miejscu zbrodni, omówiono szcze-
gółowo w niniejszej pracy Jednocześnie należy podkreślić, iż w polskim prawodawstwie 
kryminalnym użycie biometryk znajduje się we wczesnej fazie rozwoju (szczególnie 
biometryk innych niż odcisk palca, aczkolwiek ten rodzaj biometryki nie jest w żaden 
sposób faworyzowany przez polskie prawodawstwo: art. 74 KPK nakłada na oskarżo-
nego obowiązek poddania się oględzinom zewnętrznym, jednocześnie pozwalając na 
pobranie od oskarżonego odcisku palca, wykonanie zdjęcia, okazanie innym uczestni-
kom zdarzenia, czy pobranie wymazu ze śluzówki policzka, zawierającego jego DNA), 
tym samym nie jest zjawiskiem tak powszechnym jak w przypadku większości krajów 
europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. Należy również podkreślić brak w polskim 
orzecznictwie znaczącej liczby wyroków dotyczących wykorzystania systemów bio-
metrycznych w procesie identyfikacji tożsamości sprawców przestępstw [9]. 
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Identyfikacja i weryfikacja tożsamości w oparciu o odcisk palca 

Biometria, będąca nauką o wykorzystaniu unikalnych, fizjologicznych i behawioralnych cech jednostki 
w procesie określania jej tożsamości, znajduje szerokie zastosowanie w archeologii, medycynie, kontroli 
dostępu czy kryminalistyce, pozwalając na jednoznaczną weryfikację i identyfikację tożsamości. Bogactwo 
cech biometrycznych, jak również szybki rozwój gałęzi wiedzy związanej z ich zastosowaniem w sektorze 
publiczno-prawnym, doprowadziły do powstania wielu mylnych przekonań i niedomówień dotyczących 
wykorzystania ludzkich wzorców cech, chociażby w aspekcie sposobu i warunków ich pobierania, 
przechowywania i późniejszego wykorzystania. Akwizycja biometryk budzi również wiele kontrowersji 
związanych z prawem jednostki do ochrony tożsamości i jej wrażliwych danych osobowych. Przedmiotem 
pracy jest przybliżenie informacji o jednej z najbardziej rozpowszechnionych biometryk jaką jest odcisk 
palca, jak również usystematyzowanie stanu wiedzy w zakresie warunków i okoliczności zezwalających na 
gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie w bazach danych. W pracy przedstawiono również 
problematykę związaną z możliwością zastosowania biometryk w procesie dowodowym.  
Słowa kluczowe: biometria, identyfikacja tożsamości, cechy biometryczne, odcisk palca. 

Identification and verification of identity based on a fingerprint 

Biometrics, which is the science of using unique physiological and behavioral characteristics of the 
individual for the purpose of determining human identity, is widely used in archeology, medicine, access 
control, or criminology. It allows for clear verification and identification of identity. The big amount of 
biometric features, as well as the rapid development of knowledge related to their use in the public sector, 
have led to many misconceptions and inaccuracies regarding the use of human characteristics, such as the 
manner and conditions of their acquisition, storage, processing and subsequent use. Biometric acquisition 
also raises a lot of controversy over the right of individuals to protect their identity and sensitive personal 
data. The subject of the study is to provide information on one of the most common biometric features: 
fingerprints, as well as to systematise the knowledge regarding the conditions and circumstances that allow 
for the collection, processing and storage of databases. The paper also presents issues related to the 
possibility of using biometrics in the process of evidence.  
Keywords: biometric, identity identification, biometric features, fingerprint, face detection 
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Cheiloskopia – zagadnienia wybrane 

1. Wstęp 

Identyfikacja kryminalistyczna pozwala na określenie poziomu zgodności pomiędzy 

cechami śladu dowodowego i porównawczego. Badania przeprowadzone w latach 

siedemdziesiątych wykazały tendencje, w których na miejscu zdarzenia ujawnia się 

coraz mniej śladów klasycznych (t.j. ślady daktyloskopijne, ślady mechanoskopijne, 

ślady traseologiczne) [1]. Spostrzeżenie to zrodziło konsekwencje w postaci poszukiwań 

nowych metod identyfikacyjnych, a przede wszystkim zainteresowanie identyfikacją 

śladów nietypowych. Jedną z takich metod jest cheiloskopia, która zmierza do 

identyfikacji osoby na podstawie charakterystycznych układów linii śladów czerwieni 

wargowej. Indywidualność rysunku czerwieni wargowej, układu bruzd występujących na 

wargach jest cechą podstawową w badaniach identyfikacyjnych. Decyzją Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego KGP podporządkowano tę metodę identyfikacyjną 

jako specjalność daktyloskopii [2]. W pracy przedstawiono charakterystykę tego badania 

oraz zasady opiniowania z perspektywy nowego paradygmatu kryminalistyki. 

2. Charakterystyka cheiloskopii jako metody identyfikacji  

Za twórców cheiloskopii uchodzą dwaj japońscy uczeni: Yasuo Tsuchihashi i Kazuo 

Suzuki [3]. Badania, które przeprowadzili wykazały, że rozmieszczenie linii czerwieni 

wargowej jest indywidualne i najprawdopodobniej niezmienne. 

Za ojca cheiloskopii, przynajmniej na gruncie polskim, uchodzi Jerzy Kasprzak, który 

na podstawie badań przeprowadzonych na polskiej populacji wyróżnił 23 indywidualne 

cechy rysunku czerwieni wargowej. Według poglądu tego autora układ linii które 

występują na czerwieni wargowej jest dla każdego człowieka indywidualny i identyfi-

kacyjnie niezmienny [4]. 

Określając indywidualność ślady czerwieni wargowej pod uwagę brane są takie 

cechy jak: 

 kształt śladu czerwieni wargowej; 

 wzory linii czerwieni wargowej; 

 indywidualne cechu rysunku linii czerwieni wargowej; 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 70% rodzin kształt śladu czerwieni 

wargowej dziedziczy się po matce, 60 % cech indywidualnych po ojcu [5]. 

Mimo indywidualności, wszelkie zmiany patologiczne m.in. takie jak: urazy, wiek 

czy zawód mają wpływ na wzory rysunku czerwieni wargowej.  
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Wraz z wiekiem mogą nastąpić zmiany w uzębieniu czy napięciu mięśnia okrężnego 

ust, które wpływają na obraz śladu czerwieni wargowej. Interesująca kwestią wartą 

uwagi są badania, w których wykazano zmienność w zakresie czerwieni wargowej 

u osób grających na instrumentach dętych. Zmiany pojawiające się u tych muzyków 

związane były z przykładaniem instrumentu do ust, co więcej miały one formę zmiany 

trwałej [6]. Warto też zaznaczyć, że wszelkie jednostki chorobowe takie jak nowotwory 

wargi czy zmiany pojawiające się w obrębie jamy ustne, mogą również diametralnie 

zmienić obraz czerwieni wargowej. Przywołane zmiany patologiczne mogą mieć też 

znaczenie praktyczne, pozwalające na zawężenie grona podejrzanych w czasie czynności 

wykrywczych, jednakże mogą w pewnych sytuacjach utrudnić identyfikację. 

Jak już wspomniano, ślady czerwieni wargowej mogą wspomagać opracowanie 

wersji przebiegu zdarzenia. Jako przykład może służyć sprawa z 1998 roku, kiedy to 

polscy specjaliści kryminalistyki wspomagali policjantów z Norwegii i śledczych 

z brytyjskiego Scotland Yardu.  

Podinspektor Beata Łęczyńska i prof. Jerzy Kasprzak z Centralnego Laboratorium 

Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji zostali poproszeni o pomoc w udo-

wodnieniu winy matce, którą podejrzewano o zamordowanie 19-dniowego noworodka. 

Matka wezwała lekarza, twierdząc, że z dzieckiem jest źle. Lekarz mimo wysiłków nie 

był w stanie go uratować. Zawiadomiono wówczas policję, ponieważ wcześniej tej samej 

matce zmarło już troje dzieci w wieku 40, 10 i 2 dni. Podczas oględzin, w koszu 

znaleziono worek foliowy, na którym biegli stwierdzili ślinę, śluz i krew pochodzące od 

dziecka. Sprawa była bardzo trudna, gdyż jak się okazało był to jedyny dowód mogący 

obciążyć matkę, który zdaniem norweskich policjantów mógł posłużyć do zatkania 

chłopczykowi ust i nosa i podduszenia go. Pobrano materiał do badań, które pozwoliłyby 

przyjąć w opinii, że ślady na worku pochodzą od ust dziecka. Zadanie to jednak 

przerosło możliwości Norwegów. Mimo, iż dysponowali doskonale wyposażonymi 

laboratoriami kryminalistycznymi, nie potrafili poradzić sobie z tym problemem. Wysłali 

więc foliowy worek do Scotland Yardu. Po badaniach, Anglicy odkryli pewne ślady, ale 

określono je jedynie jako ,,mogące być śladami czerwieni wargowej”. Pewności jednak 

nie było. Brakowało też innych dowodów, więc zanosiło się na to, że dzieciobójczyni 

uniknie kary. Postanowiono więc poprosić o pomoc polskich specjalistów i zabez-

pieczony worek foliowy przekazano do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. 

Tam dokonano analizy odkrytych śladów i porównano je ze śladami czerwieni wargowej 

ust zamordowanego dziecka. Udało się wyróżnić 15 cech wspólnych, co umożliwiło 

wydanie kategorycznej opinii, że właśnie ten foliowy worek posłużył matce do 

uduszenia dziecka i jest narzędziem przestępstwa. Kilka dni po wydaniu opinii przez 

polskie laboratorium, sąd rejonowy w Harstad skazał matkę na sześć lat więzienia [7]. 
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3. Metody stosowane przy wykrywaniu i zabezpieczaniu śladów czerwieni 

wargowej 

3.1. Rozróżnienie śladów czerwieni wargowej  

Ślady czerwieni wargowej powstają w sytuacji, gdy jest ona w kontakcie z podłożem. 

Możemy dokonać charakteryzacji takich śladów na podstawie następujących kryteriów 

jak: sposób tworzenia śladu substancji, która tworzy ślad czy formy odwzorowania śladu.  

Ze względu na sposób tworzenia się śladu wyróżniamy:  

 ślad statyczny; 

 ślad półstatyczny; 

 ślad dynamiczny. 

Przedstawione rozróżnienie jest związane z tym, czy podczas tworzenia się śladu 

nastąpiło przesunięcie w stosunku do powierzchni. Ślad statyczny powstaje wówczas, 

gdy nie nastąpiło przesunięcie w stosunku do powierzchni przedmiotu i powierzchni 

czerwieni wargowej. Taki ślad zapewnia czytelne odwzorowanie cech. Ślad dynamiczny 

czerwieni wargowej występuje, gdy w momencie styczności z podłożem następuje 

przesunięcie. Taki ślad zazwyczaj nie nadaje się do identyfikacji, gdyż jest plamą. 

Półstatycznym śladem jest taki, w którym jedna część powstała w sposób statyczny, 

a druga część w sposób dynamiczny.  

Poza wymogiem styczności z podłożem, żeby powstał ślad, który ma wartość 

dowodową wymagane jest także, aby na czerwieni wargowej znajdowała się sub-

stancja. Kolejnym kryterium branym pod uwagę w identyfikacji śladu czerwieni 

wargowej jest rodzaj substancji, która generuje ślad.  

Ze względu na sposób tworzenia się substancji wyróżniamy: 

 ślad suchych warg; 

 ślad warg pokrytych śliną; 

 ślad warg pokrytych substancją obcą. 

Ostatnim kryterium jest forma w jaką ślad został odwzorowany. W tym przypadku 

powierzchniowe ślady dzielimy na występujące w formie:  

 nawarstwionej; 

 odwarstwionej. 

Najczęściej spotykaną formą są ślady czerwieni wargowej w formie nawarstwionej. 

Istotnym elementem przy tworzeniu śladu jest nacisk czerwieni wargowej na podłoże. 

Zbyt duży, może powodować zmniejszenie jego czytelności. Podsumowując dotych-

czasowe rozważania należy stwierdzić że, aby ślad nadawał się do identyfikacji musi 

być wykonany w taki sposób, aby był czytelny. Jest to dosyć problematyczna kwestia, 

gdyż nawet zbyt duża ilość substancji ślinowej czy kosmetyku, którym jest pokryta 

czerwień wargowa może powodować pogorszenie czytelności śladu lub nawet 

powstanie plamy, konsekwencją czego będzie niemożliwość identyfikacji. 

Zniekształcenie lub zanik rysunku czerwieni wargowej na śladzie mogą powodować : 

 obecność na ustach więcej niż jednej warstwy szminki; 

 zastosowanie podkładu pod szminkę; 
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 nanoszenie pomadki mocnym naciskiem na usta; 

 silny nacisk czerwieni wargowej na podłoże w momencie tworzenia śladu; 

 kilkakrotne dotykanie wargami tego samego podłoża w ograniczonym obszarze, 

co powoduje tak zwane nakładanie się śladów; 

 przesuwanie czerwieni wargowej po podłożu; 

 właściwości podłoża, zwłaszcza jego kształt i konsystencja [8]. 

3.2. Metody ujawniania śladów czerwieni wargowej 

Do ujawniania śladów czerwieni wargowej podczas oględzin miejsca zdarzenia 
wykorzystywane są metody stosowane w ujawnianiu linii papilarnych. Wśród tych 
metod można wyróżnić metodę mechaniczną, chemiczną i fizykochemiczną. Warto 
zaznaczyć, że często ślady czerwieni wargowej pozostawione na miejscu przestępstwa 
mają kolor bezbarwny. Jedną z metod jest metoda optyczna. Polega ona na zastoso-
waniu różnych świateł (białego, żarowego, oświetlenia laserowego i pasm promienio-
wania oświetlaczy kryminalistycznych). Pomocne przy wykrywaniu śladów będzie 
oświetlenie skośne. Jak twierdzi Jerzy Kasprzak,,Na podłożach porcelanowych 
i fajansowych ślady warg suchych i zwilżonych substancją ślinową po kilku dobach są 
już słabo widoczne” [9÷10]. Jest to dość interesujące, gdyż te same badania wykazały, 
że jeśli na ustach znajduje się substancja tłuszczowa, to na wyżej wymienionych 
podłożach substancja utrzymuje się do 6 miesięcy. W przypadku ujawniania śladów 
istnieje pewna hierarchia. Najpierw stosuje się metodę optyczną, a ewentualnie 
później, gdy nie wykaże występowania śladu czerwieni wargowej, używa się metody 
fizycznej. Metoda fizyczna polega na zastosowaniu proszków daktyloskopijnych do 
wykrycia śladów. Gdy metoda fizyczna nie wykaże występowania śladu czerwieni 
wargowej, wtedy przyjmuje się, że ślad prawdopodobnie nie istnieje. Oprócz metody 
mechanicznej stosowane są również metody chemiczne i fizykochemiczne. W metodzie 
chemicznej używa się w miejscu występowania śladów czerwieni wargowej odpo-
wiednie odczynniki chemiczne takie jak: ninhydryna, azotan srebra oraz para jodu. 
Okazuje się, że metody chemiczne mają niewielkie znaczenie i nie sprawdzają się 
w przypadku wykrywania czerwieni wargowej. Dlatego też obecnie stosuje się częściej 
metodę optyczną i fizyczną. Spośród metod fizykochemicznych najlepsze efekty daje 
cyjanoakrylan. Można go stosować na powierzchniach gładkich i nie chłonnych. 
Ujawnianie prowadzi się za pomocą klejów cyjanoakrylowych, specjalnych folii z tą 
substancją albo też pistoletów cyjanoakrylowych. Proces ten odbywa się w specjalnych 
komorach lub zwykłych akwariach, które mogą zapewnić hermetyczność. 

3.3. Metody zabezpieczania śladów czerwieni wargowej 

Ujawniony ślad czerwieni wargowej jest najczęściej mało trwały, dlatego też 

powinno się go zabezpieczyć w krótkim odstępie czasu od momentu jego wykrycia.  

Podobnie jak w daktyloskopii wyróżnia się trzy formy zabezpieczania śladów: 

 zabezpieczenie procesowe; 

 utrwalenie techniczne śladu; 

 zabezpieczenie techniczne. 
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Czynnością procesowo-kryminalistyczną, której rezultatem może być ujawnienie 

i zabezpieczenie śladów czerwieni wargowej, mogą być oględziny miejsca zdarzenia. 

Jako takie, polegają na zmysłowym zapoznaniu się organu procesowego z danym 

fragmentem rzeczywistości. Podstawą prawną dla przeprowadzenia tego rodzaju 

czynności jest przede wszystkim art. 207 § 1 Kodeksu postępowania karnego 

i następne. W trakcie procesu zabezpieczania śladów na samym początku należy 

sfotografować ślad i przenieść na folię daktyloskopijną. Utrwalony ślad ma wartość 

dowodową z tego powodu powinien mieć zapewnioną ochronę prawną, a ponadto być 

opisany w metryczce i protokole oględzin miejsca zdarzenia. Znalezione ślady 

zabezpiecza się zgodnie z ich specyfikacją regułami techniki kryminalistycznej. Należy 

tak zabezpieczyć ślad, aby uniknąć kontaminacji, zachować w miarę możliwości 

fizyczną integralność śladu oraz zabezpieczyć go przed degradacją. Do tego celu 

najczęściej wykorzystuje się walizki śledcze, czyli zestawy narzędzi niezbędnych do 

zabezpieczenia śladu. 

Podstawowym i obowiązkowym dokumentem procesowym oględzin jest protokół 

oględzin, który sporządza się na formularzach, zawierających rubryki, umożliwiające 

wpisanie formalnie wymaganych danych. Zapobiega to uniknięciu ich lub przeoczeniu.  

W protokole oględzin zamieszcza się miedzy innymi:  

 dokładny opis miejsca ujawnienia śladu, a także odległości w jakich znajdował 

się w stosunku do nieruchomych punktów odniesienia; 

 opis przedmiotu bądź podłoża, na którym ślad ujawniono, z dokładnym opisem 

jego właściwości; 

 charakterystykę śladu obejmującą formę odwzorowania, rodzaj odwzorowania 

i wielkość, a także, w przypadku przedmiotów, ich rodzaj, wymiary, materiał, 

kolor i cechy szczególne; 

 metodę jaką ślad został ujawniony; 

 oznaczenie śladu, które będzie zgodne z oznaczeniami na fotografii dokumen-

tacyjnej; 

 sposób, w jaki ślad został zabezpieczony. 

Po spisaniu protokołu należy go odczytać i podpisać na miejscu jego sporządzenia. 

Podpisy składają: kierownik czynności oraz wszyscy uczestnicy oględzin. Jeżeli do 

udziału w oględzinach wezwani są specjaliści, to ten fakt również odnotowuje się 

w protokole oględzin. 

Protokół jest tylko miejscem procesowego zabezpieczenia ujawnionego na miejscu 

zdarzenia śladu, jako forma utrwalenia czynności dowodowej; np. oględzin, których 

jednym z rezultatów może być ujawnienie śladów czerwieni wargowej. Oprócz tego 

dokonuje się faktycznego zabezpieczenia śladu i przygotowania go przetransportowania 

z miejsca oględzin, przy zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz opakowania 

śladu, aby zapobiec próbom nielegalnego wprowadzenia zmian do materii śladu. Czyni 

się to poprzez plombowanie zamknięć, stemplowanie znakami urzędowymi, a na 

opakowaniu umieszcza się opis śladu. Jeżeli nie można na nim umieścić opisu śladu, 

sporządza się go na tzw. metryczce śladu, na trwałe dołączonej do opakowania.  
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Metryczka powinna zwierać następujące informacje: 

 nazwę jednostki, z której funkcjonariusze dokonywali czynności; 

 miejsce i czas zabezpieczenia; 

 dokładne oznaczenie czynności procesowej; 

 postać śladu; 

 formę ujawnienia i opakowanie śladu; 

 numer ewidencyjny śladu; 

 podpisy wykonujących czynności; 

 sygnaturę sprawy, jeśli jest już nadana. 

Oprócz tego do informacji zawartych w protokole może być dołączona dokumen-

tacja techniczna w formie szkiców, zdjęć, nagrań video [11]. 

3.4. Pobieranie materiału porównawczego 

W celu wykonania badań porównawczych oprócz śladów zabezpieczonych na 

miejscu zdarzenia, potrzebne są ślady porównawcze. Pobiera się je najczęściej za 

pomocą wałka cheiloskopijnego, na którym zostaje umiejscowiony papierowy pasek. 

Przed pobraniem materiału porównawczego osoba powinna posmarować czerwień 

wargową kremem, którego zadaniem jest natłuszczenie, w celu wykonania jak 

najlepszej odbitki. Materiał porównawczy ujawnia się proszkiem ferromagnetycznym 

i odpowiednio zabezpiecza. Wałek, którym pobieramy materiał porównawczy jest 

w odpowiedni sposób wyprofilowany, aby uzyskać najbardziej naturalną odbitkę. 

Ślady porównawcze umieszcza się na karcie cheiloskopijnej. Poza opisywaną metodą 

istnieje jeszcze metoda uzupełniająca. Polega ona na uzyskaniu kilku śladów 

porównawczych w podobny sposób w jakim został uzyskany ślad dowodowy. Podczas 

pobierania materiału porównawczego do identyfikacji cheiloskopijnej, należy pobrać 

co najmniej trzy odbitki czerwieni wargowej osoby badanej. Istnieje także metoda 

pobierania materiału porównawczego rod osób zmarłych. 

4. Problematyka ekspertyzy cheiloskopijnej 

4.1. Ekspertyza sądowa zagadnienia ogólne 

Od dłuższego czasu, osiągnięcia teorii i praktyki w zakresie ekspertyzy krymi-

nalistycznej stały się obiektem poważnej krytyki na całym świecie. Co było tego 

powodem, trudno jednoznacznie określić. Mogły to być zaniedbania eksperckie i błędy, 

które doprowadziły do skazania niewinnych osób, jak i też wzrost świadomości 

metodologicznej podstaw kryminalistyki. Dlatego też rewolucja jakościowa ekspertyz 

sądowych jaka dokonała się w Unii Europejskiej poskutkowała standaryzacją 

stosowanych metod, certyfikacją ekspertów i akredytacją laboratoriów. Również 

i w Polsce obserwuje się powolny proces unowocześniania ekspertyzy sądowej. 

Centralne Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji oraz Instytut 

Ekspertyz Sądowych biorą udział w pracach European Network of Forensic Science 

Institutes, organizacji odpowiedzialnej za poziom i rozwój ekspertyzy w Europie. 
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Wszystkie te działania prowadzą do międzynarodowej harmonizacji ekspertyzy [12]. 

Praktyka ta zrodziła też pomyślne konsekwencje dla wymiaru sprawiedliwości w postaci 

zwiększenia obiektywności w wydawaniu ekspertyz z zakresu kryminalistycznych 

technik identyfikacyjnych.  

Co więcej, aktualnie przedmiotem polemiki są tradycyjne metody identyfikacji, 

których założenia można przedstawić w następujący sposób: 

 jeśli dwa ślady są od siebie nieodróżnialne, to zostały wytworzone przez jeden 

obiekt; 

 jeśli dwa ślady nie pochodzą od jednego obiektu, to różnią się od siebie; 

 niektóre ślady są indywidualne wobec tego aktualne staje się założenie pierwsze 

lub i drugie [13]. 

Często też stwierdzenie o indywidualności śladu, bywa jedną z pierwszych 

czynności eksperta i może być dokonywane subiektywnie, na podstawie jego 

doświadczenia. Koncepcję opartą na krytyce tradycyjnej identyfikacji indywidualnej 

do polskiej myśli kryminalistycznej wprowadził J. Konieczny [14].  

Przykładem problemu tradycyjnych metod identyfikacyjnych może być sytuacja, 

w której istnieje brak wspólnych cech między śladem pozostawionym na miejscu 

przestępstwa, a materiałem porównawczym. Taka sytuacja nie musi wykluczać pocho-

dzenia obu śladów od jednej osoby czy obiektu. Krytyka tradycyjnych metod identyfi-

kacji kryminalistycznej jest związana z pozbawieniem teoretycznego i empirycznego 

uzasadniania ekspertyz z racji porównania śladów ze względu na cechę indywidualności 

bez wykorzystania innych metod takich jak: topologii czy geometrii różniczkowej [15]. 

Biegły w swojej ekspertyzie powinien wykazać czy w przypadku zgodności cech obu 

śladów, ich źródła należą do jednego zbioru elementów.  

Zasady opiniowania z perspektywy nowego paradygmatu kryminalistyki mają na 

celu rozwiązanie problemu subiektywizmu w ekspertyzach poprzez wykorzystanie 

metod pomiarowych. Uwzględnienie w opinii biegłych informacji o współczynniku 

podobieństwa może spowodować wzrost obiektywności. 

4.2. Ekspertyza cheiloskopijna 

Kwestią problematyczną przy wykonywaniu ekspertyzy cheiloskopijnej jest fakt, że 

może się pojawić sytuacja w której, nastąpi deformacja śladu dowodowego. Biegły 

wydając opinie musi rozważyć czy odmienności przy badaniach obu śladów nie 

powstały z racji deformacji. Kolejnym problemem wartym zaznaczenia jest doświad-

czenie i wiedza ekspertów w tej dziedzinie. W cheiloskopii część jej postulatów to nie 

sprawdzone w żaden empiryczny sposób hipotezy. Opieranie swoich wniosków na nie 

podpartych żadnymi badaniami, może powodować powstanie spekulacji. Warto także 

wspomnieć o tym, że nie każdy ślad powstały w wyniku kontaktu czerwieni wargowej 

z podłożem nadaje się do badań. Do identyfikacji odpowiedni będzie tylko ślad, na 

którym można zaobserwować dobrze widoczny rysunek linii czerwieni wargowej. 

W sytuacji gdy, ślad jest plamą można jedynie badać kształt, który w żaden sposób nie 

umożliwi nam identyfikacji indywidualnej. 
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Ekspertyza cheiloskopijna w swojej podstawowej metodzie sprowadza się do 

ustalenia cech wspólnych na powiększonym fotogramie śladu dowodowego czerwieni 

wargowej i odbitce porównawczej. Warto zaznaczyć, że powiększenie fotogramu 

może stanowić pewną ingerencję w oryginalny obraz. Uzupełniająco jest stosowana 

metoda konturowa, jak również metoda montażu fotograficznego. Metoda konturowa 

polega na przyłożeniu płytki celuloidowej do fotografii materiału dowodowego 

i wyrysowaniu na niej kolorowym tuszem cech indywidualnych. W kolejnym etapie 

celuloidową płytkę z nakreślonymi cechami charakterystycznymi przykłada się do 

materiału porównawczego i sprawdza występowanie cech indywidualnych. Metoda 

montażu fotograficznego ma na celu montaż fotografii materiału dowodowego z mate-

riałem porównawczym w celu dopasowania cech o konstrukcji liniowej. Zrealizowane 

badania na polskiej populacji wykazały, że podczas tworzenia ekspertyzy powinno się 

wskazać zbieżność minimum 7 z 23 cech wspólnych między materiałem dowodowym 

a porównawczym. Interesujący jest fakt, że w badaniach identyfikacyjnych czerwieni 

wargowej, w których, bierze się pod uwagę całą populacje świata powinno się 

wyznaczyć 9 cech wspólnych. W celu obliczenia minimalnej liczby cech wspólnych 

potrzebnych do badań identyfikacyjnych posiłkowano się wiedzą z dziedziny daktylo-

skopii i prawdopodobieństwem statystycznym. 

5. Wnioski 

Chelioskopia umożliwia identyfikację źródła śladu, wskazując na zbiór obiektów, 

mogących pozostawić dany ślad w myśl nowego paradygmatu kryminalistyki. Czasem 

dostarcza informacji dzięki którym, organy ścigania mogą domniemywać o wykony-

wanym zawodzie, używanych kosmetykach, płci czy przebytych chorobach. Niestety 

cześć postulatów z zakresu cheiloskopii ma charakter niedowiedlnych i nieuzasad-

nionych założeń [16]. Może to budzić niepokój z racji wydawania opinii kategorycznych 

w tej kwestii, które mogą zostać przedstawione w postępowaniu przed wymiarem 

sprawiedliwości. W pracy zaproponowano w zgodzie z aktualnym sposobem uprawiania 

nauki kryminalistyki, niekategoryczny styl opiniowania na rzecz uczciwości poznawczej. 

Należy mieć nadzieję, że rozwój nauki, w tym kryminalistyki, przyczyni się do 

poszerzenia wiedzy dotyczącej tradycyjnych – dotychczas przyjmowanych za pewne  

– założeń identyfikacyjnych. Ponadto pomiar niepewności w badaniach identyfikacyj-

nych, winien znaleźć swoje odzwierciedlenie w nowocześnie uprawianej kryminalistyce, 

zgodnie z jej aktualnym paradygmatem. 
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Cheiloskopia – zagadnienia wybrane 

Identyfikacja kryminalistyczna pozwala na określenie w jakim stosunku tożsamości pozostają cechy śladu 

pozostawionego na miejscu popełnienia przestępstwa i cechy wzorca. Jedną z metod stosowaną 

w identyfikacji kryminalistycznej jest cheiloskopia, która polega na identyfikacji człowieka na podstawie 

śladów czerwieni wargowej. Celem opracowania jest przestawienie charakterystyki badania na podstawie 

przeglądu literatury, a ponadto zasad opiniowania. Artykuł ukazuje wady i zalety tej metody identyfikacji.  

Słowa kluczowe: cheiloskopia, czerwień wargowa, ekspertyza 

Cheiloscopy – selected issues  

Forensic identification allows to specify in what proportion identity remain features trace left on the crime 

scene and features of the pattern. One of the methods used in forensic identification is cheiloscopy, which 

leads to identify human lip prints. The aim of article is present characteristics of review study based on 

literature and also the rules of lip print examination. Occurrence presents the advantages and disadvantages 

of this method of identification.  

Keywords: cheiloscopy, lip prints, expertise 
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Grafologia = ekspertyza pismoznawcza? 

1. Wstęp 

Grafologia w szerokim znaczeniu określana jest jako dziedzina wiedzy obejmująca 

całość zagadnień związanych z pismem ręcznym jako czynnością i jako wytworem tej 

czynności [1]. Na samym początku rozważań warto zwrócić uwagę na sam problem 

pisma. W literaturze odnajduje się jego definicję jako znaku albo zespołu znaków 

utrwalonych na jakimkolwiek podłożu [2]. Pismo, a konkretnie jego forma, powstaje 

i ewoluuje na przestrzeni wieków w zależności od rozwoju kultury, stylu epoki czy 

zdarzeń historycznych, jakie zaszły w społeczeństwie. 

Najstarszym znanym systemem piśmienniczym jest pismo piktograficzne (tzw. 

obrazkowe). Za pomocą prostych rysunków przedstawiano elementy rzeczywistości, 

ograniczając się wyłącznie do podstawowych znaczeń. Jedną z odmian tego systemu 

jest pismo hieroglificzne, rozpowszechnione w starożytnym Egipcie jeszcze 3 000 lat 

p.n.e. Około 500 lat wcześniej powstało pismo klinowe, używane przez Sumerów. 

Rozwój pisma piktograficznego doprowadził do powstania ideogramów – znaków, za 

pomocą których wyrażane były pewne idee, abstrakcyjne pojęcia i wyobrażenia. Za 

jego najbardziej znany przykład uznać możemy pismo chińskie, używane od XXVI 

wieku p.n.e. aż do teraz w niemal niezmienionej formie. 

Ewolucja pisma doprowadziła ostatecznie do wytworzenia systemu fonetycznego, 

w którym bazuje się na symbolach przedstawiających dźwięki. Jego przykłady są 

najlepiej znane współczesnym Europejczykom – to m.in. alfabet łaciński, grecki czy 

hebrajski [3]. Jak wskazuje literatura, badania grafologiczne możliwe są do przepro-

wadzenia na każdym z wyżej wskazanych systemów piśmienniczych, bowiem bazują 

one przede wszystkim na stopniowym odchodzeniu od wzorca elementarzowego [4]. 

2. Charakterystyka pisma 

Proces pisania rozpoczyna się przede wszystkim w mózgu. Uczestniczą w nim obie 

półkule, przy czym jedna z nich dominuje, w zależności od tego, czy dana osoba jest 

prawo- czy leworęczna. Kora mózgowa pełni funkcję swego rodzaju centrali, w której 

stykają się wszystkie drogi przekazujące bodźce. Do jej zadań należy percepcja 

czuciowa (odczuwanie bólu, ciepłoty, bodźców zmysłowych), inicjowanie i sterowanie 

skurczami mięśni szkieletowych (świadomymi ruchami) oraz aktywność umysłowa 

(inteligencja, pamięć, rozumowanie, uczenie się, a w tym także pisanie) [5÷6]. Znajdu-

jący się pomiędzy otworem potylicznym wielkim a drugim rdzeniem lędźwiowym 

w kanale kręgowym kręgosłupa rdzeń kręgowy jest siedliskiem odruchów mięśniowych. 
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Ośrodek ten reguluje między innymi odruchy bezwarunkowe (np. przełykanie) oraz 

nabyte (np. pisanie). Te drugie charakteryzują się dużą zmiennością w odpowiedzi na 

bodźce [7]. Pismo sterowane jest więc przez ośrodek wzrokowo-kinestetyczny, znaj-

dujący się w korze mózgowej, następnie przechodzi przez rdzeń kręgowy, by osta-

tecznie, zazwyczaj poprzezzginanie palców oraz rotację kości nadgarstka i przedramienia 

na łokciu, przenieść określone znaki na podłoże. W każdym jednak kształcie jest to 

przede wszystkim działanie człowieka, które – niezależnie, czy użył on do tego ręki, 

nogi, czy ust – będąc produktem czynności psychomotorycznej, podlega procesom 

personalizacji i fluktualizacji [8]. 

W rozwoju człowieka wyróżnia się cztery podstawowe fazy związane z kształto-

waniem się pisma – „adolescencję”, „wczesną dorosłość”, „średnią dorosłość” oraz 

„starzenie się”. Pierwszą z nich charakteryzuje się osoby od około 10 do 20 roku życia. 

Jest to okres związany nieodłącznie z nauką pisania, kształtowaniem własnej indywi-

dualności, a co za tym idzie z wykształcaniem nawyków. Pismo tej grupy wiekowej nie 

odbiega jeszcze znacząco od wskazanego w elementarzu wzorca, jest często niezgrabne 

i koślawe. Kolejna grupa to osoby od około 20 do 35-40 roku życia. Generalnie w tym 

okresie człowiek osiąga apogeum w zakresie zarówno sprawności fizycznej, jak 

i intelektualnej [9].Ich charakter pisma jest już w pełni wykształcony, ukazuje nie tylko 

prawidłowe znaki graficzne, lecz również osobowość oraz emocjonalność jego twórcy. 

Etap „średniej dorosłości’ przypada na okres pomiędzy 35-40 rokiem życia a wiekiem 

około lat 60. W tym okresie pogorszeniu ulega funkcjonowanie poszczególnych zmy-

słów, a co za tym idzie i biegłość pisania – u osób tych odnaleźć można więcej błędów 

zarówno natury językowej jak i gramatycznej, towarzyszy im statystycznie większa ilość 

skreśleń słów napisanych początkowo niepoprawnie. Ostatni wyróżniany okres jest 

zarazem najbardziej niedookreślonym. Zauważyć można tendencję do obniżenia jakości 

obrazu pisma, zmiany jego tempa i nacisku, a przede wszystkim mniej skomplikowaną 

składnię i uboższe słownictwo. Cechy te jednak nie są regułą i ujawniają się z różnym 

natężeniem w zależności od indywidualnego przebiegu procesu starzenia [10]. 

3. Krótka historia grafologii 

Zagadnienia związane z pismem ręcznym są obiektem zainteresowania od 

najdawniejszych czasów. Próby odnalezienia związku między charakterem człowieka 

a jego rękopisem podejmował między innymi Konfucjusz, będący autorem sentencji 

„Strzeż się człowieka, którego pismo kołysze się jak trzcina na wietrze”. 

Grafologia jako nauka jest jednak dziedziną stosunkowo młodą i nadal silnie się 

rozwijającą. Pierwsze stricte naukowe podejście do tematu zaprezentował w 1611 roku 

włoski profesor medycyny Camillo Baldi w wydanym przez siebie traktacie „O spo-

sobie poznawania trybu życia, charakteru albo też osobistych cech człowieka na 

podstawie charakteru pisma”. Praca ta początkowo wzbudziła wiele kontrowersji, 

z czasem jednak uczony zyskał wielu zwolenników. Znane jest również dzieło antro-

pologa i psychiatry Cesare Lombroso „Podręcznik grafologii”, wydane w 1897 roku. 

Główny nacisk tego opracowania położony został na zawarte w piśmie oznaki choroby 

umysłowej [11]. 
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Prawdziwy rozkwit badań nad pismem ręcznym nastąpił w XIX wieku. Wówczas 
to Jean Hyppolyt Michon gromadził i porządkował rękopisy, prowadząc nad nimi 
skrupulatne badania, co ostatecznie przypieczętował publikacją swoich wniosków 
w książce „Systeme de graphologie”, będącą podstawą dla wykształcenia grafologicznej 
metody kartezjańskiej. W tym także okresie Jean Crepieux-Jamin stworzył katalog 
podstawowych rodzajów pisma, dzieląc je dodatkowo na 175 gatunków i dając tym 
początek grafologicznemu nurtowi analitycznemu. 

Na przełomie XIX i XX wieku ogromny wkład w naukę grafologii włożył Max 
Pulver, który stał się kreatorem podstawowej koncepcji szkoły grafologicznej – opartej 
na psychoanalizie symbolizmu przestrzeni. Jednym z pionierów tematyki grafologicznej 
był również Ludwig Klages, który, łącząc istniejące odkrycia grafologiczne z poglądami 
psychologii poznawczej, stworzył naukowe podstawy grafologii. 

Po II wojnie światowej grafologia rozwinęła się szczególnie w obrębie kryminalistyki 
poprzez ekspertyzy i identyfikację pisma, natomiast psychografologia na kilkadziesiąt lat 
poszła w zapomnienie. Było to spowodowane głównie podejściem władzy komunistycz-
nych, które uważały tę dziedzinę psychologii za „bezużyteczny wymysł kapitalizmu”. 

W latach 80-tych i 90-tych ponownie zaczęły się pojawiać prace naukowe z zakresu 
analizy pisma, a dyscyplina ta cieszy się z roku na rok coraz większym zaintere-
sowaniem. O ile w Polsce jest to nadal nauka niszowa, o tyle w Stanach Zjednoczonych 
zyskuje coraz większą sławę, a w Niemczech jest niezwykle ceniona i bardzo 
rozpowszechniona [12]. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, jak wielu znanych artystów (w szczególności 
pisarzy) interesowało się zagadnieniami grafologicznymi. Przyjaciel Johanna Wolfganga 
Goethego, za jego namową, podjął się badania autografów sławnych ludzi pod kątem 
grafologicznym. Natomiast Aleksander Dumas w liście do wspomnianego już wcześniej 
jezuity i grafologa Michona pisał: „Grafologia jest przeważnie nauką polityczną, skoro 
ułatwia poznanie osób nieznanych. Jakiż to potężny oręż wkłada w ręce rządzących, 
dozwalając im badać i poznawać ludzi na odległość”[13]! 

4. Pismo w kryminalistyce – ekspertyza pismoznawcza 

4.1. Zastosowania analizy pisma 

Kryminalistyczne badania pisma przeprowadzane są w postaci ekspertyzy księgowej, 

finansowo-ekonomicznej lub sądowej albo rewizji. Dwa ostatnie badania służą przede 

wszystkim analizie dokumentów ewidencji dóbr materialnych, kont rachunkowych, 

zaksięgowań oraz zasad tworzenia rachunków finansowych. Praca technika dotyczy 

głównie przestępstw związanych z procesem „prania” pieniędzy w banku, wydawaniem 

bezprawnych licencji, zatajaniem rzeczywistych dochodów przed organami podatko-

wymi oraz ujawnianiem fałszywego alibi. 

Mimo, iż nauka zajmująca się analizą pisma zdążyła się już na dobre zakorzenić 

w kryminalistyce, nadal nie powstał zwarty system działania czy zbiór metod 

kryminalistycznych powstępowania w sprawach dotyczących analizy dokumentów. 

Każdorazowo więc przed śledczym pojawiają się pytania czego tak naprawdę szukać, 

gdzie tego szukać oraz jak to ujawnić [14]. 
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4.2. Metody dokonywania ekspertyzy pismoznawczej 

Wybór sposobu wykonania badania grafologicznego zależy przede wszystkim od 

sformułowanych przez zlecającego pytań. Metoda klasyczna służy przede wszystkim 

do ustalenia liczby wykonawców rękopisów, identyfikacji piszącego na podstawie 

analizy porównawczej, weryfikacji autentyczności podpisów, badania maszynopisów, 

maszyn do pisania, pieczątek i ich odcisków oraz do formułowania podstawowych 

hipotez dotyczących osobowości autora i wykonawcy dokumentu anonimowego. Druga, 

techniczna grupa analiz dokumentów, zajmuje się głównie określaniem metodich 

wytwarzania, autentyczności dokumentów na podstawie badań ich nośników, środków 

kryjących oraz stosowanych zabezpieczeń, identyfikacją materiałów i urządzeń wyko-

rzystanych do stworzenia sfałszowanego dokumentu, definiowaniem wieku zapisów, 

ujawnianiem i odczytywaniem wgłębionych śladów pisma bądź elementów uszko-

dzonych (wyblakłych, spalonych, zamoczonych) oraz badaniem papieru i innych 

rodzajów podłoża dokumentów [15]. 

Metoda klasyczna służy głównie ustaleniu „ręki” wykonawcy pisma. Badania doko-

nuje się poprzez porównanie zapisu kwestionowanego i porównawczego w celu 

znalezienia podobieństw na podstawie katalogu grafologicznych własności pisma 

ręcznego. W jego skład wchodzą cechy: 

 syntetyczne (np. typ pisma, stopień naturalności, etap rozwoju, uzupełnienia); 

 topograficzne (np. marginesy, wcięcia akapitowe, układ wierszy i znaków, 

odstępy, rozmieszczenie adresów i dat); 

 motoryczne (np. szybkość, impuls, następstwo znaków, cieniowanie); 

 mierzalne (np. pole i wielkość pisma, szerokość znaków, nachylenie pisma); 

 konstrukcyjne (np. budowa i odmiana znaków, formy powtarzalne); 

 dodatkowe cechy podpisów (np. rodzaj, odniesienie do klasy i obrazu pisma) [16]. 

Początkowo stosowana była metoda kaligraficzna, opierająca się tylko na części 

wskazanych wyżej cech. Została ona jednak rozszerzona, dzięki opracowaniom 

S. Ottolenghi’ego oraz H. Schneickert’a, do postaci badania sygnaletyczno-opisowego, 

bazującego na analizie całych sekwencji liter oraz ich konstrukcji, oceny interpunkcji 

i ortografii oraz odróżnianiu typów pisma. 

Badanie prowadzone jest w formie wnioskowania przez analogię. Technik ustawa 

wartości poszczególnych charakterystyk zapisu kwestionowanego, a następnie szuka 

podobieństw (rzadziej różnic) do pozostałych elementów dostarczonego mu materiału 

porównawczego. 

System grafologiczny opracowany został przez Cesarego Lombroso i opiera się na 

jego twierdzeniach dotyczących psychografologii. Aby ustalić, czy rękopisy zostały 

wykonane przez jedną osobę, należy wykonać profil psychologiczny dla wykonawcy 

każdego z pism, a następnie je ze sobą porównać. Ich jednakowość świadczy o tym, iż 

zostały sporządzone przez tą samą osobę.Metoda ta oparta jest jednak na błędnym toku 

myślenia i przez wiele lat była szeroko krytykowana. Obecnie nie jest już wyko-

rzystywana. 
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Kolejnym sposobem dokonywania niegdyś badania grafologicznego była metoda 

grafometryczna. W stosunku do rękopisów konkretnego człowieka, można obliczyć 

pewne wartości, które powtarzają się w rękopisach tej samej osoby, a nie występują 

w rękopisach innych osób. Bazując na tym twierdzeniu analiza pismoznawcza prowa-

dzona była poprzez zdanie się na ilościowe cechy charakterystyczne pisma. Metoda, 

choć obecnie krytykowana ze względu na duże prawdopodobieństwo popełnienia 

przez biegłego błędu, była niegdyś ceniona – należała do pierwszych systemów badań 

pisma, a jej celem była obiektywizacja pomiarów i interpretacji rękopisów. 

Ostatnią ze struktur, które chciałbym przedstawić, jest metoda graficzno-porów-

nawcza. Rozpatrując ten rodzaj analizy warto przede wszystkim zwrócić uwagę na 

występujący schemat wnioskowania, znacznie różniący się od wcześniej wspomnianych. 

Biegły początkowo dokonuje oględzin, podczas których za pomocą urządzeń powięk-

szających usiłuje doszukać się oznak przerabiania albo kopiowania. Następnie, 

w sytuacji, gdy dokument tego wymaga, ekspert zajmuje się ujawnianiem zapisów. 

Kolejną czynnością jest wykonanie wstępnego badania grafizmu kwestionowanego, 

dla określenia, czy prowadzenie dalszych czynności jest w ogóle możliwe. Wówczas 

przechodzi się do wstępnej oceny materiału porównawczego co do faktu, czy jest on 

dostatecznie obszerny i charakterystyczny dla autora pisma oraz czy rzeczywiście 

dokumentacja ta pochodzi od jednej osoby. Po tych zabiegach grafolog zabiera się do 

właściwej analizy – dokonuje pomiaru lub oszacowania kolejnych cech pisma oraz 

charakterystyk w obrębie danego grafizmu, na podstawie, wspomnianego przy meto-

dzie klasycznej, katalogu graficznych cech pisma ręcznego. Na koniec sporządzana jest 

interpretacja wyników [17]. 

4.3. Podstawowe problemy współczesnej ekspertyzy pismoznawczej 

Na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia nastąpił nagły postęp techniczny, który 

pozwolił nam cieszyć się komputerami, skanerami, drukarkami, Internetem. Każde 

z tych udogodnień jest jednak zarazem również niewątpliwym ułatwieniem dla fałszerzy 

dokumentów. Kilkaset lat temu, gdy większa część ludności nie potrafiła pisać lub była 

w stanie jedynie wykonać własny podpis, każdy zapis był unikalny i trudny do 

podrobienia. W dzisiejszych czasach mamy już do czynienia z wprawionymi „artystami” 

w tej dziedzinie, a coraz to nowe drukarki dają możliwość stworzenia dokumentu, 

którego nieautentyczność jest niemal nie do wykrycia. 

Szczególne problemy napotykane są w sytuacji braku oryginału dokumentu jako 

materiału badawczego. Wówczas biegły musi sobie po pierwsze odpowiedzieć na 

pytanie, czy kopia, którą analizuje, stanowi rzeczywiście powielenie autentycznego 

dokumentu. O co konkretnie chodzi? Otóż najnowsze, wysokiej jakości drukarki są 

zdolne do stworzenia idealnej pod względem technicznym kopii. Wirtualnie będzie ona 

pozbawiona jakichkolwiek niedoskonałości, z tym, że skopiowany dokument nigdy nie 

istniał. Wystarczy do tego użycie tzw. systemu input scanning, który umożliwia między 

innymi wprowadzanie danych. W takim wypadku może powstać „kopia” dokumentu, 

która wyglądając na czarno-białe pismo z podpisem wykonanym niebieskim długo-



 

 

Grafologia = ekspertyza pismoznawcza? 

 

59 

pisem, będzie w rzeczywistości kolorową kopią z obrazem podpisu wklejonym 

dodatkowo dla dodania autentyczności [18]. 

Kolejnym problemem dla współczesnego kryminalistyka jest fakt, iż większość 

dokumentów sporządza się obecnie drogą pisemną. Z myślą o tym stworzony został 

program podpisu elektronicznego, jednak ostatecznie wykazał się zdecydowanie mniej-

szą skutecznością, niż tego oczekiwano. Po pierwsze, jest on mało rozpowszechniony  

– zwyczajny obywatel nie ma do niego dostępu, przez co wykorzystuje się go w sto-

sunkowo niewielkim odsetku spraw. Po drugie, podpis elektroniczny jest nowoczesną 

formą, wykorzystywanych w starożytności, pieczęci. Charakteryzują się one przede 

wszystkim tym, iż nie przekazują żadnych informacji o autorze tej namiastki podpisu 

własnoręcznego, co oznacza, że złożenie podpisu nie jest ściśle związane z działaniem 

osoby jego właściciela, a to może prowadzić do trudnych i czasochłonnych do wykrycia 

nadużyć. 

W świetle tych danych, ponieważ przywrócenie podpisom dawnej niepowtarzalności 

nie jest już możliwe, naukowcy zajmujący się kryminalistyką głowią się nad 

stworzeniem nowego „podpisu idealnego”. Jedną z koncepcji było stworzenie „podpisu 

własną krwią”. Polegałby on na wykorzystaniu krwi do stworzenia namnożonego DNA, 

które byłoby dodawane do atramentu. Ten podpis genetyczny posiadałby jednak 

ogromną wadę – atrament z DNA, jak każdy inny przedmiot, mógłby zostać skradziony. 

Inna propozycja sugeruje stworzenie Nowego Podpisu, który składałby się z trzech 

elementów: 

 odbitki stempla, która zawierałaby informacje o osobie; 

 tradycyjnego podpisu odręcznego; 

 odbitki wzoru linii papilarnych co najmniej jednego palca. 

Ta propozycja wydaje się racjonalna pod względem bezpieczeństwa autentyczności 

podpisu oraz kosztów przeprowadzenia takiego zapisu [19]. Warto jednak zastanowić 

się, czy w społeczeństwie żyjącym w pośpiechu odnajdziemy czas i odpowiednie 

narzędzia, by każde pismo znakować wszystkimi tymi elementami. 

4.4. Okiem biegłego – sens ekspertyzy 

Ekspert z dziedziny zajmującej się analizą pisma powinien przede wszystkim 

potrafić nazwać metodę badawczą, którą się posługuje, stale nabywać nowego 

doświadczenia zawodowego pod okiem dłużej praktykującego specjalisty, znać obszar 

i potencjalne źródła błędu swojej metodyki, mieć wiedzę z zakresu opiniowania 

i regulacji prawa dowodowego, a także być przygotowanym do przedstawienia wyników 

swojej ekspertyzy na sali sądowej. Ponadto, jak każdy biegły, musi on posiadać 

odpowiednie kwalifikacje moralne i osobiste, predestynujące do wykonywania specja-

listycznych analiz [20]. 

Za sens ekspertyzy należy rozumieć,znajdującą się na końcu każdej z nich, 

całościową ocenę badanych przedmiotów i wynikające z niej wnioski. Przez wiele lat 

zarówno strony postępowania sądowego jak i prywatni zleceniodawcy nie wynosili 

zbyt wiele z analiz grafologicznych. Określenia zawarte we wnioskach, takie jak 
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„prawdopodobnie”, „możliwie”, „niezdecydowanie”, utrudniały wyłuskanie odpowiedzi 

na zadane przez interesanta pytania. Z tej przyczyny stworzona została pomocnicza 

skala prawdopodobieństwa, przedstawiająca się w następujący sposób: 

 non liquet (50% prawdopodobieństwo) – nie da się jednoznacznie wykluczyć 

ani potwierdzić; 

 z prawdopodobieństwem (75%) – istnieją wstępne podejrzenia; 

 z podwyższonym prawdopodobieństwem – podejrzenia znajdują uzasadnienie 

w wielu punktach stycznych; 

 z wysokim prawdopodobieństwem (90%) – bardzo wysoki poziom właściwości 

oceny, jest ona poparta szeregiem poszlak pisemnych; 

 z bardzo wysokim prawdopodobieństwem (95%) – szeroki wachlarz dokumentów 

poddanych analizie daje możliwość dokonania dogłębnej, przejrzystej analizy; 

 prawdopodobieństwo graniczące z pewnością (100%) – dokonana analiza nie 

pozostawia żadnych wątpliwości [21]. 

Biegły, to jednak przede wszystkim człowiek, a jako ten, zdarza mu się popełniać 

błędy. Dowodzi tego między innymi eksperyment przeprowadzony przez grafologa 

Mariangelo Zappitellego w 2000 roku, który po odpowiednich ćwiczeniach wypro-

dukował podpis innej osoby, a następnie przekazał go kilku różnym ekspertom w celu 

sprawdzenia autentyczności. Żaden ze specjalistów nie dopatrzył się podrobienia. 

Z drugiej strony trzeba jednak także pamiętać, iż nie istnieje fałszerz, który byłby 

w stanie sfałszować podpis bez popełnienia żadnego błędu. Ostatecznie zawsze znajdzie 

się taki biegły, który ów defekt wykryje. 

Podczas postępowania sądowego zazwyczaj przeprowadzanych jest kilka ekspertyz 

sądowych (przykładowo prokurator zleca zbadanie dokumentu, na co oskarżenie 

reaguje zamówieniem kontr opinii u innego biegłego), czego rezultatem zazwyczaj jest 

zgromadzenie materiału dowodowego w postaci wielu sprzecznych wyników anali-

tycznych. W takich wypadkach Sąd powinien przyjąć ten, który nie odbiega od reszty 

zebranego materiału dowodowego. 

Warto na koniec zwrócić uwagę na fakt, iż opinia biegłego przede wszystkim 

powinna przestrzegać zasad logiki. Często tak z pozoru nieważne informacje, jak to 

czy podpis sporządzony został na płaskim podłożu czy też na przykład monitorze 

komputera, czy sporządzany był w budynku czy w będącym w ruchu pojeździe, mają 

ogromne znaczenie na wydanie ostatecznego osądu [22]. 

5. Pismo w kryminologii – grafologia 

5.1. Wpływ osobowości na pismo 

Psychografologia zajmuje się odczytywaniem z pisma ręcznego cech osobowości 

człowieka. Współcześnie większość doktryn psychografologicznych (w tym najbar-

dziej rozpowszechniona w Polsce szkoła Tadeusza Machowskiego) opiera swoje 

badania na psychologicznej teorii osobowości. Nauka ta, lub też pseudonauka, 

koncentruje się więc na wydobywaniu z kształtów znaków graficznych cech charakteru 
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i intelektu, uczuć i woli, cech zachowań jak również niektórych symptomów choro-

bowych, destrukcyjnych i autodestrukcyjnych [23]. 

Teza znacznego wpływu osobowości na obraz pisma ręcznego nie została w nau-

kowy sposób jednoznacznie udowodniona, jednak istnieją potwierdzające ją przesłanki 

[24]. Nie ulega wątpliwości, iż sam fakt przytoczonego już wyżej umiejscowienia 

ośrodka odpowiedzialnego za pisanie pozwala przypuszczać, że charakter osoby, 

odczuwane przez nią emocje oraz stopień rozwoju psycho-ruchowego mają znaczący 

wpływ na kształt formowanych przez nią znaków graficznych. Charakter pisma jest 

niepowtarzalny i praktycznie niepodrabialny, co sugeruje, iż na jego kształt ma wpływ 

nie tylko motoryka, lecz również elementy psychologiczne. W tym miejscu warto 

również podkreślić występowanie u większości ludzi pewnego intuicyjnego „odczy-

tywania” pisma nawet w sytuacjach powszednich poprzez przypisywanie jego 

właścicielowi natury spokojnej lub też narwanej, płci męskiej bądź żeńskiej, czy też 

pewności siebie i otwartości albo kompleksów. 

5.2. Podstawowe sfery analizy psychografologicznej 

 rozmiar liter – pismo dzielimy na duże (powyżej 5 mm), średnie (od 3 do 5 mm) 

oraz małe (do 2 mm); 

 

Rys 1. Przykład małego pisma, kobieta ok. 18 lat, wskazuje to na niepewność siebie oraz nieświadomość 

swoich zalet, a kropka postawiona nisko nad literą „i” sugeruje ostrożność i nieufność [opracowanie własne] 

 tempo pisania – wyróżnia się tu pismo szybkie, naturalne, powolne, sztywne, 

przesadnie sztywne oraz wyraźnie niecierpliwe; 

 rytm i jakość formy – pismo klasyfikujemy do rytmicznego o dobrej formie, nie-

rytmicznego ze słabą jakością formy, przesadnie ozdobnego, oraz uproszczonego; 

 

Rys 2.Obraz przedstawia pismo rytmiczne o dobrej formie, kobieta, lat ok. 30, zaokrąglony kształt znaków 

graficznych interpretuje się jako pogodę ducha i wewnętrzną harmonię [opracowanie własne] 

 kąt pochylenia pisma – cechą pisma może być jego pochylenie w prawą lub 

lewą stronę bądź pionowość, zdarzają się również osoby o różnym kącie nachy-

lenia liter w obrębie wyrazów. W każdej z tych kategorii ważny dodatkowo 

dokładny kąt nachylenia pisma (liczony poprzez nachylenia takich spółgłosek 

jak „l”, „t” czy „h”); 
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Rys 3. Na rysunku widzimy pismo kobiety, lat ok. 30, średnie nachylenie (ok. 75o) w prawą stronę wskazuje 

na umiarkowany ekstrawertyzm – jest to osoba otwarta i wrażliwa, lecz umiejąca panować nad emocjami 

[opracowanie własne] 

 nacisk – dzieli się na silny, średni, lekki, ekstremalnie lekki oraz niestabilny; 

 czytelność – wyróżniamy pismo czytelne, mało czytelne, a także nieczytelne; 

 

Rys 4. To pismo mężczyzny, lat ok. 25, jest ono pochylone w lewą stronę (ok. 120o), mało czytelne, a między 

wyrazami występują duże przerwy. Osoba ta jest introwertykiem, który nie chce zostać w pełni poznany przez 

otoczenie, a ponadto wykazuje dużą nieufność wobec ludzi i jest w pewien sposób egocentryczny 

[opracowanie własne] 

 linearność pisma (rozmieszczenie wierszy na podłożu) – może ona być naturalna 

i proporcjonalna, charakteryzować się zbyt małymi albo przesadnie dużymi 

odstępami między liniami, ukazywać nieustabilizowane odległości pomiędzy 

liniami, falistość lub zygzakowatość linii. Ważna jest tu także pochyłość linii 

pisma – może być ona prosta, skierowana ku górze lub dołowi albo wypukła 

bądź wklęsła; 

 

Rys 5. Pismo mężczyzny, lat ok. 20. Jest pochylone w prawo (ok. 75o), falujące. Wskazuje na osobę 

ekstrawertyczną, otwartą i skorą do pomocy innym ludziom. Kształt litery „d” (brak pętelki, długi trzonek) 

wskazują na głęboką dumę i skłonność do chowania urazy [opracowanie własne] 

 marginesy – mogą być proporcjonalne lub też szerokie albo wąskie (w tej 

materii występuje różnorodność kombinacji ułożenia pisma w przestrzeni); 

 detale – w sztuce psychografologii ważne są nawet najbardziej szczegółowe 

aspekty pisma, do których należą między innymi występowanie, kształt 

i wielkość pętelki w literach „d” czy t”, długość laseczek u „t” jak i „h”, kształt 

zakończeń znaków graficznych, wygląd i rozmieszczenie kropki nad „i” czy też 

sposób przekreślenia małej litery „t”[25]. 
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Rys 6. Pismo kobiety, lat ok. 35, pismo lekko pochylone w stronę prawą i okrągłe, świadczące 

o umiarkowanej ekstrawersji i pozytywnym nastawieniu do otoczenia. Uproszczony, pozbawiony pętelek 

kształt dużej litery „L” wskazuje na osobę pełną wdzięku o uzdolnieniach artystycznych [opracowanie 

własne] 

Do każdej z tych grup dołączyć można szczegółowy opis symbolizowanych przez 

nie sfer osobowościowych, jednak powierzchowna analiza poszczególnych aspektów 

nie jest w stanie wykazać realnych wyników. Tylko badanie przeprowadzone przez 

profesjonalnego, doświadczonego grafologa, obejmujące całokształt zebranych 

w doktrynie cech charakterystycznych pisma ręcznego, może stanowić studium 

ludzkiej osobowości na poziomie naukowym. 

Na zasadzie ciekawostki warto jednak przytoczyć ogólne rozumienie wybranych 

aspektów badań psychografologicznych. Rozmiar liter uważany jest za wyznacznik 

sposobu patrzenia przez piszącego na świat – obrazuje jego zdolność dostrzegania detali 

bądź tendencję do uogólniania rzeczywistości. Jest to również wyznacznik pewności 

siebie i wpływu piszącego na jego otoczenie. Tempo pisania obrazuje szybkość myślenia 

i reagowania jednostki. Kąt pochylenia pisma stanowi natomiast wskazówkę, czy autor 

jest osobą ekstrawertyczną, introwertyczną czy ambiwertyczną, może również wykazać 

poziom jego neurotyczności (niestabilności w sposobie bycia i rozumowaniu). Czy-

telność stanowi o mentalności człowieka – ukazuje jego przekonania, poglądy i sposób 

myślenia. Jest to jednak sfera niezwykle problematyczna w analizie, gdyż próbka 

sporządzona w pośpiechu, w stresujących warunkach, przy złym stanie emocjonalnym, 

fizycznym lub zdrowotnym, może być przyczyną sporządzenia błędnych wniosków 

[26÷27]. 

 

Rys 7. Mężczyzna, lat ok. 20, pionowe pismo świadczy o cechach ambiwertycznych, kropka nad „i” jest 

usytuowana wysoko i równo nad znakiem co wskazuje na dużą wyobraźnię i entuzjazm. Drukowany kształt 

dużej litery „S’ jest oznaką ścisłego, rzeczowego umysłu [opracowanie własne] 
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5.3. Psychografologia jako technika projekcyjna 

Jak już zostało wspomniane, w psychografologii dużą rolę odgrywa intuicyjne 

postrzeganie pisma, co jest szczególnie widoczne przy zastosowaniu do analizy technik 

projekcyjnych. Opierają się one na przeprowadzeniu testu, który doprowadza do 

ujawnienia przez osobę badaną charakterystycznego dla niej sposobu myślenia 

i odczuwania w toku twórczego rozwiązywania problemów [28]. Niewątpliwie fakt 

możliwości przeprowadzenia takich badań w naturalnym dla badanego środowisku 

świadczy o ich funkcjonalności. Dokonanie takiego test w warunkach szkolnych, czy 

nawet domowych daje testowanemu poczucie bezpieczeństwa i swobody, które są 

ważnymi czynnikami do prawidłowego dokonania analizy [29]. 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zarazem najmniej narażonym na 

fałszowanie wyniku przez badanego jest tzw. test drzewa [30]. Polega on na przepro-

wadzeniu analizy elementów pisma przyrównując je do trzech głównych obszarów 

drzewa – podłoża (korzeni), dołu (pnia drzewa) oraz góry (korony drzewa). Każda z tych 

sfer ma głębokie znaczenie symboliczne. Korzeń drzewa to jego podstawa, część 

najbardziej trwała i służąca do czerpania pożywienia z gleby. Określenie grubości 

korzeni jest również symbolem siły bądź słabości drzewa. Dolne elementy pisma są tu 

rozumiane analogicznie jako cechy ukształtowane w dzieciństwie, ukazanie sposobu 

wychowania i wczesnego rozwoju piszącego. Mamy tu do czynienia także z jego 

witalnością, instynktami i zmysłowością [31]. Kolejnym elementem badania jest pień, 

który stabilizujedrzewo i łączący korzenie z koroną. Jest on więc „centrum, środkiem, 

i przekaźnikiem pomiędzy korzeniami i koroną”. Symbolika ta nawiązuje do jaźni, 

prymitywnych instynktów oraz kierującymi życiem emocjami [32]. Korona to najwyższy 

element drzewa, jest chwiejna i niestabilna. Za jej pomocą określa się rozwój oraz 

ekspresję badanego. W tym miejscu chciałabym wskazać kilka podstawowych przy-

kładów analizy metodą testu drzewa. 

 

Rys 8. Przykład różnicy w proporcjach [opracowanie własne] 

Widoczne w rysunku różnice wysokości elementów (krótki pień, długa korona) 

sugerują następującą interpretację: pewność siebie, poczucie spełnienia, ambicje, 

duma, samouwielbienie, żyje w świecie pragnień, ambicje intelektualne [33]. 
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Rys 9. Pismo pochylone w lewą stronę [opracowanie własne] 

Drzewo pochylone w lewo oznacza: postawa obronna, awersja, ostrożność, ograni-

czona adaptacja, panowanie nad sobą, obawa przed uczuciami, przywiązanie do 

przeszłości, przymus, wstrzymana aktywność, opieszałość, maska, potrzeba bezpie-

czeństwa [34]. 

 

Rys 10. Pismo pochylone w prawą stronę [opracowanie własne] 

Pochylenie w prawo ujawnia cechy typowe dla ekstrawertyka, zarówno w przypadku 

pochylenia drzewa jak i liter: otwartość, progresja [29]. 

 

Rys 11. Wznosząca linia gałęzi oraz pisma [opracowanie własne] 
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Wznoszące się gałęzie uwypuklają aspekt wznoszących się linii wierszy. Wskazują 

one na aktywność, pobudliwość emocjonalną, optymizm, zdolność do entuzjazmu oraz 

brak poczucia rzeczywistości u badanego [29]. 

 

Rys 12. Opadająca linia gałęzi oraz pisma [opracowanie własne] 

Obraz ten kontrastuje z poprzednim, obrazując tym samym przeciwstawne cechy 

jak depresyjność, obniżony nastrój, znużenie, zmęczenie, a nawet skazując na typ 

poddający się u osoby piszącej [29]. 

 

Rys. 13, 14 Wypukła oraz wklęsła linia pisma [opracowanie własne] 

Symboliczna zależność kształtu linii ust i sposobu prowadzenia wiersza jest idealnym 

ukazaniem zależności między psychologią pisma a psychologią wyrazu. Wskazana tu 

linearność opadająca determinowana jest przez smutek i depresję piszącego, zaś linie 

pisma wznoszące się ukazują jego optymizm i wesołość [35]. 

5.4. Zaburzenia i choroby psychiczne a pismo 

Ponad 350 milionów ludzi choruje na depresję [36]. Można się więc pokusić 

o stwierdzenie, iż jest to jedno z najczęściej występujących w naszych czasach zaburzeń 

psychicznych. Wskazówkami świadczącymi o jego posiadaniu mogą być schodzące 

w dół ornamenty (np. występujące przy literach „ą” lub „ę”), pismo skierowane ku 

dołowi, a także opadanie wierszy. Znaki graficzne osób z depresją i myślami samo-

bójczymi mogą być także zniekształcone, pisane grubą kreską. Są to jednak cechy 

wskazujące przede wszystkim na obniżenie nastroju, które może być jedynie krótko-

trwałym stanem emocjonalnym. Aby więc grafolog mógł potwierdzić występowanie 

u danej osoby depresji oraz myśli samobójczych musi posiadać kilka próbek jej pisma 

z różnych okresów [37]. 

Zaburzenia nerwicowe również charakteryzują się konkretnymi cechami graficznymi. 

Należą do nich sztywność przy kreśleniu kresek wertykalnych, duża zmienność 
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wysokości sfery środkowej pisma, nieregularność w zmienności nacisku, duża 

zmienność w wielkości odstępów międzywierszowych i międzywyrazowych oraz wolne 

tempo wykonania [38]. 

Dość ciekawym zagadnieniem jest również pismo osoby z pogranicza (borderline). 

Występujące w tym zaburzeniu pismo pozornie nie różni się niczym od normy. 

Pomimo niewątpliwie występującej u osób z borderline impulsywności, ich pismo jest 

wolne od sugerujących ją cech. Badane zapisy są statyczne, powolne i pasywne [39]. 

 

Rys 15. Przykład pisma osoby borderline 

Badanie pisma osób dotkniętych schizofrenią jest jednym z ważniejszych elementów 

psychografologii. Wynika to z faktu, iż po pierwsze osoby z tą chorobą są statystycznie 

częściej sprawcami czynów przestępczych niż inni chorzy psychicznie, po drugie, 

większość samobójstw popełnianych jest pod wpływem krótko- lub długotrwałych 

stanów psychotycznych wywołanych m.in. schizofrenią. Jedną ze sfer badania pisma jest 

jego rytm, który odzwierciedla naturalność i równowagę organizmu i ten właśnie obszar 

ulega u schizofreników największym zaburzeniom. Ponadto zwraca się uwagę na 

stereotypowy bądź niekontrolowany układ pisma, ekstremalnie szybkie bądź wolne 

tempo kreślenia oraz brak równowagi między kontrolą a rozluźnieniem. Istotną rolę 

w rozpoznaniu pisma schizofrenika odgrywają również jego znikoma czytelność, brak 

akapitów oraz wielokrotne skreślenia omyłkowo napisanych wyrazów [40]. 

 

Rys 16. Pismo schizofrenika – Vincenta van Gogha [41] 

Parę lat temu, chcąc naukowo udowodnić związek charakteru z osobowością, 

eksperymentatorzy podjęli próbę dowiedzenia, iż pod wpływem prowadzonej terapii 
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(której skutkiem jest częściowa zmiana osobowości), dochodzi również do zmiany 

charakteru pisma. Badania, które chcę przytoczyć, obejmowały koedukacyjną grupę 31 

osób w wieku od 20 do 45 lat z diagnozą różnego typu zaburzeń nerwicowych. 

pomiarów cech osobowości i cech pisma dokonano początkiem terapii (pretest), w jej 

środkowych tygodniach (pomiar kontrolny) oraz na sam koniec (posttest). Wyniki 

potwierdziły tezę naukowców – zmiany spowodowane psychoterapią (samoakceptacja, 

poprawa zaradności, zmniejszenie pesymizmu oraz zachowań agresywno-sadystycznych 

i uległo-zależnych) wpłynęły na zmianę obrazu pisma, zarówno co do rodzaju jak 

i natężenia przekształceń [42]. 

Mając na uwadze powyższe badania warto również zastanowić się, czy sytuacja ta 

może nastąpić w sposób odwrotny, a mianowicie, czy zmiana charakteru pisma 

determinuje przeobrażenie charakteru u osoby piszącej. Rozwiązaniem tej wątpliwości 

jest rozwijająca się ostatnimi laty grafoterapia, którą określa się korektę nabytych 

ujemnych cech osobowości za pomocą specjalnych ćwiczeń graficznych. Warto w tym 

miejscu zwrócić uwagę na określenie „cech nabytych”. Za ich przykłady posłużyć 

mogą słaba wola, poczucie winy, nieodpowiedzialność, złośliwość czy niektóre 

kompleksy. Ćwiczenia grafoterapeutyczne nie są jednak w stanie wpłynąć na cechy 

wrodzone, takie jak ekstrawersja bądź introwersja, neurotyzm czy cechy kryminogenne 

[43]. 

6. Wnioski 

Badaniem pisma zajmuje się zarówno kryminalistyka, poprzez szerokie stosowanie 

ekspertyzy pismoznawczej, jak również kryminologiaoraz psychologia,starając się 

określić, dzięki grafologii,charakter danej osoby na podstawie jej pisma. Mimo 

łączącej te dziedziny wspólnej cechy – oparciu na analizie pisma – nie należy ich 

w żadnym wypadku ze sobą mylić, gdyż stosowane są w zupełnie odmiennych 

wypadkach i dążą do odpowiedzi na odrębne pytania. 

Zarówno kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza jak i kryminologiczna grafo-

logia obarczone są dużym ryzykiem błędu, szczególnie w obecnych skomputeryzo-

wanych czasach. Wszelkiego typu wnioski przeprowadzonych ekspertyz należy więc 

analizować, biorąc pod uwagę ogół materiałów danej sprawy oraz zasady logiki. 

Te prężnie rozwijające się nauki mogą być, i coraz częściej są, wykorzystywane dla 

ułatwienia pracy policji, Sądów, nauczycieli i pedagogów, a nawet doradców 

zawodowych czy agentów matrymonialnych. Większość państw Zachodu (przede 

wszystkim Republika Federalna Niemiec) traktuje osoby zajmujące się badaniem 

pisma jako naukowców, do których należy zgłosić się z wszelkimi wątpliwościami 

dotyczącymi pisma. 
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Grafologia = ekspertyza pismoznawcza? 

Celem tej prezentacji jest objaśnienie zagadnienia analizy pisma zarówno jako kryminalistycznej 

ekspertyzy pismoznawczej, jak i nierzadko wykorzystywanej w kryminologii grafologii. Jako technika 

śledcza analiza pismoznawcza zajmuje się przede wszystkim badaniem autentyczności pisma oraz 

ustalaniem tożsamości jego autora. Ekspertyza pismoznawcza jest szeroko wykorzystywana zarówno 

w sprawach dotyczących fałszerstw dokumentów, anonimowych szantażów, jak i przy podejrzeniach 

upozorowania samobójstwa. Grafologia, będąca dziedziną psychologii, skupia się na analizie procesów 

mózgowych (charakter, choroby somatyczne, odczuwane emocje) na podstawie charakteru pisma. Materia 

ta początkowo uznawana była za paranaukę, stawiając ją na równi z chiromancją. Obecnie wyko-

rzystywana jest między innymi w kryminologii do określenia profilu psychologicznego autora pisma. 

Niniejsza prezentacja ma za zadanie przedstawić metody badawcze obu technik grafologicznych, ukazać 

ich podobieństwa oraz różnice, a także sytuacje zastosowania w praktyce. Pragnieniem autorki jest również 

wskazanie krótkiej historii rozwoju obu nauk. Podsumowanie dąży do przedstawienia oceny skuteczności 

wskazanych metod badawczych. 

Słowa kluczowe: grafologia, technika śledcza, technika projekcyjna, psychografologia, pismo, charakter 

pisma, badanie grafologiczne, kryminalistyka, kryminologia, psychologia, ekspertyza pismoznawcza, 

biegły grafolog 

Graphology = questioned document examination (QDE)? 

The main purpose of this presentation is to explain a forensic sciences and a criminology aspects of 

analysing handwriting. QDE deals with examining suspicious documents, which might include 

alternations, the chain of possession, forgery, damage to the document or authenticity. Common criminal 

charges involved in a document examination case fall into the "white-collar crime" category (identity theft, 

forgery, counterfeiting, fraud). Graphology is the analysis of the physical characteristics and patterns of 

handwriting purporting to be able to identify the writer, indicating psychological state at the time of 

writing, or evaluating personality characteristics. It used to be considered as a pseudoscience. 

This presentation is intended to reveal the methods of use, show similarities and differences and make out 

practical use of questioned document examination and handwriting analysis. The author also would like to 

show short history of both sciences. Recapitulation will bring a rating of their efficiency. 

Key words: graphology, questioned document examination, handwriting analysis, psychographology, 

handwriting, psychology, forensics, criminology, document examination, expert graphologist 
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Fotografia kryminalistyczna w XXI wieku 

1. Wstęp 

Fotografia to otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych sub-

stancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fotograficzny pozyty-

wowy na podłożu nieprzezroczystym [1]. Pierwsza fotografia powstała za sprawą 

francuza Luoisa Daguerre w 1839r. Nazwa fotografia pochodzi z języka greckiego: 

photo – światło, graphein – rysować za pomocą światła. Fakt ten zrewolucjonizował 

pracę paryskich organów ścigania, które zaraz potem zaczęły wykorzystywać ją do 

ewidencjonowania przestępców. Z czasem fotografia kryminalistyczna na stałe została 

przypisana jako jedna z rutynowych czynności w postępowaniu organów śledczych. 

Postęp techniczny jest warunkiem rozwoju fotografii kryminalistycznej. 

Nieodłącznym elementem pracy z aparatem jest znajomość działania urządzenia, 

budowy i sztuki wykonania fotografii by w bardzo przejrzysty sposób odzwierciedlała 

ona przedstawiony obraz. Fotografia pobudza wyobraźnie i jest w stanie wiarygodnie 

odtworzyć miejsce zdarzenia. Obraz gwarantuje obiektywizm oceny organów docho-

dzeniowo-śledczych. Opis pozwala na szczegółową charakterystykę miejsca jednak 

jakość fotografii eliminuje nadinterpretację bądź przejaskrawienia sytuacji.  

2. Podział fotografii kryminalistycznej 

Fotografia kryminalistyczna jest materiałem dowodowym przydatnym do utrwalania 

pozyskanych informacji, ważnych z punktu widzenia wielu działów kryminalistyki, nie 

tylko samej w sobie. 

Obecne aparaty fotograficzne wykorzystywane na potrzeby kryminalistyki są 

wyposażone w rejestratory barw, temperatury, przestrzeni oraz wpływu na poprawę 

jakości obrazu. Użyteczność fotografii w kryminalistce motywowana jest utrwaleniem 

drobnych szczegółów z wysokim poziomem dokładności. Ponadto dzięki fotografii 

można zarejestrować zjawiska bądź zdarzenia, które są nieoczywiste i niecodzienne. 

Fotografia jest dokumentem o dość długiej trwałości. Na jej podstawie możliwa jest 

rekonstrukcja na miejscu zdarzenia. Głównymi różnicami jakie dzielą fotografię 

kryminalistyczną od fotografii użytkowej są zasady wykonywania regulowane prawnie 

przez zarządzenie nr 64 KGP z dnia 17.03.2003r. 

Fotografię kryminalistyczną możemy podzielić na cztery rodzaje: sygnalityczną, 

dokumentacyjną, badawczą oraz detektywną. 

Fotografia sygnalityczna polega na wykonaniu serii zdjęć osoby w stałych, 

porównywalnych warunkach. Wykonuje się je z prawego profilu, en face oraz lewego 

półprofilu. Taka seria wykonywana jest w stałych warunkach oświetleniowych z od-
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ległości równej ośmiokrotnej długości ogniskowej obiektywu. Taka forma pozwala na 

rejestrowanie wyglądu osób w kartotekach policyjnych. 

Fotografia dokumentacyjna to utrwalenie przedmiotów bądź zdarzeń w optycznym 

powiększeniu bądź pomniejszeniu stosowane podczas przebiegu czynności procesowych 

w świetle widzialnym. Stosowane przed dokonaniem specjalistycznych badań. 

Fotografia badawcza jest wykorzystywana do dokumentowania ekspertyz krymina-

listycznych przez pracowników laboratoriów kryminalistycznych. Celem sporządzania 

takiej fotografii jest 

ujawnienie śladów, rozróżnienie tonalne lub barwne, dokonywanie zmiany kontrastu 

w obrazie optycznym oraz utrwalenie obiektów dynamicznie poruszających się. 

Fotografia detektywna zwana również detektywistyczną polega na fotografowaniu 

osób, rzeczy, dokumentów, czynności oraz okoliczności, w których popełniane jest 

przestępstwo. Charakteryzuje się dyskretnym, w przeważającej mierze z ukrycia 

sposobem pozyskiwania rejestrowanego obrazu. Pozwala to na utrwalenie naturalnego 

zachowania osób podczas popełnionego przestępstwa. Nowoczesna technika pozwala na 

wykonanie fotografii bądź filmu ze znacznej odległości oraz w zakamuflowany sposób. 

Jest to możliwe wbrew woli osób fotografowanych poprzez przestrzeganie reguł 

operacyjno-rozpoznawczych przez wyspecjalizowanych do tego funkcjonariuszy. 

Zdjęcie detektywne jest postrzegane jako materiał dowodowy wtedy gdy jest ono dobrej 

jakości, wybiórczo utrwala rzeczywistość w kontekście popełnionego przestępstwa 

i ujawnia miejsce oraz czas wykonania zdjęcia.  

3. Budowa aparatu 

Rozwój techniki zmienił sposób produkcji aparatów fotograficznych oraz sprawił, 

że współcześnie używa się innych komponentów ułatwiających wykonanie fotografii 

oraz pracę z urządzeniem. Niezmiennym pozostaje sposób wykonania zdjęcia. Polega 

on na skierowaniu promieniowania elektromagnetycznego na materiał światłoczuły za 

pomocą elementu optycznego.  

Budowę aparatu można usystematyzować dzieląc go na dwie części: optykę i korpus 

aparatu. Optyka odpowiada za rzutowanie obrazu. Użycie jak najlepszej optyki sprawia, 

że wykonane przez nas zdjęcie wiernie odtworzy fotografowaną rzeczywistość.  

Do optyki należą takie elementy jak: obiektyw, pierścienie pośrednie, mieszki 

fotograficzne, soczewki makro, filtry obiektywowe oraz inne podzespoły wpływające 

na proces wykonania fotografii. 

Korpus aparatu fotograficznego składa się z następujących elementów: korpusu 

jako obudowa światłoszczelna, lustra, migawki, światłomierza, pryzmatu pentagonal-

nego, materiału światłoczułego w postaci matrycy, okularu i matówki.  

Elementy optyczne i korpus nie mogą działać osobno. Tylko ich wspólne funkcjo-

nowanie pozwala na prawidłowe wykonanie zdjęcia. 
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4. Zasady funkcjonowania elementów aparatu fotograficznego 

Głównym zadaniem obiektywu jest skupienie obrazu na matrycy lub błonie 

światłoczułej. Pełni on rolę zintegrowanego systemu uzbrojonego w jedną lub więcej 

soczewek. Obiektywy mogą być stale dołączone do korpusu aparatu fotograficznego 

albo być ich wymiennym elementem. Wyposażone są zazwyczaj w stabilizację obrazu 

oraz mechanizm doboru przysłony, dzięki czemu regulowana jest ilość światła wpusz-

czana do wnętrza aparatu, gdzie na błonie światłoczułej tudzież matrycy zostaje 

uwieczniony obraz. 

Obiektyw odpowiada za ogniskowanie promienia światła wpadającego przez 

zainstalowane w jego w wnętrzu soczewki. Współcześnie obiektywy wyposażone są 

również w powłokę przeciwodblaskową. Obiektyw posiadający kilka soczewek 

o różnych ogniskowych są w stanie skupiać bądź rozpraszać światło, ulepszać nie-

doskonałości obrazu albo go zniekształcać [2].  

Warte wskazania jest to, że nie każdy obiektyw nadaje się do wykorzystania przy 

sporządzaniu fotografii kryminalistycznej. Obiektyw używany do celów wykonania 

materiału dowodowego musi wiernie odtwarzać obraz. Niektóre obiektywy nie odpo-

wiadają w pełni takim wymogom. Powodują one zniekształcenia w formie dystorsji, 

aberracji chromatycznych lub winietowania.  

Technik kryminalistyki powinien dysponować kilkoma obiektywami. Każdy z tych 

obiektywów powinien posiadać inny kąt detekcji. Pozwoli to na wykonanie zdjęcia 

nawet w trudnych warunkach. W zależności od rodzaju obiektywu spełnia on określone 

funkcje. Dobór odpowiedniego obiektywu powinien leżeć w gestii wyszkolonego do 

tego technika kryminalistyki. Współcześnie wykorzystuje się praktycznie każdy rodzaj 

obiektywu, z pominięciem obiektywów deformujących używanych do wykonania zdjęć 

artystycznych.  

5. Rodzaje obiektywów wykorzystywanych na potrzeby kryminalistyki 

Obiektyw szerokokątny służy do zarejestrowania szerokiego obrazu. Ogniskowa 

obiektywu jest mniejsza niż 50mm. Mankamentem tego obiektywu jest to, że nie uda 

nam się za jego pomocą sfotografować całej interesującej nas przestrzeni. Wraz ze 

skróceniem długości ogniskowej w tych obiektywach pojawiają się dystorsje i znie-

kształcenia. W wielu przypadkach eliminuje to takie obiektywy do wykorzystania na 

potrzeby współczesnej kryminalistyki. Obiektywy szerokokątne idealnie nadają się do 

fotografii panoramy, rozległego terenu bądź zdjęć ogólnoorientacyjnych. Po wykonaniu 

zdjęć należy skrupulatnie je opisać by ustrzec się optycznego efektu zniekształceń 

rzeczywistości czyli błędnego odzwierciedlenia miejsca zdarzenia. 

Obiektyw standardowy charakteryzuje się długością ogniskowej w granicach  

50-55 mm. Obiektyw standardowy pozwala wykonać fotografie której zasięg jest 

zbliżony do zasięgu widzenia oka ludzkiego. uzyskany obraz wiernie odzwierciedla 

sytuację zastaną na miejscu zdarzenia. Obiektywy standardowe w kryminalistyce 

używane są na szeroka skalę. Fotografia wykonana obiektywem standardowym 
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pozwala bez złudzeń i odkształceń identycznie odtworzyć fotografowane miejsce bądź 

przedmiot co przekłada się na wykonanie dokładnej analizy. 

Obiektyw wąskokątny charakteryzuje się niezwykłą możliwością przybliżającą. 

Sprawia to, że miejsce lub przedmiot będący w dalekiej odległości od fotografa może 

zostać uchwycone, co więcej może zapełnić cały kadr. Im większa ogniskowa tym 

łatwiej jest zarejestrować obiekt z oddali. Użycie obiektywów wąskokątnych ma duże 

znaczenie w momęcie gdy obiektywy szerokokątne i standardowe nie są w stanie 

uchwycić szczegółów bądź fotograf nie może bądź nie jest w stanie zbliżyć się do 

pożądanych obiektów [3]. 

Obiektywy specjalne wykorzystywane są w szczególnych sytuacjach. Zaliczyć do 

nich można: obiektywy makro, obiektywy uchylne i obiektywy lustrzane. Obiektywy 

makro wykorzystywane są do powiększenia małych obiektów poprzez konstrukcję 

obiektywu, która zmniejsza dystans między fotografującym a przedmiotem. W krymi-

nalistyce wykorzystuje się obiektywy makro do fotografowania mikrośladów lub 

małych przedmiotów mających wpływ na przebieg zdarzeń. Obiektywy uchylne służą 

fotografowaniu dużych obiektów, budynków z uniknięciem dystorsji i mylnego wrażenia 

na temat obiektu. Takie obiektywy charakteryzują się wysoką ceną co sprawia, że nie 

każdy może sobie na nie pozwolić. Obiektywy lustrzane wyróżniają się budową 

wewnętrzną na tle innych konstrukcji optyki. Obiektywy lustrzane uzyskują bardzo dużą 

ogniskową w stosunku do małego przedmiotu. Dzieje się tak za sprawą zastosowanych 

w nich zwierciadeł. Wadą takich obiektywów jest trudność w uzyskaniu tak dobrych 

zdjęć jak przy wykorzystaniu obiektywu standardowego. 

6. Charakterystyka pozostałych elementów aparatu 

Przysłona zbudowana jest z metalowych zachodzących na siebie listków. Zadaniem 

tych listów jest regulacja światła wewnątrz obiektywu. Od tego jak regulujemy ilość 

światła zależy to jak wielka jego ilość zostanie przekserowana na materiał światło-

czuły. Liczba przysłony lub wartość przysłony to parametr charakteryzujący ilość 

światła, przepuszczanego przez obiektyw do wnętrza aparatu fotograficznego, padają-

cego na materiał światłoczuły lub sensor przy danym ustawieniu przysłony. Liczba ta 

oznaczana jest za pomocą litery f i jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości otworu 

względnego obiektywu, co oznacza, że większa liczba przysłony oznacza mniejszą 

ilość przepuszczanego światła [4].  

Podkreślenie roli przysłony oraz jej zadań w technice wykonywania zdjęć sprawia, 

że warto jest się pochylić nad pojęciem głębi ostrości. Głębia ostrości to parametr 

stosowany w optyce i fotografii do określania zakresu odległości, w którym obiekty 

obserwowane przez urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych (tzn. mających 

wyraźne, nierozmazane kontury). Duża głębia ostrości zapewnia ostrość większości 

elementów na zdjęciu, natomiast mała głębia ostrości (czyli precyzyjne ustawienie 

ostrości na fotografowany element i nieostre tło) wyodrębnia fotografowany obiekt na 

tle otoczenia. Bezpośrednio, na zakres głębi ostrości mają wpływ następujące czynniki: 

 przysłona – im mniejszy otwór względny jest pozostawiony tym większa głębia; 
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 odległość na jaką ustawiona jest ostrość obiektywu (odległość między 

przedmiotem a aparatem) – im odległość ta jest mniejsza, tym głębia ostrości 

również; 

 ogniskowa; 

 rozdzielczość i wielkość sensora/filmu. 

Migawka jest częścią aparatu fotograficznego służącą do odsłaniania na odpowiedni 

czas a następnie zasłaniania z powrotem materiału światłoczułego lub przetwornika 

optoelektronicznego w celu jego prawidłowej ekspozycji czyli dostarczenia odpowied-

niej ilości światła padającego przez obiektyw [4]. W lustrzankach małoobrazkowych, 

które są najczęściej wykorzystywane w technice kryminalistycznej używa się migawki 

szczelinowej. umieszczona jest pomiędzy obiektywem a materiałem światłoczułym. 

Składa się z dwóch lub więcej równolegle prowadzonych taśm stalowych (lamelek) lub 

płóciennych. Zmiana położenia taśm względem siebie skutkuje zmianą czasu ekspozycji 

materiału światłoczułego. Naciągnięcie i zwolnienie mechanizmu migawki powoduje 

przesuwanie się szczeliny utworzonej przez lamelki wzdłuż materiału światłoczułego, 

czego skutkiem jest jego równomierne naświetlenie. 

Korpus to obudowa aparatu fotograficznego. W jego wnętrzu znajdują się wszystkie 

komponenty bez których wykonanie fotografii byłoby niemożliwe. Jego główne zadanie 

to światłoszczelność, czyli strzeżenie materiału światłoczułego przed dostępem promieni 

słonecznych z zewnątrz. 

Lustro jest to element korpusu usytuowany przed migawką. Jest zamocowane do osi 

optycznej pod kątem 45 stopni. Przeznaczone jest do przekierowania wiązki światła 

z obiektywu do pryzmatu pentagonalnego. Dzięki temu przed wykonanie zdjęcia 

możemy obserwować kadr i dostosować go do własnych potrzeb. Po naciśnięciu spustu 

następuje mechaniczne podniesienie lustra oraz przechodzenie światła przez migawkę co 

powoduje wykonanie obrazu na materiale światłoczułym [4].  

Pryzmat pentagonalny służy do odwrócenia obrazu odbitego przez lustro. Wpadające 

światło, odbija się od dwóch płaszczyzn, nachylonych do siebie pod kątem 45 stopni, 

dzięki czemu obraz jest prosty. 

Materiał światłoczuły to materiał wrażliwy na światło niezależnie od jego rodzaju np. 

światło widzialne, podczerwień, ultrafiolet. W fotografii analogowej materiałem światło-

czułym będzie błona fotograficzna natomiast w fotografii cyfrowej tą rolę przejmie 

matryca. 

Lampa błyskowa to urządzenie, które wyzwala wiązkę światła niezbędną do 

właściwego oświetlenia fotografowanego obiektu. Umożliwia wykonywanie zdjęć 

w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Niekiedy dodatkowo wspomaga 

autofokus przy słabym oświetleniu. Poprawne posługiwanie się lampą sprawia, że 

technik kryminalistyki uzyska zdjęcie lepszej jakości. Lampy błyskowej możemy 

używać nie tylko w nocy ale również słonecznego dnia. Można wyróżnić kilka technik 

użycia flesza: 

 błysk wypełniający – minimalizuje cienie na obrazie w wyniku wykonywania 

zdjęcia pod słońce. Pozwoli na uzyskanie czytelnej fotografii przedmiotu 

znajdującego się w zaciemnieniu na bardzo jasnym tle; 
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 błysk odbity – polega na uzyskaniu czytelnego obrazu poprzez skierowanie 

wiązki światła ku górze w małym pomieszczeniu by rozświetlić elementy 

znajdujące się w tle fotografowanego przedmiotu; 

 wielobłysk – technika fotografowania w nocy; 

 błysk bezpośredni – czyli bezpośrednie skierowanie wiązki światła pochodzącego 

od lampy na fotografowany obraz. Wadą takiej techniki jest spłaszczony obraz 

oraz bardzo słaba jakość przedmiotów znajdujących się na drugim planie [5].  

7. Fotografowanie w określonych sytuacjach 

Zdjęcia orientacyjne mają na celu pokazanie położenia i wyglądu całego miejsca 

zdarzenia [6]. Zadaniem fotografii orientacyjnej jest umożliwienie zorientowania się 

w położeniu miejsca zdarzenia oraz ogólnej sytuacji w tym miejscu. Chodzi tutaj 

o zobrazowanie miejsca na tle otoczenia oraz przedstawienie samego miejsca zdarzenia 

bez szczegółowego zajmowania się różnymi rodzajami śladów [7]. Zdjęcia 

orientacyjne powinny zostać wykonane w części wstępnej oględzin, tuz po zapoznaniu 

się z położeniem miejsca zdarzenia i jego charakterem [5].  

Fotografia sytuacyjna wykonywana jest przed wprowadzeniem zmian na miejscu 

zdarzenia. Powinna obejmować rozmieszczenie śladów i przedmiotów a w niektórych 

przypadkach pozwalać na ustalenie odległości pomiędzy nimi. W celu uzyskania 

pożądanego obrazu sytuacji należy wykonać fotografię z kilku punktów a czasami 

nawet wykonać fotografię z góry. Na zdjęciu powinny znajdować się wszystkie ślady 

oraz ich wzajemne rozmieszczenie. Zazwyczaj wykonywane są przy użyciu techniki 

metrycznej i stereoskopowej. 

Zdjęcia fragmentaryczne wykonywane są w celu uzyskania fotografii istotnych 

elementów miejsca zdarzenia. Zdjęcia fragmentaryczne to zdjęcia: zdjęcia zwłok, 

pojazdów i ich wzajemne położenie, źródła pożarów itp. Fotografowane przedmioty 

muszą być uprzednio oznaczone.  

Zdjęcia śladów i przedmiotów wykonuje się przed zabezpieczeniem ich innymi 

metodami. Zdjęcia śladów dostarcza dodatkowego materiału dowodowego w sprawie. 

Zdjęcie pozwala na utrwalenie wyglądu przedmiotu nawet jeśli zostanie on 

uszkodzony bądź podmieniony. Głównym powodem wykonywania takich zdjęć jest 

wyodrębnienie charakterystycznych cech przydatnych do badań identyfikacyjnych. 

Przy wykonywaniu fotografii powinno się przestrzegać zasad techniki skalowej. 

Zdjęcie musi zawierać wszystkie detale przedmiotu. Jakość wykonanego zdjęcia oraz 

ukazanie obrazu w jak najbardziej rzeczywistej postaci świadczy o dużej wartości 

fotografii dla celów procesowych.  

Dobrze wykonane zdjęcie śladu zbrodni zawiera również podłoże śladu. W przy-

padku kiedy ślad jest bardzo małych rozmiarów należy go odwzorować w określonej 

skali. Niekiedy zdarza się tak, że jedna technika fotografowania nie utrwali szczegółów 

przedmiotu i należy wykonać kilka zdjęć przy wykorzystaniu kilku technik. Fotogra-

fowanie śladów na miejscu zdarzenia wykonuje się po to by utrwalić jego położenie na 
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tle miejsca zbrodni. Zdjęcie pozwala na przechowanie materialnego dowodu opisu-

jącego wygląd przedmiotu, cech charakterystycznych i podłoża występowania śladu [8]. 

Fotografowanie narzędzi polega na utrwaleniu ich umiejscowienia, określonych 

wymiarach kształcie oraz niepowtarzalnych cechach. Poprawne wykonanie fotografii 

narzędzi polega na wykorzystaniu techniki skalowej i podziałki. Przeprowadzenie 

identyfikacji cech szczegółowych przeprowadza się przy użyciu makrofotografii oraz 

dobrego oświetlenia przedmiotu. 

Utrwalanie śladów użycia broni palnej na miejscu zdarzenia polega na ukazaniu 

miejsca, w którym znajduje się broń oraz dokładnego odzwierciedlenia wyglądu broni 

jeśli została pozostawiona na miejscu przestępstwa. Przestrzelone miejsca należy 

fotografować z dwóch stron. Ważne jest wykonanie zdjęcia w podczerwieni by 

zidentyfikować stronę wlotu pocisku, odległości wykonania strzału oraz wykazać 

obecność prochu [8]. 

Wykonanie zdjęć śladów krwi ma na celu uwiecznienie kształtu, obfitości i roz-

mieszczenia plam. Obraz pozwala na określenie rodzaju krwi oraz wnioskowania na 

temat pozycji ofiary. Wykonanie takiego zdjęcia nie sprawia problemu, ponieważ 

można je wykonać przy jednym rodzaju oświetlenia. Ważne by ślad był prawidłowo 

oznaczony [9]. 

Fotografię mikrośladów wykonuje się za pomocą techniki mikroskopowej bądź 

makroskopowej w laboratorium kryminalistycznym. Zdjęcia mikrośladów są wykony-

wane sporadycznie o czym świadczy ich minimalna wielkość. W praktyce fotografuje się 

miejsce możliwego występowania mikrośladów bądź miejsce, w którym je zidenty-

fikowano.  

Fotografowanie zwłok można podzielić na fotografię na miejscu zdarzenia 

i fotografię w celu ustalenia danych denata. Wykonuje się zdjęcie z jednej a nawet 

czterech stron. Ważne, że należy robić to bez przemieszczania zwłok. Powinno się 

wykonać fotografię zwłok na tle otaczającej go przestrzeni by usytuować je na miejscu 

zbrodni. W fotografowaniu obrażeń na zwłokach wykorzystuje się metodę skalową 

ukazując wielkość obrażeń, kolor i rozmieszczenie na ciele. Ponadto wykonuje się 

zdjęcie denata przywracając jego wygląd do stanu z przed śmierci oraz utrwala się znaki 

szczególne i garderobę.  

8. Dokumentacja fotografii kryminalistycznych 

Nieodłącznym elementem utrwalającym miejsce zdarzenia jest fotografia dokumenta-

cyjna. Pełni ona rolę uzupełnienia protokołu oględzin, gdyż zawiera obraz miejsca 

zdarzenia co pozwala na poszerzenie horyzontu informacji dla służb na temat przebiegu 

zdarzeń. Stanowi niezbywalny dowód wykorzystywany w celach procesowych. Ułatwia 

pracę organów śledczych w momęcie przesłuchania bądź rekonstrukcji zdarzeń. 

Polskie prawo nie kodyfikuje sztywnych ram dokumentacji zdjęć z miejsca zbrodni. 

Najczęściej jednak wykorzystuje się do tego tablicę poglądową. Zdjęcia na tablicy 

poglądowej nie mogą zostać umieszczane w dowolnej kolejności. Rozmieszczenie 

musi być dokładne przemyślane a sam zamysł powstaje w momęcie wykonywania 

tych fotografii na miejscu przestępstwa. Kolejność zdjęć powinna pokazywać logiczną 
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całość, możliwy przebieg zdarzeń, związki miedzy ujęciami i pozwalały na wyciągniecie 

wniosków na podstawie utrwalonego obrazu. 

Pierwszym etapem przy przygotowaniu tablicy poglądowej jest określenie protokołu 

do którego zdjęcia stanowią załącznik wraz z datą i miejscem podejmowanych 

czynności. Następnie umieszcza się na niej zdjęcia orientacyjne by pokazać ogólny 

wygląd miejsca przestępstwa. Kolejnym krokiem jest wykonanie fotografii dróg 

prowadzących na to miejsce. Jest ono wykonywane w celu wskazania strony z której 

zmierzał napastnik bądź drogę ucieczki i możliwe występujące przeszkody utrudniające 

przemieszczenie się. Następnie w centrum kolejnych stron umieszcza się fotografię 

sytuacyjną. Zamieszczanie zdjęć sytuacyjnych przebiega w ściśle określonych normach 

z wykorzystaniem zasady ciągłości narracji. Na wstępie zamieszcza się zdjęcie 

wykonane pod kątem zbliżonym do kąta zdjęcia orientacyjnego. Następne zdjęcie 

powinno wynikać poprzedniego by nie zaburzyć poprawnego odzwierciedlenia sytuacji. 

Między zdjęciami sytuacyjnymi umieszcza się fotografie fragmentaryczną. Zdjęcia 

operacyjne i sytuacyjne powinny zostać wykonane za pomocą większego formatu niż 

zdjęcia przedmiotów i śladów oraz wykorzystywać cały kadr.  

Opis zdjęć musi zawierać zwięzłą charakterystykę bez wyciągania subiektywnych 

ocen. Ponadto zawiera nazwę rodzaju zdjęcia, rolę utrwalonego obrazu, informacje 

o warunkach i sposobie wykonania fotografii jeśli odbiega on od normy. Jeśli na zdjęciu 

zostały utrwalone ślady w niejednoznaczny sposób powinno się zapisać stosowną 

notatkę ze szczegółowym opisem. W dokumentacji na tablicach poglądowych nie należy 

pomijać numeru fotografii. Aby ustrzec się fałszerstwa materiału z miejsca zdarzenia 

nanosi się pieczęć jednostki policji której przedstawiciel pracował na miejscu zdarzenia. 

Robi się to w taki sposób, że część pieczęci zostaje pozostawiona na zdjęciu a pozostała 

część na tablicy poglądowej. Nanoszenie pieczęci powinno zostać przeprowadzone 

w taki sposób by nie zasłaniać ważnych elementów znajdujących się na zdjęciu. 

Każda dokumentacja fotograficzna sporządzona w formie tablicy poglądowej 

powinna kończyć się podaniem informacji o sprzęcie użytym do jej wykonania, 

materiałach, warunkach ekspozycji i obróbce fotochemicznej, a także nazwę jednostki 

Policji, w której dokumentację wykonano, stanowisko i stopień funkcjonariusza, jego 

imię i nazwisko, miejscowość i datę wykonania. Treści dokumentacyjne zawarte w do-

kumentacji muszą być uwiarygodnione podpisem sporządzającego dokumentację [5].  

9. Podsumowanie 

Konstatując, wykonywanie zdjęć kryminalistycznych wymaga dużego doświad-

czenia oraz ściśle przestrzeganych zasad wynikających z rozporządzeń Komendanta 

Głównego Policji bądź Ministra obrony Narodowej. Możliwość wykonywania zdjęć 

kryminalistycznych maja tylko i wyłącznie funkcjonariusze służb policyjnych. Zdjęcia 

stanowią niepodważalny dowód w sprawie o popełnione przestępstwa a także służą 

w ułatwieniu czynności operacyjnych, procesowych i badawczych. 
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Fotografia kryminalistyczna w XXI wieku 

Pod pojęciem fotografii kryminalistycznej można określić system metod, środków i sposobów stoso-

wanych podczas wykonywania zdjęć utrwalających czynności procesowe, operacyjne i badawcze. W pracy 

przedstawiono cele, zakres działania i podział fotografii kryminalistycznej. Celem może być zapobieganie 

przed popełnieniem przestępstw, ujawnienie już popełnionych i ich sprawców, a także utrwalenie dla 

dalszego postępowania, obiektywnego materiału o przestępstwie. Wyodrębnienie z fotografii ogólnej 

fotografii kryminalistycznej uzasadnione jest przede wszystkim stosowaniem specyficznych metod, 

wykorzystywanych tylko w tego rodzaju fotografii, a także szczególnym rodzajem obiektywów, sposobów 

fotografowania oraz wymogów i zasad określonych przez prawo procesowe i technikę kryminalistyczną. 

Pracę wzbogacono o wiedzę dotyczącą budowy aparatu fotograficznego wykorzystywanego do czynności 

wykonywanych na miejscu zdarzenia, technikę wykonywania zdjęć oraz sposobów dokumentowania 

fotograficznego i sposoby zabezpieczania materiału dowodowego przed zmianą lub zniszczeniem przez 

osoby niepowołane do tego. 

Słowa kluczowe: aparat fotograficzny, fotografia kryminalistyczna, dokumentacja fotograficzna 

Photography in forensic science In 21st century 

The term of forensic photography, you can specyfi a system of methods and means used during the 

shooting refresher procedural action, operational and research. The paper presents the objectives, scope and 

division of forensic photography. The purpose may be to prevent crime, disclosure already committed and 

their perpetrators, as well as fixation for further proceedings, objective material about the committed crime. 

Separation of general photography, the forensic photography is justified primarily the use of specific 

methods, chich are used only in this kind of photography, as well as special kind of objects, methods of 

shooting and the requirements and principles laid down by the procedural law and forensic techniques. The 

work was enriched with knowledge of the construction of a camera used for activities performed at the 

scene, schooting technique and the methods of documenting photographic and methods of securing 

evidence against alteration or destruction by unauthorized to do so. 

Keywords: camera, forensic photography, photographic documentation 
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Znaczenie oraz metody prowadzenia przesłuchania 

1. Wprowadzenie  

W polskim procesie karnym dostrzegane są postępujące zmiany, na które wpływ 

ma nowatorskość rozwiązań oraz spojrzenie na zagraniczne prawodawstwo. Zarówno 

teoria, jak i praktyka zmierzają do wzrostu roli dowodu w postaci zeznań świadka. 

W wielu opracowaniach znajdują miejsce stwierdzenia iż w sprawach karnych świadek 

jest podstawowym źródłem dowodowym, a zeznania świadków wpływają na decyzje 

organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości [1]. 

2. Świadek 

2.1. Pojęcie świadka 

Świadkiem może być każda osoba fizyczna, bez względu na wiek, płeć, stan rozwoju 

intelektualnego czy stan zdrowia, która posiada ważne informacje dla ustalenia zdarzenia 

będącego przedmiotem postępowania, umożliwiające ustalenie jego zaistnienia, prze-

biegu, skutków, a także osoby sprawcy. Dlatego świadek jest osobowym źródłem dowo-

dowym, który w procesie karnym dostarcza środka dowodowego w postaci zeznań [2]. 

Polski ustawodawca, ani w procedurze karnej, ani w kodeksie karnym nie zawarł 

legalnej definicji terminu „świadek”, stąd należy posłużyć się wyjaśnieniami zawartymi 

w poglądach doktryny oraz pojęciami wyrażonymi w literaturze. Definicję tą możemy 

znaleźć m. in. w Małym Słowniku Języka Polskiego PWN [3]. Świadek został w nim 

określony jako: 1) osoba powołana przez sąd w celu złożenia zeznań dotyczących 

okoliczności rozpatrywanej sprawy; osoba obecna przy sporządzaniu niektórych aktów 

urzędowych; 2) osoba obecna przy czymś, widząca coś, widz. Definicja ta jest zbieżna 

z nauką doktryny, która określa pojęcie świadka w dwóch znaczeniach. 

2.2. Świadek w znaczeniu faktycznym i procesowym 

W znaczeniu faktycznym świadek jest to osoba fizyczna posiadająca jakiekolwiek 

informacje o okolicznościach i faktach istotnych w danej sprawie.  

Natomiast w znaczeniu procesowym, w postępowaniu przeciwko innej osobie, 

świadek jest to osoba fizyczna, która została wezwana przez uprawniony organ 

procesowy do złożenia zeznań w charakterze świadka [4]. 

  

                                                                
1 maciej.piotrowski1995@gmail.com, Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, Wydział Prawa 

i Administracji, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa 



 

 

Znaczenie oraz metody prowadzenia przesłuchania 

 

81 

2.3. Kategorie świadków 

W procesie karnym nauka wyróżnia dwie podstawowe kategorie świadków: 

 świadek dowodowy – osoba będąca bezpośrednim świadkiem faktów w sprawie 

której prowadzone jest postępowanie; 

 świadek przybrany – osoba, która uczestniczy w czynnościach procesowych 

przez co posiada informacje dotyczące ich przebiegu. 

 

2.4. Wezwanie świadka 

Wezwanie świadka jest to wydany przez organ procesowy nakaz stawienia się 

w określonym czasie i miejscu. Otrzymanie wezwania rodzi obowiązek stawiennictwa 

pod rygorem nałożenia kary porządkowej.  

Na podstawie art. 129 §1 Kodeksu Postępowania Karnego można wskazać 

elementy konieczne wezwania i zawiadomienia. W wezwaniu należy oznaczyć organ 

wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się 

stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić 

o skutkach niestawiennictwa. 

W dalszych przepisach określono m. in. iż pisma doręcza się za pokwitowaniem 

odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo pracownika organu wysyłającego, a w razie 

niezbędnej konieczności przez Policję. 

Wezwanie doręcza się adresatowi osobiście, a w razie chwilowej nieobecności 

adresata w jego mieszkaniu, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, a gdyby go 

nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać 

pismo adresatowi. Jeżeli jednak doręczenie wspomnianymi metodami nie jest możliwe, 

pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego pozostawia się w najbliższej 

placówce pocztowej tego operatora pocztowego, a przesłane w inny sposób w naj-

bliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy [5]. 
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2.5. Zakaz przesłuchiwania: 

Nie zawsze złożenie zeznań przez świadka jest możliwe. Istnieją okoliczności 

wpływające na bezwzględny oraz względny zakaz przesłuchiwania. 

Bezwzględny zakaz przesłuchiwania dotyczy: 

 obrońcy co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub 

prowadząc sprawę (art.178 ust.1 kpk); 

 duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi (art. 178 

ust.2 kpk); 

 osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego, na okoliczność przyznania się (wobec nich) przez osobę z zabu-

rzeniami psychicznymi do popełnienia czynu zabronionego – tzw. zakaz dowo-

dowy (art. 52 ust. o ochronie zdrowia psychicznego z 19.08.1998 roku – Dz.U. 

Nr 111, poz. 535 z póz. zm.); 

 biegłego lub lekarza udzielającego pomocy medycznej oskarżonemu, na okolicz-

ność złożonego przez oskarżonego oświadczenia dotyczącego zarzucanego mu 

czynu (art. 199 kpk). 

Względny zakaz przesłuchiwania dotyczy natomiast: 

 osób obowiązanych do zachowania tajemnicy państwowej, służbowej i zawo-

dowej – zakaz nie obowiązuje po zwolnieniu ich przez uprawniony organ (art. 

179 i art. 180 § 1 kpk); 

 osób objętych tajemnicą notarialną, adwokacką, radcy prawnego, lekarską 

i dziennikarską – zakaz nie obowiązuje, gdy jest to niezbędne dla dobra 

wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie 

innego dowodu, przy czym zwolnienia dokonuje sąd; 

 osób, korzystających z immunitetu dyplomatycznego (art. 581 kpk), chyba że 

wyrażą zgodę na przesłuchanie ich w charakterze świadka. 

3. Prawa świadka 

3.1. Prawo do odmowy składania zeznań 

Zgodnie z art. 182 Kodeksu Postępowania Karnego ustawodawca wprowadził 

odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą obowiązkiem świadka jest złożenie 

zeznań w sprawie [6]. Stwarza to świadkowi komfort, polegający na braku konieczności 

wyboru między złożeniem zeznań prawdziwych, które jednak obciążyłyby osobę 

najbliższą, a odpowiedzialnością za składanie fałszywych zeznań 

W przepisie tym przyjęto dwa elementy stanowiące podstawę odmowy złożenia 

zeznań. Pierwszym z nich jest stosunek osobisty świadka, w jego ramach z uprawnienia 

skorzystać mogą [7]: osoba najbliższa; były współmałżonek oskarżonego oraz zarówno 

były przysposobiony, jak i przysposabiający względem oskarżonego; świadek, który 

w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym 

postępowaniem.  
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Definicję osoby najbliższej możemy wysnuć z art. 115 §11 Kodeksu Karnego. 

Zgodnie z nią osoba najbliższa to: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty 

w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu. 

Problem w interpretacji pojawia się w sprawach wielopodmiotowych, gdy stosunek 

bycia osobą najbliższą nie łączy świadka ze wszystkimi oskarżonymi, nie jest dopusz-

czalne przesłuchanie, choćby tylko pośrednio wpływało to na sytuację osoby dla świadka 

najbliższej. W sytuacji gdyby w toku takiego zeznawania doszło jednakże do ujawnienia 

okoliczności istotnych z punktu widzenia oskarżonego – osoby najbliższej, a świadek 

oświadczyłby, że korzysta z prawa do odmowy składania zeznań, niedopuszczalne jest 

na podstawie takiego zeznania ustalenie okoliczności wobec tego oskarżonego, 

niezależnie od tego, czy są to okoliczności korzystne, czy też niekorzystne [8÷10]. 

3.2. Prawo uchylenia się od odpowiedzi na niektóre pytania  

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, świadek może uchylić się od 

odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę 

dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

Taka regulacja oznacza, że prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie przysługuje 

jedynie wtedy, gdy udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić świadka lub osobę dla 

niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

a więc nie obejmuje zagrożenia odpowiedzialnością za wykroczenie i wykroczenie 

skarbowe, a także cywilną, administracyjną lub dyscyplinarną [11]. 

3.3. Prawo do przesłuchania z wyłączeniem jawności  

Zgodnie z treścią art. 185 Kodeksu Postępowania Karnego „można zwolnić od 

złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szcze-

gólnie bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie.” Jest to 

uprawnienie wnioskowe, co oznacza, że to sam świadek musi je zainicjować przed 

przystąpieniem do składania zeznań. We wniosku, powinny zostać uprawdopodobnione 

okoliczności przemawiające za danym stanowiskiem. Zasadność wniosku podlega 

ocenie sądu, który może się do niego przychylić lub odrzucić. Na wydane postanowienie 

nie przysługuje odwołanie. 

3.4. Prawo do swobody wypowiedzi 

Osoba przesłuchiwana powinna mieć możliwość swobodnego wypowiedzenia się 

w zakresie dotyczącym tej czynności. W trakcie przesłuchania brak jest możliwości 

sugerowania treści odpowiedzi, wywieranie wpływu na osobie przesłuchiwanej, ani 

stosowanie przymusu lub groźby bezprawnej. Warto zauważyć iż niedopuszczalne jest 

także stosowanie hipnozy oraz środków wpływających na procesy psychiczne przesłu-

chiwanego. Zeznania złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi nie 

mogą stanowić dowodu w postępowaniu karnym [12]. 
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3.5. Prawo do wzmożonej ochrony prawnej świadka  

Przepis art. 245 Kodeksu Karnego chroni świadka przed wpływaniem poprzez 

użycie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na treść jego 

zeznań. Organy ścigania, z chwilą uzyskania informacji o działaniach skierowanych 

przeciwko świadkowi, podejmują praktyki, których celem jest zabezpieczenie, by 

świadek nie ponosił negatywnych konsekwencji swojej postawy. 

3.6. Prawo do zastrzeżenia danych dotyczących miejsca zamieszkania 

świadka  

Prawo to ma zastosowanie w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona obawa użycia 

przemocy lub groźby bezprawnej wobec świadka lub osoby mu najbliższej w związku 

z jego czynnościami. W takiej sytuacji może on zastrzec dane dotyczące miejsca 

zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. W takim przypadku 

pojawia się wątpliwość, gdzie należy dostarczać pisma procesowe. Zgodnie z proce-

durą, doręcza się je wówczas do instytucji, w której świadek jest zatrudniony, lub na 

inny wskazany przez niego adres [13]. 

3.7. Prawo do zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka 

(świadek anonimowy, incognito)  

Instytucja świadka incognito została wprowadzona do ustawodawstwa z powodu 

znacznego wzrostu przestępczości zorganizowanej i związanych z tym licznych prób 

terroryzowania świadków podczas procesów. W art. 184 § 1 Kodeksu Postępowania 

Karnego określono przesłanki, które przemawiają za zastosowaniem instytucji świadka 

incognito, jest to m.in. w sytuacja istnienia uzasadnionej obawy wystąpienia niebez-

pieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności i mienia świadka lub osób mu najbliższych. 

W przypadku wydania postanowienia przez sąd lub prokuratora o utajnieniu tożsa-

mości, informacje dotyczące świadka incognito pozostają wyłącznie do wiadomości 

sądu bądź prokuratora, a w razie konieczności również funkcjonariusza Policji, który 

prowadzi postępowanie.  

3.8. Prawo do zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wezwania 

i stawiennictwa  

W związku z wykonywanymi czynnościami świadek może ponieść różne koszty, 

na podstawie przepisów istnieje możliwość ich zwrotu: 

 zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania 

czynności, zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania 

czynności postępowania oraz zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu 

stawiennictwa [14]. 
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4. Podejrzany/oskarżony 

Podejrzanym w procesie karnym jest osoba, co do której wydano postanowienie 

o przedstawieniu zarzutu popełnienia konkretnego przestępstwa, albo której bez 

wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do 

przesłuchania w charakterze podejrzanego (art. 71 § 1 kpk). 

Oskarżonym jest osoba, przeciwko której wniesiony został do właściwego sądu akt 

oskarżenia lub też, co do której oskarżyciel publiczny wniósł o warunkowe umorzenie 

postępowania (art. 71 § 2 kpk). 

5. Średniowieczne metody wymuszania zeznań 

W średniowiecznej Europie nastąpiło rozpowszechnienie tortur, jako metody zdoby-

wania zeznań. Podstawą dowodzenia było wówczas przyznanie się do winy, dlatego aby 

je zdobyć, należało spowodować u przesłuchiwanego stan, w którym musiał to uczynić. 

Tortury nie rozpowszechniły się wszędzie jednakowo szybko. O ile we Francji zgodnie 

z prawem stosowano tortury już w XII wieku, to w Polsce jeszcze w wieku XIV 

stosowanie tortur było sporadyczne [15]. 

Rozszerzenie stosowania tortur nastąpiło w związku z powstaniem inkwizycji. Na 

stosowanie tortur wobec podejrzanych o herezję czy czary zezwolił papież Innocenty IV 

w swojej bulli Ad extirpanda już w 1252. Istniało wówczas ograniczenie w stosowaniu 

tortur. Mogły być one używane tylko w przypadkach bez wyjścia, a za takie uważano 

sytuacje, gdy mimo obciążających dowodów oskarżony nie przyznawał się do winy, 

jednak nie potrafił wskazać okoliczności wskazującą na niewinność [16]. 

5.1. Kołyska Judasza 

 

Rysunek 1. Kołyska Judasza [17] 
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Popularnie nazywana torturą śpiochów. Była szeroko rozpowszechniona w krajach 

niemieckich skąd zapożyczono nazwę, mimo że swój rodowód urządzenie to wywodzi 

z Półwyspu Apenińskiego, gdzie było znane jako Veglia.  

Kołyska Judasza miała kształt ostrosłupa opartego na trzech lub czterech nogach, 

którego wierzchołek często bywał okuty metalem. Podejrzanego podwieszano pod 

sufitem za pomocą lin, a następnie opuszczano powoli na ostry czubek ostrosłupa. 

Działanie to powodowała że wierzchołek zagłębiał się w naturalne otwory człowieka. 

W przypadku, gdy skazaniec podczas tortur tracił przytomność, cucono go i konty-

nuowano męczarnie. Jeśli kat miał taki kaprys, to mógł też zrzucać ofiarę z wielką 

szybkością w dół [18]. 

5.2. Kaftan wiszący [ang. Coffin Torture] 

 

Rysunek 2. Kaftan wiszący [19] 

Kaftan wiszący było to narzędzie tortur, które służyło do przetrzymywania przesłu-

chiwanego w skrajnych warunkach. Ludzie znajdujący się w nim byli kompletnie 

nadzy i wystawieni na skrajnie ciepłe lub zimne warunki pogodowe. Okres, na który 

byli tam przetrzymywani zależał od wytrwałości, w najgorszych przypadkach czekała 

ich tam śmierć z wycieńczenia, co mogło trwać wiele dni [15]. 
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5.3. Byk z brązu 

 

Rysunek 3. Byk z brązu [20] 

Była to metoda wymuszania zeznań, która polegała na zamykaniu przez górny otwór 

ofiar w figurze byka z brązu, a następnie pieczeniu ich żywcem, rozniecając ogień pod 

bykiem. Ich krzyk był zniekształcany podczas przechodzenia przez przemyślnie 

skonstruowany modulator umieszczony w głowie byka i słyszany na zewnątrz jako ryk 

zwierzęcia [15]. 

5.4. Stół do rozciągania 

 

Rysunek 4. Stół do rozciągania [21] 

Działanie tego stołu opierało się na przyczepieniu dłoni z jednej strony zaś, nóg 

z drugiej mechanizmu rozciągającego. Początkowo ciało ulegało rozciąganiu, co 

w efekcie kończyło się na wyrywaniu kończyn ze stawów [15]. 
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5.5. Zgniatacz głowy 

 

Urządzenie powszechnie stosowane do przesłuchań. Głowę ofiary umieszczano 

między belką dolną a metalową czaszą, wykonaną z żelaza i zaopatrzoną w mechanizm 

śrubowy. Głowa wstawiona w takie imadło nie miała żadnych szans i powoli była 

zgniatana do swojej płaskiej wersji. Jego przykręcanie powodowało stopniowe uszka-

dzanie głowy. Najpierw zgniatane były szczęki i kości jarzmowe, a następnie puszka 

mózgowa. Był to jeden z popularniejszych środków do wydobywania zeznań. Ofiary 

wyrażały chęć współpracy już po kilku obrotach śruby. Popularnie zgniatacz nazywano 

czapką [22]. 

6. Metody przesłuchania 

W obecnych czasach nie stosuje się tortur, a odpowiednie metody psychologiczne. 

Ich odpowiednie dobranie, to zabieg świadomy, stosowany w celu uzyskania wszech-

stronnych i prawdziwych zeznań świadka. Dokonując wyboru metody musimy wziąć 

pod uwagę wiele czynników, zaczynając od tego, czy świadek chce zeznawać, czy 

zeznaje kłamliwie [23]. Ponadto należy rozważyć: 

 rodzaj przestępstwa; 

 dojrzałość świadka; 

 źródła informacji i stosunek świadka do przestępstwa; 

 stan psychiczny świadka. 

Dokonując przesłuchania, aby było ono jak najbardziej efektywne, możemy 

zastosować przykładowe metody [24]: 

 metoda perswazji – nawiązuje do obywatelskiej postawy przesłuchiwanego, 

stosuje się ją zazwyczaj w przypadku osób wykształconych, inteligentnych oraz 

moralnych; 

 metoda ujawniania związku świadka ze sprawą – stosowana gdy przesłu-

chiwany kłamie twierdząc, że nie miał kontaktu z sytuacją, na temat której ma 

zeznawać. Wówczas należy mu przedstawić dowody świadczące o istnieniu 

takiego związku; 
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 metoda przypominania – stosuje się ją, gdy przesłuchiwany zasłania się 

niepamięcią. Polega na przypominaniu świadkowi okoliczności z jego życia, 

które powinien pamiętać, a które łączą się z okolicznościami sprawy karnej; 

 metoda wytwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa – stosowana 

wówczas, gdy świadek czuje się zagrożony i w związku z tym odmawia 

składania zeznań. Jeżeli istnieje podejrzenie, że obawy przesłuchiwanego są 

uzasadnione, należy dokonać odpowiednich czynności, które mogą zapewnić 

mu bezpieczeństwo. Główną metodą jest zastrzeżenie danych adresowych do 

wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu opisane w art. 191 § 3 kpk; 

 metoda bezpośredniego wykazywania kłamstwa – jeżeli mamy przekonanie, 

poparte zebranym w sprawie materiałem dowodowym, że przesłuchiwany 

w trakcie zeznań nie mówi prawdy, należy przedstawiać mu te dowody 

wskazujące jednoznacznie na kłamliwość; 

 metoda „ślepej uliczki” – stosuje się wobec świadka, który nie jest oszczędny 

w zeznaniach, jednak oparte są one na kłamstwie. Nie warto wówczas przesz-

kadzać świadkowi, a wręcz przeciwnie, starać się, aby mówił jak najwięcej 

poprzez m. in. zadawanie pytań. W takim przypadku pragniemy aby przesłu-

chiwany w swoich zeznaniach, „zaplątał się”. W efekcie zorientuje się, iż dalsze 

kłamstwo nie ma sensu; 

 metoda „wszechwiedzy” – opiera się ona na znajomości różnych faktów 

z życia świadka. Prowadząc przesłuchanie staramy się krążyć wokół tych 

zagadnień, co stwarza u przesłuchiwanego wrażenie, ze skoro przesłuchujący 

wie o tych okolicznościach, to może wiedzieć również o zagadnieniach doty-

czących zdarzenia, w sprawie której dotyczy; 

 metoda szczegółowych pytań –stosowana, gdy przesłuchiwany uzgodnił 

z innymi osobami kłamliwe zeznania, metoda ta opiera się na przekonaniu, że 

uzgodnili oni tylko ogólne założenia, a nie wszystkie szczegóły, które leżą 

u podstaw wyjaśnienia sprawy. W przypadku wskazania na te różnice przesłu-

chiwany zostanie uświadomiony o tym, iż wiemy o kłamstwie; 

 metoda ujawniania motywów kłamstwa – polega na wykazaniu świadkowi, że 

przesłuchujący wie, dlaczego świadek składa kłamliwe zeznania. Wiedzę 

o motywach kłamstwa można uzyskać poprzez zachowanie się świadka przed 

i w trakcie przesłuchania, ustalenie jego powiązań ze stronami w postępowaniu, 

a także jego zainteresowanie sposobem zakończenia sprawy. 

7. Podsumowanie 

Mimo rozwoju nauki oraz osiągnięć techniki dowody osobowe stanowią jeden 

z najważniejszych źródeł informacji. Uzyskane od niego informacje w formie zeznań 

wskazują na fakty istotne dla ustalenia przebiegu zdarzenia będącego przedmiotem 

postępowania. Dla organu prowadzącego sprawę może stanowić podstawę m. in. do 

podejmowania decyzji procesowych. Ustalając prawdę, należy być krytycznym 

i pamiętać, że nawet najbardziej wymowny dowód może okazać się niewiarygodny. 
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Taktyka i technika prowadzenia przesłuchania, odbierania zeznań od świadka, to 

niezwykle ważna materia decydująca o sukcesie w procesie ustalania prawdy mate-

rialnej. Tajniki tej umiejętności tak naprawdę zdobywa się przez całe życie zawodowe. 

Bardzo ważne są doświadczenie, charakter, wiedza oraz empatia, budujące więź pomię-

dzy świadkiem, a przesłuchującym powodujące wykreowanie efektywnego kanału 

przepływu informacji. Należy jednak pamiętać, że każdy świadek jest przede wszystkim 

człowiekiem. 
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Znaczenie oraz metody prowadzenia przesłuchania 

Składanie zeznań przez świadka jest traktowane jako jeden z najważniejszych elementów postępowania 

przygotowawczego. Na całym świecie pojawiły się różne taktyki na przeprowadzenie tej czynności, dlatego 

warto przyjrzeć się temu zagadnieniu. Autor przedstawia charakterystykę i cele przesłuchania jako pierwszego 

etapu postępowania karnego, które charakteryzuje funkcja przygotowawcza – polegająca na zbieraniu 

i utrwalaniu niezbędnego materiału dowodowego oraz profilaktyczna, polegająca na zapobieganiu 

dokonywania przestępstw. Odpowiednio dopasowana metoda przesłuchiwania, w celu zdobycia 

wyczerpujących i prawdziwych zeznań, jest bardzo ważna. Jej wybór jest uzależniony m.in. od tego, czy 

świadek chce zeznawać, jakie jest źródło jego informacji, ale także od tego jaka jest jego osobowość, czy jakie 

ma powiązania z pokrzywdzonym czy podejrzanym. W dalszej części zaprezentowano różne rodzaje taktyk 

przeprowadzania przesłuchania świadka, które prowadzą do otrzymania pełnych, wyczerpujących oraz 

prawdziwych zeznań. Autor przedstawił ponadto ekstremalne metody przeprowadzenia przesłuchania. 

Słowa kluczowe: przesłuchanie, świadek, podejrzany, metody 

Meaning and methods of interrogation 

Testimony by a witness is treated as one the most important elements of investigation. Worldwide there 

were different tactics to do this activity, so you should look at this issue. Author presents characteristics 

and objectives of the interrogation of a witness as the first part of the criminal proceedings, which is 

characterized by a preparatory function – involving the collection and consolidation of the necessary 

evidence and preventive – involving the prevention of criminal activities. A properly fitted method of 

questioning a witness, in order to obtain comprehensive and truthful testimony is very important. The 

choice is dependent, among others, of whether witness wants to testify, the source of his information, his 

personality and relationship with the victim or suspect. The remainder of the author presented different 

kinds of tactics to carry out to hear the witness that lead to the full, complete and true testimony. The 

author also presented extreme methods of conducting hearings. 

Keywords: interrogation, the witness, the suspect, methods 
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Modus operandi samobójcy  

w aspektach kryminalistyki oraz medycyny sądowej 

1. Wprowadzenie 

Zjawisko samobójstwa wśród społeczeństw od zawsze wzbudzało skrajne reakcje. 

Zazwyczaj wywoływało strach i odrazę, przez długi okres stanowiło swoiste tabu, 

u innych zaś przejawiało się fascynacją tym ewenementem. Niekiedy skutkowało to 

zainicjowaniem awangardowych dochodzeń oraz zaangażowania w nie kompetentnych 

osób z wielu dziedzin nauk, co umożliwiło odkrycie zdecydowanie innowacyjnych 

metod identyfikacji i zdeterminowało zmianę światopoglądu populacji. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że statystycznie co około 40 sekund 

ktoś popełnia samobójstwo [1]. Odbiorcy tego komunikatu najczęściej reagują w sposób 

bierny na to zjawisko, jako będące nieodłącznym elementem wpisanym w egzystencję 

człowieka, coś co zdarza się, lecz ich bezpośrednio nie dotyczy. U innych zaś pojawia się 

chwila zadumy, refleksji, a co po niektórzy obawiają się stawić czoła tej tematyce. 

Niewątpliwie, część z nich dąży dowyparcia ze swojej psychikitego problemu doty-

kającego stale rosnący odsetek populacji z uwagi na świadomość przemijalności, 

kruchości życia ludzkiego w wymiarze bytu materialnego, egzystencji pośród innych, od 

narodzin po nieuniknioną śmierć.  

Oczywiście forma reakcji na poruszony problem bywa często odzwierciedleniem 

stosunku jednostki względem zjawiska samobójstwa, które dzieli społeczeństwo ze 

względu na wyznawane wartości moralne i etyczne, stąd też pojawiają się zróżnicowane 

stanowiska wobec procesu odebrania sobie życia: od całkowitego przyzwolenia i uznania 

takiego zachowania za wykorzystanie prawa do decydowania o własnym losie, po 

skrajne potępienie, pogardę i pohańbienie człowieka, który zdecydował się na taki czyn. 

2. Ewolucja podejścia do samobójstwa na przestrzeni epok historycznych 

Heraklit z Efezu zasłynął stwierdzeniem pantarhei (wszystko płynie),przekonany 

był, że nie istnieją rzeczy o stałych właściwościach. Nie mogło być inaczej z tematyką 

dotyczącą samobójstw. Bezlitosny upływ czasu, ukazał jak w świetle epok historycz-

nych zmieniał się poglądna akt targnięcia się na własne życie, a także wobec samego 

suicydenta. Decydowały o tym poglądy filozoficzne, względy religijne, a także prądy 

kulturowe. Zaczynając chronologicznie od czasów Starożytności, nie sposób jest 

pominąć kolebki cywilizacji, czyli starożytnego Rzymu [2]. Tamtejsi obywatele 

przekonani byli, że taki sposób zakończenia życia jest lepszą alternatywą wobec 

                                                                
1 Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji,, Jurysta” Sekcja Kryminologii i Kryminalistyki, Wydział 

Prawa, Administracji i Stosunków międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego 
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egzystencji jako istoty pohańbionej, która utraciła cześć, lub nie podołała powierzonym 

obowiązkom, a jej zachowanie stanowiło porażkę (często dotyczyła przywódców 

w obliczu działań militarnych). Śmierć w wyniku samobójstwa była uznawana za akt 

odwagi i próbę zachowania godności. Najpopularniejszą metodą w owych czasach 

było,, otwarcie żył”, polegające na uszkodzeniu tkanki skórnej ostrym narzędziem na 

tyle głęboko, aby dosięgnąć żył. Zabieg ten opisany jest w „Quo Vadis” Henryka 

Sienkiewicza, stosuje go jeden z bohaterów – Petroniusz. Warto zauważyć że sposób 

ten nie odszedł w zapomnienie i do dziś figuruje jako,, podcięcie żył”, a śmierć 

następuje w wyniku znacznej utraty krwi, czyli wykrwawienia. Jednak aby,, legalnie” 

móc dokonać aktu samobójczego na rzymskim obywatelu ciążył nakaz złożenia do 

senatu uzasadnionej prośby popartej argumentacją. W przypadku przychylenia się do 

wniosku, otrzymywał on odpowiednią ilość trucizny (najczęściej była to cykuta) 

prawdopodobnie z uwagi na to, że przyjęcie takiej substancji nie ingerowało zbytnio 

w wygląd zewnętrzny samobójcy (śmierć kojarzona była tu ze snem, a nie z gwał-

townym naruszeniem ciała jak miało to miejsce w przypadku podcięcia żył). 

Połączenie obu metod wykorzystał Seneka młodszy. W przypadku zadania sobie 

śmierci bez przyzwolenia reprezentantów państwa, stosowano najczęściej pośmiertne 

ukaranie w formie ostracyzmu: ciało składano w ziemi z dala od miasta bez obrządku 

religijnego, ani nawet symbolicznej tabliczki z imieniem pogrzebanego. 

Okres Średniowiecza często przywołuje myśl o powszechnym panowaniu tendencji 

uwsteczniających wobec dorobku minionej epoki. Stwierdzenie to staje się bardzo 

często tematem żywej polemiki wśród osób zajmujących odmienne stanowiska. 

Analizując tenprzedział czasowy [3], nie można zapomnieć o panującym powszechnie 

teocentryzmie, który wywarł istotny wpływ na pogląd na zjawisko samobójstwa, 

ukazując je jako czyn nacechowany wyłącznie negatywnie, nie doszukując się w nim 

tym samym usprawiedliwionych okoliczności, zaś samego samobójcę uważano za 

potępieńca i bluźniercę. Możemy tutaj znaleźć odzwierciedlenie silnego wpływu 

religijnego, który uznawał życie człowieka za niezbywalny dar od Boga i tylko ten sam 

Absolut mógł decydować kiedy życie zostanie odebrane. Usiłowanie samobójstwa 

bądź też pomyślne zrealizowanie, były wyrazem odrzucenia powszechnie panujących 

wartości. Warto podkreślić, iż zazwyczaj panujące prawo na danym terenie było pod-

porządkowane i dostosowane do założeń dominującej tam religii, a zachowanie 

godzące w normy religijne traktowano często jako odstępstwo od wiary, co było surowo 

karane. Zważywszy na fakt podwójnego złamania prawa boskiego, jak i stanowionego 

względem suicydenta, podejmowano środki penalizujące bez względu na to, czy przeżył 

próbę samobójczą czy też podmiotem kary miały być jego zwłoki. Należało podjąć kroki 

mające odżegnać reszcie otoczenia od ,,skażonego” grzechem bluźniercy, często za 

powszechną aprobatą władzy duchowej [4]. Postępowanie wywołane było obawą przed 

gniewem Bożym, choć zagłębiając się w opis średniowiecznych rytuałów, nasuwa się 

myśl że pewne praktyki były powodowane wiarą w zabobony. Przykładem może być 

wyrzucanie ciała przez futrynę okienną, którą należało później spalić, nierzadko 

wybijano także dziurę w ścianie domostwa i przez nią usuwano truchło. Występowały 

także przypadki wyburzania i podpalania domostwa naznaczonego piętnem śmierci 
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samobójczej. Podobnie jak w Starożytności nie przewidywano konduktu żałobnego, 

a tym bardziej pochówku na cmentarzu. Zwłoki włóczono poprzez miasto, a plucie na 

zwłoki, rzucanie w nie kamieniami i tym podobne wyrazy pogardy i bezczeszczenia 

zwłok – dziś nie do przyjęcia, w owych czasach były normą. Co więcej, jeżeli samo-

bójca pochowany zostałby na ziemi poświęconej, ksiądz który administrował cmen-

tarzem miał obowiązek dokonania ekshumacji i usunięcia ciała z tego miejsca pod 

groźbą ciążącej nad nim ekskomuniki. Ciało porzucano również na bagnach, moczarach 

i grzęzawiskach. Aby wyrazić społeczny wymiar dezaprobaty dla samobójców 

i napiętnować szczątki, zakopywano je w dołach przeznaczonych na zwierzęcą padlinę 

i resztki pochodzące z uboju bydła. 

Do korzeni tradycji profanowania zwłok sięgnęli później także władcy państw 

europejskich. Przykładowo we Francji czyn samobójczy zrównano rangą z morder-

stwem. Ludwik XIV nakazał publiczne profanowanie zwłok zgodnie ze średnio-

wiecznym rytuałem ciągnięcia ciała ulicami miast. Jeżeli nie występowały uszkodzenia 

okolic szyjnych, możliwe było także powieszenie ciała, podobnie jak w przypadku 

osób skazanych za zabójstwo, z tym że taka procedura miała charakter wyłącznie 

symboliczny i prewencyjny. Austriacka Josephina z 1787 r. za czasów Józefa II 

utożsamiała usiłowanie przestępstwa z jego dokonaniem, podtrzymywała surowe 

karanie samobójstwa, podobnie jak poprzedzające ją akty prawne. W Rosji spowodo-

wanie własnej śmierci skutkowało unieważnieniem testamentu denata, a także jeżeli 

wyznawał określoną religię (najczęściej prawosławną) odmawiano pochówku zgodnie 

z obrządkiem charakterystycznym dla takowej wspólnoty religijnej. 

3. Stan psychiczny osoby a samobójstwo 

Niemal każdy z nas zastanawiał się w jaki sposób dochodzi do samobójstwa? 

Pytanie to stawiają sobie nie tylko ludzie, którym zjawisko to jest obce z perspektywy 

dnia codziennego, ale przede wszystkim psychologowie, psychiatrzy, medycy sądowi, 

kryminolodzy oraz funkcjonariusze służb czuwających nad zapewnieniem porządku 

publicznego w państwie. 

Zazwyczaj ze względu na nagłą i nieoczekiwaną wiadomość o śmierci samobójczej 

danej osoby duży odsetek społeczeństwa utożsamia ten czyn z gwałtownym działaniem, 

nie zwracając uwagi na sytuację w której znajdowała się osoba, która dokonała takiego 

czynu, kondycję psychofizyczną czy czynniki nasilające pragnienie śmierci suicydenta 

[5]. Jednak samobójstwo najczęściej jest efektem kulminacyjnym, niepowstrzymanych 

tendencji samobójczych, nasilonych czynników, bodźców oddziałujących negatywnie 

na psychikę. Wybór metody umożliwiającej podjęcie działań mających na celu 

wywołanie zgonu zależny jest od kilku istotnych czynników. Są to między innymi: 

płeć, wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, a także 

dostępność środków mogących posłużyć jako narzędzie dokonania samobójstwa [6]. 

Długoletni Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwer-

sytetu Medycznego, Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Marcinkowski w jednej ze swoich 

publikacji skonstruował dwa schematy klasyfikujące samobójstwa. Ze względu na 

klarowność tego podziału, w niniejszej pracy posłużono się tym opracowaniem. 
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Z perspektywy tematyki tej pracy istotniejszym jest drugi typ samobójstw, i dlatego 

zamieszczono go poniżej. 

 

Podział samobójstw ze względu na okoliczności: 

 

Rys. nr 1 „Klasyfikacja samobójstw ze względu na okoliczności” [7] 

Na podstawie przedstawionej struktury,należy wyodrębnić i zdefiniować pojęcia, 

które to ułatwiąmerytoryczną analizę przedmiotowego zagadnienia. 

Samobójstwo – działanie bądź zaniechanie istoty ludzkiej, w wyniku 

którego dochodzi do jej zgonu.  



 

 

Tomasz Berdzik 

 

96 

Samobójstwa dokonane – efektem końcowym działań podjętych przez jednostkę 

jest jej zgon. Suicydent ponosi śmierć bez względu na interwencję osób trzecich 

mającą na celu zażegnanie zagrożenia lub jej brak. Zazwyczaj ten rodzaj uwydatnia się 

najczęściej, gdy jednostka jest silnie zdeterminowana w dążeniu do samozagłady, 

posługuje się metodą której zastosowanie niesie ze sobą wysokie prawdopodobieństwo 

utraty życia. Nie można jednak wykluczyć sytuacji. w których osoba podejmuje próbę 

samobójczą nie działając w zamiarze odebrania sobie życia, a jedynie przyświeca jej 

określony cel, np. manipulacja bliskimi, chęć wzbudzenia poczucia winy). 

Samobójstwa niedokonane – zwane również usiłowanym. Nie kończy się śmiercią 

z uwagi na wystąpienie okoliczności pozwalających przerwać zachowanie auto-

destrukcyjne stanowiące zagrożenie życia i umożliwić udzielenie niezbędnej pomocy, 

bądź wybrany sposób zamachu samobójczego okazał się nieskuteczny. 

Próba samobójcza – działanie bądź zaniechanie człowieka na ogół kończące 

się śmiercią. 

Suicydologia – nauka badająca zjawisko samobójstwa, zajmuje się analizą psychiki 

człowieka, próbami samobójczymi i czynnikami autodestrukcyjnymi. Dziedzina ta jest 

interdyscyplinarna gdyż w celu wykorzystujedorobek innych nauk takich jak: krymina-

listyka, kryminologia, medycyna sądowa, psychologia, socjologia. Polska psycholog, 

profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,Zenomena Płużek piastująca niegdyś 

stanowisko kierownika pracowni psychologicznej w Szpitalu Psychiatrycznym 

w Krakowie-Kobierzynie, wprowadza pojęcie zachowania autodestrukcyjnego – postrze-

ganego jako znacznie szerszego niż samoistne zjawisko samobójstwa. Dokonuje także 

podziału owego zagadnienia wyróżniając dwa modele [8]. 

Do działań bezpośrednich zalicza:  

 samobójstwa: usiłowane, dokonane, poszerzone; 

 samookaleczenia, samouszkodzenia; 

 wyrządzenie sobie krzywdy moralnej. 

Do działań pośrednich zalicza:  

 zaniechanie troski o swoje zdrowie (odmowa poddania się leczeniu w przypadku 

wykrycia choroby); 

 zachowania noszące znamiona ryzyka wystąpienia śmierci (palenie papierosów, 

uprawianie niebezpiecznego sportu, nadużywanie alkoholu, prowadzenie nie-

sprawnego technicznie pojazdu); 

 zaniedbanie pracy nad własnym rozwojem (intelektualnym, niepodejmowanie 

odpowiedzialnych ról i zadań, praca w kierunku osiągnięcia dojrzałej oso-

bowości). 

Podstawową różnicą w przypadku pierwszego członu podziału jest występowanie 

pragnienia zadania sobie śmierci, potrzeby samookaleczenia nie zawsze kończącego 

się zgonem: ,,śmierć jest skutkiem zamierzonym albo co najmniej dopuszczalnym” [9]. 

Zaś w drugim rodzaju podziału ryzyko śmierci jest prawdopodobne, jednak stanowi 

efekt uboczny. Element ryzyka w związku z podejmowanymi decyzjami:,,nie podejmuje 

się działania dla wyraźnie samobójczych celów” [10]. 
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Jak już wspomniano, samobójstwo jest złożonym zjawiskiem,które warunkuje szereg 

czynników determinujących modus operandi samobójcy. Zenomena Płużek porządkuje 

proces poprzedzający dokonanie aktu samobójczego za pomocą związku przyczynowo-

skutkowego. W niniejszej pracy wykorzystano to ujęcie. Ukazanie ciągu sytuacyjnego 

jako piramidy jest uzasadnione – obrazuje ono wzrost ryzyka zagrożenia aktem samo-

bójczym w sytuacji, gdy wraz z upływem czasu nawarstwiają się okoliczności krytyczne 

dla egzystencji jednostki, stopniowo przekształcając się w coraz to trudniejsze do 

przezwyciężenia przez nią samą. Ponadto, obrazuje wydłużający okres psychoterapii 

i leczenia farmakologicznego, jeżeli osoba wykazująca niechęć do życia szuka pomocy 

u specjalisty celem zmiany swojego aktualnego położenia pod względem jakości życia 

na bardziej satysfakcjonujący. 

  

Rys. nr 2 Schemat przedstawiający etapy poprzedzające akt samobójczy, źródło: 

opracowanie autora na podstawie literatury [11÷12] 

Profesor KUL charakteryzuje wymienione etapy w sposób jaki przedstawiono na 

powyższej ilustracji. W niniejszej pracykorzystając z dorobku badaczki starano się 

uzupełnić jej perspektywęna podstawie nowoczesnych poglądów na to zagadnienie. 

I tak: 

 sytuacja kryzysowa – ma miejsce kiedy organizm człowieka zostaje prze-

ciążony przez zdarzenie wywołujące silny stres, (np. śmierć bliskiej osoby, utrata 
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pracy, rozwód, zdrada). Zazwyczaj występuje odczuwanie apatii, melancholii, 

pragnienie ucieczki od problemów; 

 myśli samobójcze (suicydalne) – występowanie w umyśle osoby znajdującej się 

w sytuacji kryzysowej, przybiera często formę fantazjowania, człowiek 

zastanawia się nad następstwami swojej śmierci. Myśli te stanowią ucieczkę od 

przyziemnych zmartwień, mogą przyjmować wymiar komunikatu werbalnego 

w postaci: (np.,,lepiej by było gdyby mnie nie było”;,,wolałbym umrzeć 

niż…”;,,życie nie ma sensu, lepiej umrzeć i nie męczyć się”;,,niech to wszystko 

się już skończy”); 

 tendencje samobójcze – stanowią następstwo niezażegnanych myśli samo-

bójczych, są poniekąd ich formą rozwojową, wzbogaconą już o konkretny zarys 

w zakresie doboru metody mającej wywołać zgon i miejsca w którym akt 

samobójczy zostanie przeprowadzony. Przedkładają się na skonkretyzowane 

działanie istoty ludzkiej i czynów przez nią dokonywanych: np. zasięganie 

informacji na temat śmiertelnej dawki leków, porządkowanie spraw osobistych, 

napisanie listu pożegnalnego; 

 decyzje – suicydent podejmuje rozważanie skutkujące zaniechaniem bądź 

realizacją tendencji samobójczych. 

4. Modus operandi suicydenta z perspektywy kryminalistyki i medycyny 

sądowej 

Modus operandi definiowany jest jako sposób działania charakterystyczny dla 

danej jednostki, najczęściej dotyczy on sprawcy konkretnego czynu. Jednak określenie 

to możemy stosować znacznie szerzej, nie ograniczając się do aspektów krymina-

listycznych związanych ze zbrodniczym działaniem, ale z powodzeniem uwzględniając 

je analizując ogół czynników i okoliczności, które charakteryzują zachowanie osoby 

dokonującej aktu samobójczego. Ustalenie modus operandi jest możliwe na podstawie 

m.in. śladów zabezpieczonych w toku oględzin, zeznań świadków, wyników ekspertyz 

kryminalistycznych. W celu rzetelnego ustalenia sposobu działania nie można ograniczać 

się do samego aktu dokonania określonej czynności, ale należy uwzględnić poczynania 

podjęte uprzednio oraz wkrótce po zrealizowaniu czynu będącego przedmiotem 

zainteresowania organu procesowego. Istotnym elementem w tym zakresie jest 

uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: Jaką przestrzeń wybrał sprawca do 

uskutecznienia swojego planu? W jaki sposób wszedł w posiadanie określonych 

narzędzi? Czy starał się maskować swoją motywację? Czy znajdował się pod wpływem 

środków odurzających bądź substancji zaburzających możliwość kierowania swoim 

zachowaniem? Jaka sytuacja mogła być kluczowa dla podjęcia ostatecznej decyzji przez 

sprawcę? Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę kondycję psychofizyczną jednostki, 

wykonywany przez nią zawód, klasę społeczną, którą reprezentuje,jej wykształcenie, 

wiek, choroby, upośledzenia, dostępność środków oraz jej relacje interpersonalne 

z innymi osobami. 



 

 

Modus operandi samobójcy w aspektach kryminalistyki oraz medycyny sądowej 

 

99 

Samobójstwo w ujęciu kryminalistyki to zachowanie suicydalne.Jest świadomym 

oddziaływaniem na własne ciało bądź na ważne dla jego funkcjonowania narządy za 

pomocą czynników zewnętrznych, w celu przekroczenia granic wytrzymałości 

fizjologicznej organizmu lub możliwości jego adaptacji w zmienionych warunkach. 

W tej części pracy omówione zostaną na podstawie zasobów archiwalnych 

Zakładów Medycyny Sądowej znajdujących się na terenie Polski, wybrane, nietypowe 

przypadki samobójstw ze względu na modus operandi suicydenta. 

Samobójstwo z użyciem pojazdu mechanicznego: Jak wspomniano, najprostszym 

podziałem pod względem następstwa zgonu w stosunku do upływu czasu jest podział 

na zgony gwałtowne i powolne, zaś z uwagi na przyczynę śmierci mechaniczne 

i zatrucia [13]. Jednakże nie należy jednak poprzestać na takowym schemacie z uwagi 

na możliwość znacznie szerszej klasyfikacji. Sytuację,w którejsuicydent prowadząc 

samochód celowo doprowadza do zderzenia z przeszkodą stałą (drzewo, elementy 

infrastruktury drogowej) lub ruchomą (inny pojazd, wtargnięcie na torowisko wprost 

pod nadjeżdżający skład pociągu) można często zaliczyć do przypadków śmierci nagłej 

– ze względu na poniesione obrażenia ciała. Przemawia za tym zazwyczaj szereg 

czynników, które determinują modus operandi samobójcy: prędkość pojazdu, zderzenie 

w przeszkodą, wybór miejsca, celowe uszkodzenie pewnych elementów pojazdu 

w przypadku maskowania. Oczywistym jest fakt, iż nie zawsze występują okoliczności 

sprzyjające pełnej realizacji planu samobójczego i mimo starań jednostki śmierć nie 

następuje natychmiastowo, przez co czas agonii może trwać od kilku do kilkunastu 

minut [14]. Powyższe przykłady postępowania nie wyczerpują jednak uniwersum 

z zakresu stadiów przypadku dotyczących podejmowania działań autodestrukcyjnych 

z użyciem pojazdu mechanicznego. Początkiem 1976 roku w Krakowie, podczas 

awantury rodzinnej śmierć w wyniku ran kłutych klatki piersiowej ponosi 23 letnia 

kobieta. Sprawcą zbrodni jest mąż, który bezpośrednio po zdarzeniu znika, a jego 

poszukiwania przez milicję nie przynoszą rezultatu. Po upływie około miesiąca 

w pobliżu Krakowa, ujawniony zostaje zanurzony w Wiśle, samochód osobowy marki 

Moskwicz [15]. W pojeździe znajdowały się zwłoki poszukiwanego mężczyzny, 

oględziny pojazdu wykluczyły ślady kolizji, szyba od strony kierowcy była w połowie 

opuszczona, kluczyk w stacyjce w położeniu umożliwiającym dopływ prądu 

z akumulatora, a drążek skrzyni biegów nastawiony na 4. 

Obligatoryjna procedura autopsji ujawniła ostre zatrucie cyjanowodorem, brak 

znamion typowych dla utonięcia oraz kilkutygodniowe wystawienie na oddziaływanie 

wody rzecznej na zwłoki. Umożliwiła ona próbę odtworzenia przebiegu ostatnich 

chwil denata w postaci schematu: 

 pojawienie mężczyzny się w okolicy Wisły; 

 ustawienie pojazdu w pozycji umożliwiającej bezpośredni zjazd w kierunku 

koryta rzeki; 

 przyjęcie trucizny drogą doustną; 

 przed zadziałaniem toksycznej substancji na ośrodkowy układ nerwowy w stopniu 

zaburzającym kontrolowanie reakcji organizmu skierowanie samochodu ku 

ciekowi wodnemu; 
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 zgon w wyniku zatrucia; 

 oddziaływanie prądu rzecznego i temperatury (okres zimowy); 

 ujawnienie zwłok. 

Nietypowy charakter przypadku sygnalizują autorzy pierwotnego opracowania, [16] 

postulują także aby na przykładzie opisanego zdarzenia mieć na uwadze posługiwanie 

się pojazdem mechanicznym jako elementem uzupełniającym akt samobójczy, co dla 

laika może pozornie sugerować nieszczęśliwy wypadek. Spoglądając z punktu 

widzenia prezentowanej tematyki intrygującą kwestią może być modus operandi 

w związku z posługiwaniem się przez suicydenta samochodem. Celowym wydaje się 

postawienie następujących pytań:Jaką rolę w omawianym przypadku odegrał pojazd? 

Czy pierwotny zamysł użycia mógł ulec zmianie w trakcie trwania aktu samobójczego? 

Należący do zmarłego Moskwicz zdaje się przez autorów być postrzegany jakby w tle, 

jako strefa komfortu, miejsce gdzie suicydent może poczuć się na tyle pewnie, aby 

przeprowadzić zamach na swoje życie i aż do ostatnich chwil mieć sytuację pod 

kontrolą. Rzeczywiste pobudki determinujące jego działanie znane są jedynie samemu 

suicydentowi, jakkolwiek można domniemywać iż kluczowym motywem były kłótnie, 

brak porozumienia, natomiast zabójstwo małżonki w krótkim odstępie czasowym 

możemy zatem zakwalifikować omawiany precedens jako samobójstwo poagresyjne 

[17] z uwagi na wyczerpywanie przesłanek definiujących ten typ z nurtu badań 

suicydologii, o czym autorzy studium nie wspomnieli ograniczając się jedynie do 

określenia tego zdarzenia samobójstwem kombinowanym [18]. 

Na marginesie,należy się z takim ujęciem problemu zgodzić, jednak przyznanie 

słuszności jednej definicji nie wyklucza możliwości zaszeregowania danej sprawy 

również do katalogu innej typologii, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z przeni-

kaniem się wzajemnie różnych aspektów tej sprawy umożliwiających postawienie 

diagnozy. Gdyby materiał badawczy poza zagadnieniami z medycyny sądowej 

i krótkiego zarysu zdarzenia obfitował w szerszy opis zjawiska, zeznania najbliższych 

nieszczęśliwego męża, który treść przysięgi małżeńskiej,, i nie opuszczę Cię aż do 

śmierci” postanowił potraktować zbyt dosłownie, być może udałoby się stworzyć jego 

profil psychologiczny i zbliżyć się do odpowiedzi na postawione pytanie: czy pojazd 

produkcji radzieckiej początkowo mógł stanowić strefę komfortu ? Czy w przypadku 

gdyby trucizna okazała się niewystarczająca, miał umożliwić śmierć mężczyzny 

w wyniku przedostania się wody do dróg oddechowych ?Czy wjazd w nurt rzeczny 

mógł nosić cechy maskowania w znaczeniu uniemożliwienia próby odratowania 

samobójcy przez potencjalnych świadków, tudzież utrudnić załodze ratownictwa 

medycznego sprawne przeprowadzenie należytych działań?  

Kolejnym przykładem świadczącym o determinacji suicydenta i posłużeniu się 

nietypową metodą jest przypadek samobójczego zadziergnięcia z użyciem samochodu 

osobowego [19]. 

Zdarzenie to miało miejsce na leśnej drodze. Pojazd z uszkodzoną maską oparty 

o drzewo znajdował się na poboczu drogi, we wnętrzu ujawniono zwłoki młodego 

mężczyzny zapięte w pasy bezpieczeństwa. Na szyi stwierdzono okrężną bruzdę, głowa 
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opuszczona była ku dołowi, na siedzeniu kierowcy znajdował się fragment rozerwanej 

taśmy holowniczej. 

Na podstawie oględzin miejsca zdarzenia oraz wyników autopsji ustalono, iż 

suicydent owinął taśmę holowniczą wokół drzewa, drugi koniec wokół szyi, zajął 

miejsce za kierownicą i po uruchomieniu pojazdu wrzucił pierwszy bieg następnie 

ruszył. Prędkość pojazdu i oddalanie się od drzewa spowodowały nagłe naprężenie 

taśmy znajdującej się naokoło szyi i jej bezpośrednie zaciśnięcie.Po jej zerwaniu 

toczący się samochód marki Polonez stopniowo wytracał prędkość, aż do zatrzymania 

się na jednym z drzew rosnących po obu stronach drogi. 

Widniejącą w aktach sprawy informacja o przyczynie śmierci zdefiniowano jako 

gwałtowne uduszenie spowodowane zadziergnięciem. Obdukcja zwłok wykazała brak 

alkoholu etylowego we krwi, natomiast taśma użyta poniekąd jako pętla wisielcza 

poddana została badaniom mechanoskopijnym [20]. Przeprowadzony wywiad środo-

wiskowy wśród kręgu osób w otoczeniu których uprzednio przebywał suicydent, 

umożliwił organowi procesowemu zajmującemu przeanalizowanie czynników ryzyka, 

które miały kluczowy wpływ na podjęcie przez denatatej ostatecznej decyzji. Zeznania 

świadków wskazywały na występowanie problemów finansowych i rozstanie z partnerką 

na kilka godzin przed podjęciem skutecznej próby samobójczej. 

Wyróżnić możemy zatem dwa główne determinanty: egzystencja jednostki w trudnej 

sytuacji materialnej (J. Masełko nie precyzuje przez jak długi okres występowały 

trudności finansowe [21]), co spowodowało pogorszenie ogólnej jakości funkcjonowania 

na płaszczyźnie ekonomicznej ze względu na konieczność rezygnacji z pewnego 

katalogu dóbr materialnych obecnych w życiu mężczyzny do czasu wystąpienia tych 

problemów, oraz zawód miłosny objawiający się porzuceniem przez partnerkę. 

Zestawiając obydwa czynniki interesującą wydaje się możliwość zaistnienia związku 

przyczynowo-skutkowego między pierwszym, a drugim determinantem z uzasadnionym 

założeniem, że ten ostatni stanowił czynnik krytyczny, bo inicjujący zaistniałe wyda-

rzenie. Argumentami przemawiającymi za słusznością takiego stwierdzenia mogą być 

podstawowe pragnienia istoty ludzkiej objawiające się jako: potrzeba miłości, zrozu-

mienia, akceptacji, dążenia do osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa oraz stabilizacji 

(piramida potrzeb Maslowa), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społe-

czeństwie, z wyjątkiem pewnym przypadków (osobowość dyssocjalna), z uwagi na 

stanowienie swego rodzaju antagonizmu dla czynników ryzyka. W sytuacji gdy takie 

potrzeby nie zostają zaspokojone wzrasta ryzyko podjęcia zamachu samobójczego. 

Hipotetycznie informacja o problemach finansowych mężczyzny mogła wpłynąć na 

decyzję o zakończeniu związku, którą podjęła jego partnerka, zaś sam fakt rozstania 

przełożył się bezpośrednio na wzmocnienie poczucia beznadziejności sytuacji, z której 

jedynym słusznym rozwiązaniem i ucieczką od zmartwień dla tego człowieka wydawała 

się szybka perspektywa śmierci. 

Ponadto w cytowanym artykule figuruje informacja pozyskana w formie zeznania 

świadka według której jakoby zmarły przejawiał uprzednio myśli samobójcze. 

W świadomości społecznej nadal powszechnesą nieporozumienia wynikające z wciąż 

widocznej nieświadomości znaczenia i nieznajomości różnic pomiędzy słownictwem 
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z obszaru nauk prawnych i medycznych. Z tej racji, na wstępie niniejszej pracy 

zamieszczono słowniczek zawierający podstawowe definicje z zakresu suicydologii 

i medycyny sądowej i nauk prawnych. W tym miejscu warto sformułować postulat 

skierowany przede wszystkim do organów procesowych reprezentowanych przez 

prokuratora dokonującego przesłuchania świadków, funkcjonariuszy policji przepro-

wadzających wywiad środowiskowy z osobami związanymi z suicydentem (członkowie 

rodziny, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, przyjaciele) oraz przebywającymi 

w jego środowisku (współpracownicy, sąsiedzi), przedstawienia takowym osobom 

właściwych definicji, a w miarę możliwości, rozróżnienia ich,tak aby mogły zostać 

prawidłowo zrozumiane przez osoby przesłuchiwane czy rozpytywane, pamiętając 

naturalnie o zakazie formułowania pytań sugerujących. Wprowadzenie tych standardów 

mogłoby być próbą unikania występowania oczywistych omyłek i niedopatrzeń. Nie 

chodzi tu oczywiście o prelekcję zbliżoną do wykładu akademickiego, a jedynie 

o zapoznanie się z wyżej wymienionymi definicjami i nakreślenie różnic jakie występują 

pomiędzy nimi. Zdaniem autora umożliwi to sprawne przeprowadzenie wymaganych 

czynności i pozwoli na wyeliminowanie w pewnym stopniu oczywistych omyłek. 

Niewątpliwie najpopularniejszą metodą wybieraną przez samobójców angażujących 

pojazd mechaniczny, jest zatrucie spalinami, a dokładniej tlenkiem węgla, stanowiącym 

efekt uboczny procesu spalania paliwa napędzającego silnik pojazdu [22]. 

Mobilność środka będącego narzędziem suicydenta umożliwia szeroki wybór 

przestrzeni w jakiej osoba ta poczuje się na tyle pewnie, iż nikt nie będzie w stanie 

przeszkodzić jej w realizacji samobójczego procederu. Najczęstszymi przypadkami 

odnotowania samobójstwa z użyciem samochodu jest intoksykacja dokonana w po-

mieszczeniu zamkniętym – zazwyczaj garażu – przez wzgląd na jego niewielką 

kubaturę, umożliwiającą stworzenie dość hermetycznego środowiska i wypełnienie jej 

śmiercionośnymi spalinami w dość krótkim odstępie czasowym. Przegląd literatury 

dotyczącej zagadnień suicydologiczne wyszczególnia dwie możliwe kombinacje 

stosowane przez samobójców w garażu – pierwsze umieszczenie pojazdu wewnątrz 

pomieszczenia, zamknięcie drzwi, okien izby tak aby uniknąć wymiany gazowej ze 

świeżym powietrzem znajdującym się na zewnątrz jak również ograniczyć dostęp 

osobom ,,niepowołanym” w rozumieniu samobójcy, których interwencja mogłaby 

doprowadzić do jego odratowania. Uruchomiony silnik emituje trującą mieszankę 

lotną dla ludzkiego organizmu, często na miejscu zdarzenia zastaje się otwarte drzwi 

bądź uchylone szyby pojazdu. Drugą sposobnością jest modyfikacja próby samo-

bójczej o nałożenie gumowej rurki, węża ogrodowego na rurę wydechową i umiejsco-

wienie jej w taki sposób aby wprowadzała substancje lotne do środka, przy 

domkniętych drzwiach i szybach. Druga z metod używana jest też powszechnie 

w sytuacji gdzie jednostka decyduje się popełnić samobójstwo w otwartym terenie 

(oczywiście przez„otwarty teren” należy rozumieć przestrzeń, gdzie istnieje niskie 

prawdopodobieństwo spostrzeżenia przez osoby postronne np.: droga na skraju lasu, 

niestrzeżony parking w odosobnionym miejscu; nie zaś centrum miasta w godzinach 

szczytu – co w omawianym typie zamachu samobójczego ma znaczenie z uwagi na 

okres czasu jaki musi upłynąć tak, aby intoksykacja organizmu wywołała zgon. 
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Zauważyć zatem można zależność między skutecznością podjętego zamachu na własne 

życie, a otoczeniem w którym zostaje on przeprowadzany. Aby uniknąć uogólniania, 

zestawiono – na zasadzie kontrastu [23] – omawiany przypadek z sytuacją, gdy człowiek 

decyduje się na dokonanie samobójczego skoku z wysokości w centrum miasta ( godziny 

południowe, dach wysokiego budynku/wiadukt, położony nieopodal drogi spacerowej). 

Pomimo dostrzeżenia suicydenta przez osoby postronne, z których co najmniej cześć 

zbioru podejmie działania mające w ich mniemaniu zapobiec zbliżającej się tragedii tj. 

[24], nawoływanie:,, nie skacz”,,,warto żyć”,,,nie rób tego”,,,życie jest piękne”, co 

w większości przypadków zostaje przez niego zignorowane, mają oni bowiem ogra-

niczone uniwersum możliwości podjęcia działań. Inaczej w przypadku sytuacji, gdy ktoś 

próbuje odebrać sobie życie z użyciem gumowego węża doprowadzającego spaliny do 

kabiny pojazdu. Można bowiem natychmiastowo podjąć interwencję rozłączając wąż 

z rurą wydechową, wybić szybę aby otworzyć drzwi i umiejscowić jednostkę 

w warunkach oddziaływania świeżego powietrza w oczekiwaniu na przyjazd zespołu 

ratownictwa medycznego. W sytuacji kiedy znajdując się w znacznej odległości można 

zaobserwować, iż ktoś zamierza podjąć samobójczy skok, działania obserwatorów 

ograniczone są jedynie do emitowania komunikatów werbalnych, które biorąc pod 

uwagę stopień zdeterminowania w stosunku do podjętych działań, nie przynoszą 

większego rezultatu, a sama próba samobójcza uchodzi za skuteczną. Osobną tematykę 

stanowią tutaj przejawy patologii, kiedy to tłum gapiów zaczyna ironicznie,,kibicować” 

posługując się szeregiem zwrotów:,,skacz”,,, na co czekasz”,,, śmiało, no dalej”,nie 

bacząc na fakt, iż u domniemanego samobójcy z pewnością wywoła to negatywne 

bodźce emocjonalne, jak choćby w postaci nasilenia poczucia beznadziejności sytuacji 

i braku zrozumienia przez otaczającego go społeczeństwo [25]. 

Uzasadnieniem owych przemyśleń jest przypadek opisany literaturze [26]. W lutym 

1995 roku podczas spaceru w obszarze kompleksu leśnego para małżonków spostrzegła 

samochód marki Skoda. Za kierownicą znajdował się mężczyzna niewykazujący oznak 

życia. Procedura oględzin wykazała, iż posiadacz pojazdu przytwierdził przewód 

gumowy do rury wydechowej obklejając go lepcem, a drugi koniec przełożył przez 

szybę lewych tylnych drzwi.W pojeździe znaleziono butelkę wódki wypełnioną w 75 

procentach. Przeprowadzona autopsja za przyczynę zgonu wskazała uduszenie tlenkiem 

węgla (współcześnie termin uduszenie można by zastąpić bardziej rozległym – zatrucie), 

śmierć nastąpiła gwałtownie, a denat znajdował się pod wpływem alkoholu. Małżonka 

wskazała, iż mężczyzna znajdował się w trudnej sytuacji życiowej, w okresie presuicy-

dalnym zmagał się z problemami osobistymi. Wartym spostrzeżenia jest to, że problemy 

osobiste występujące pojedynczo mogą wywoływać myśli samobójcze, a ich kumulacja 

wzmaga stopień nasilenia, co sprawia że organizm człowieka poddany zostaje przecią-

żeniu przez ogrom negatywnych emocji. Prowadzi to najczęściej do załamania nerwo-

wego. Z relacji żony, można wyszczególnić następujące okoliczności myśli suicy-

dalnych małżonka: 

 separacja z żoną; 

 zamieszkiwanie samotnie; 

 długotrwałe uzależnienie alkoholowe; 
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 podejmowanie ryzykownych niepożądanych zachowań – (prowadzenie pojazdu 
znajdując pod wpływem alkoholu); 

 wizja utraty pracy; 

 niespełnione ambicje. 
Członkowie rodziny zaniepokojeni informacją przekazaną z zakładu pracy o absencji 

mężczyzny w dni robocze, z własnej inicjatywy podjęli poszukiwania oraz powiadomili 
policję. Fiedorczuk i Trojanowski wyrażają swoje zaniepokojenie z uwagi na fakt, iż 
omawiany przez nich przypadek jest nietypowym dla regionu jednostki macierzystej 
Zakładu Medycyny Sądowej. Ponadto wyrażają obawę o spopularyzowanie owej metody 
w przyszłości przez suicydentów. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie analizy powyższych przypadków nietypowych samobójstw,możemy 
dostrzec, że zjawisko samobójstwa ma charakter złożony, determinowany przez szereg 
czynników. Z uwagi na wielopłaszczyznowość tego zagadnienia, winno być ono 
rozpatrywane z uwzględnieniem elementów psychologicznych, socjologicznych, jak 
i kryminalistycznych oraz medyczno-sądowych. Celem tak szerokiego potraktowania 
tej problematyki jest wyeliminowanie przypadków w których występują okoliczności 
utrudniające weryfikację sposobu działania suicydenta, np. te wynikające z braku 
wiedzy kryminalistycznej lub psychologicznej przesłuchującego, na niewłaściwym 
doborze metody przesłuchania lub nietrafnej ocenie wiarygodności zeznań świadka. 

Między służbami pracującymi na miejscu zdarzenia, organem śledczym, medykiem 
sądowym powinna istnieć ścisła kooperacja.Starsza siostra kryminalistyki, medycyna 
sądowa odgrywa szczególną rolę w ustalaniu prawdy o przyczynie zgonu rozważając 
między samobójstwem, zabójstwem a nieszczęśliwym wypadkiem. Kryminalistyka 
natomiast, dostarczy materiału do stworzenia scenariusza zdarzenia, wyposażając go 
w niezbędne elementy. Od dawna wiadomo, że medicinaancillajustitiae. Służebnicą 
sprawiedliwości jest również kryminalistyka. Należy zauważyć, że sposób działania 
suicydenta ma charakter indywidualny, typowy dla danej osoby, choć z kazuistycznego 
punktu widzenia, czasem jest on nietypowy, co starano się wykazać w niniejszej pracy. 
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Modus operandi samobójcy w aspektach kryminalistyki oraz medycyny sądowej 

Praca prezentuje zagadnienie modus operandi samobójcy z pespektywy kryminalistyki i medycyny sądowej. 
Rozważania poświęcono opisowi kilku nietypowych samobójstw dokonanych w różnych wariantach przy 
użyciu samochodu osobowego. Ponadto, zróżnicowano i opisano wybrane kryteria klasyfikacji samobójstw. 
Zajęto się także, metodami identyfikowania narzędzia przy użyciu którego, samobójcy podejmują się 
dokonania aktu ostatecznego. 
Słowa kluczowe: samobójstwo z użyciem pojazdu mechanicznego, modus operandi samobójcy, 
samobójstwo 
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Suicide modus operandi in aspects of criminalistic and forensic medicine 

The article presents the issues of modus operandi suicide person with the forensic and forensic science. 
Many untypical suicides in various variants of car use have been devoted to the study. In addition suicidal 
qualities have been varied and described. Also methods were used to identify the tools which suicide 
people undertake of finalact. 
Keywords: suicide with a vehicle, modus operandi suicide, suicide 
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Czy internet ma wpływ  

na przyjmowanie substancji psychoaktywnych  

przez młodych ludzi? 

1. Wprowadzenie  

Jeszcze dekadę temu to szkoła była miejscem, w którym dzieci i młodzież po raz 

pierwszy stykały się z narkotykami. W czasach obecnych głównym miejscem 

pozyskiwania informacji i uświadamiania młodych ludzi jest internet. Sieć umożliwia 

szybki dostęp do każdego rodzaju danych, proste nawiązywanie nowych kontaktów 

oraz łatwe znajdowanie osób o podobnych zainteresowaniach i odpowiedniej wiedzy, 

dając przy tym komfort anonimowości. Internet jest obecnie głównym narzędziem 

ułatwiającym działalność zarówno pojedynczych ludzi, jak i zorganizowanych grup 

przestępczych.  

Ogromna ilość nowych potencjalnych użytkowników narkotyków w celu uzyskania 

dostępu do substancji psychoaktywnych przeszukuje internet. W sieci wyszukuje się 

informacji o charakterystyce narkotyków, o oczekiwanych efektach ich użycia, dawko-

waniu, czasie działania, sposobach podawania, a zwłaszcza o sposobach ich pozyskania. 

Skalę tego zjawiska dobrze ilustrują najczęściej wyświetlane frazy zawierające słowo 

„narkotyki” w przeglądarkach internetowych: 

 „ jak kupić narkotyki przez internet”; 

 „zamawianie narkotyków przez internet”; 

 „zamawianie marihuany przez internet”; 

 „narkotyki sprzedam”; 

 „narkotyki sklep internetowy”; 

 „silk road sklep narkotyki”; 

 „trawka przez internet”; 

 „tor internet”. 

Według badań Głównej Inspekcji Sanitarnej (GIS) substancje psychoaktywne 

popularne są głównie wśród młodych ludzi. Dane GIS wskazują, że co druga osoba, 

która w ostatnich latach była hospitalizowana z podejrzeniem zatrucia nowymi substan-

cjami psychoaktywnymi (tzw. „dopalaczami”), miała między 16 a 24 lata [1]. Wg Euro-

pejskiego Raportu Narkotykowego od 2013 roku ustawicznie wzrasta też odsetek 

palących marihuanę w grupie od 15 do 34lat [2÷5]. Tendencje wzrostowe w tym samym 

przedziale wiekowym notuje się również w używaniu innych substancji psycho-

aktywnych [2÷5]. Statystyki świadczą o tym, że coraz młodsi ludzie coraz częściej 

sięgają po narkotyki.  
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2. Cel pracy  

Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie czy internet ma wpływ na przyj-

mowanie substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi. Praca analizuje rolę 

internetu w informowaniu, promowaniu oraz ułatwianiu dostępu do narkotyków 

młodym ludziom.  

3. Internet w życiu społecznym 

W dzisiejszych czasach internet jest podstawowym narzędziem obecnym w życiu 

prawie każdego człowieka w niemalże każdym miejscu i czasie.  

W 2013 roku korzystanie z sieci przynajmniej raz w tygodniu zadeklarowało 60% 

badanych, w roku 2014 – 63%, w 2015 – 64%, a w 2016 – 65%, przy czym wśród 

osób w wieku 18-24 lata odsetek internautów wyniósł niemal 100% [6÷9]. Dane te 

w sposób graficzny zostały przedstawione na wykresie 1. Wykres 2 przedstawia 

odsetek osób korzystających z internetu w 2016 roku w poszczególnych przedziałach 

wiekowych. Od 2013 roku stały dostęp do internetu w domu potwierdzili niemal 

wszyscy ankietowani (98%) (średnia z lat 2013-2016), ponadto 42% dodatkowo 

korzysta z sieci w szkole lub pracy [6÷9]. Wśród najbardziej popularnych aktywności 

w sieci znalazły się konwersacje przez komunikatory i czaty (56% użytkowników), 

czytanie wiadomości (51%), oglądanie telewizji online, filmów i innych materiałów 

video (46%), zakupy (45%) i usługi bankowe (66%) [6÷9]. Prawie ¾ użytkowników 

(67%) posiada konto w serwisach społecznościowych. Niemal co trzeci użytkownik 

(31%, czyli 20% ogółu badanych) w ostatnim miesiącu napisał post na forum dysku-

syjnym lub portalu społecznościowym [6÷9]. Wg CBOS od 2012 roku odsetek ten jest 

stabilny. Co ważne, prawie wszystkie aktywności związane z komunikacją z innymi 

użytkownikami sieci są najbardziej popularne wśród internautów w przedziale 

wiekowym od 18 do 24 lat [9]. Rozmowy przeprowadzane za pośrednictwem internetu 

nie są związane w sposób istotny z płcią badanych. Zawarcie znajomości w internecie 

deklaruje co siódmy dorosły (14%, czyli 22% korzystających z internetu), a osobiste 

spotkanie z osobą poznaną przez internet co dziesiąty badany (9%, czyli 13% 

użytkowników internetu). Znajomość w sieci zawarł co drugi użytkownik mający od 

18 do 24 lat (50%) i więcej niż co czwarty w wieku 25-34 lata (27%) [9]. Co więcej, 

spośród osób, które poznały kogoś online, poza siecią najczęściej spotykali się badani 

w wieku od 35 do 44 lat. Użytkownicy korzystają na ogół z towarzyskich funkcji 

oferowanych przez serwisy społecznościowe. Za ich pośrednictwem głównie 

utrzymują kontakty ze znajomymi (58%), odnawiają znajomości (42%) lub nawiązują 

nowe kontakty (17%) [9]. Mężczyźni znacznie częściej deklarują nawiązywanie 

nowych znajomości w serwisach społecznościowych.  

Kirwil i wsp. 2011 ustalili, że aż 24 % gimnazjalistów za pomocą sieci zetknęło się 

pierwszy raz z używaniem narkotyków [11]. Natomiast Europejski Raport Narko-

tykowy z 2016 roku podaje, iż osoby w przedziale wiekowym 15-24 stanowią 

więszość użytkowników nowych substancji psychoaktywnych [5].  
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Wykres 1. Wykres przedstawia odsetek osób, które deklarują korzystanie z sieci przynajmniej raz 

w tygodniu.Opracowano na podstawie danych CBOS (2013-2016)[6÷9] 

 

Wykres 2. Wykres przedstawia odsetek internautów wśród osób w poszczególnych przedziałach wiekowych 

w 2016 roku.Opracowano na podstawie danych CBOS (2016)[9] 

Podsumowując powyższe dane można wnioskować, że dla coraz większej liczby 

osób internet jest nie tylko głównym źródłem pozyskiwania informacji, ale i jednym 

z czołowych sposobów komunikacji interpersonalnej.  

  



 

 

Sara Czajkowska 

 

110 

4. Powody sięgania po narkotyki 

Z badań wynika, że już czteroletnie dzieci podporządkowują swoje osądy i wypo-

wiedzi rówieśnikom. Nawet wtedy, gdy mają podstawową świadomość własnych racji 

[12]. Nastolatki często dostosowują swoje opinie do panującej mody. Wyłamanie się 

z grupy, która stanowi główne środowisko funkcjonowania młodego człowieka poza 

domem często skutkuje alienacją, przemocą psychiczną, a nawet fizyczną. Jeśli w grupie 

występuje powszechna aprobata dla zachowań związanych z zażywaniem narkotyków, 

młody człowiek, szukający akceptacji wśród członków tej grupy, będzie musiał i chciał 

zachowywać się zgodnie z normami w niej prezentowanymi. Co więcej, przeświadczenie 

o tym, że dane działania wpłyną pozytywnie na wzmocnienie więzi z grupą, skłaniać 

będzie do przyjęcia norm grupowych za własne. Im więcej korzyści młody człowiek 

zauważy w przyjęciu substancji psychoaktywnej, tym większe prawdopodobieństwo 

ulegnięcia presji grupy. Presja rówieśnicza i tzw. naśladownictwo są jednymi z głównych 

deklarowanych przyczyn inicjacji narkotykowej wśród młodych ludzi. 

Powody sięgania po narkotyki – przykłady z sieci:  

Wiele osób jako przyczynę inicjacji narkotykowej podaje znajomych, a źródło 

informacji internet (pisownia oryginalna). 

 „Towarzystwo pokazało mi świat używek. W sumie spodobało mi się to. Zawsze 

byłem ciekawy jak takie rzeczy działają no i sam spróbowałem i powiem, że nie 

żałuję.” [13]; 

 „Myślę, że u mnie głównym powodem sięgnięcia po mj była ciekawość (nie 

mogłem sobie wyobrazić jak wygląda "faza"). Głównie przez rasta piosenki 

i opowieści znajomych.” [13]; 

 „Marihuanę paliłem po raz pierwszy bo zostałem poczęstowany. Szybka decyzja 

– jasne dawaj. Widziałem, że inni świetnie się po tym bawią i nie widziałem 

powodów dla których nie miał bym się znaleźć w tym samym stanie.” [13]; 

 „Dużo czytałem, już kilka lat temu przeglądałem hajpa, chociaż zaczynał od 

Wikipedii. Ogólnie byłem przeciwnikiem narkotyków, jednak alko i fajek się tak 

bardzo nie czepiałem, może dlatego, że to dragi "zakorzenione w naszej kulturze 

i każdy je zna". Gdzieś w pierwszej klasie technikum zapaliłem marihuanę, był to 

mój pierwszy raz, zawsze ciekawiła mnie ta substancja, nikt mnie nie musiał 

namawiać, padło pytanie "palisz?" odpowiedziałem 'no pewnie!'.” [13]; 

 „Pierwsza trawka zapalona w wieku 14-15 lat (cholera wie czy to trawe wtedy 

dostałem może to była zielona herbata...) powód : dziecięca ciekawość, chęć 

poczucia się jak elo ziom :P.” [13]; 

Młodzi ludzie przeszukując sieć trafiają często na spersonalizowane opisy przyjęcia 

substancji psychoaktywnych. Co więcej, internet pełen jest rad dla początkujących, 

włączając w to informacje o tym gdzie „bezproblemowo” można kupić narkotyki, 

instrukcje do przygotowania mieszanek substancji w celu wzmocnienia ich efektu oraz 

dawkowanie. Przykładowo jeden z serwisów przekazuje porady jak zachować bezpie-

czeństwo podczas przeprowadzania zakupów przez internet. Z witryny tej dowiemy się 

m.in. że nigdy nie należy zamawiać towarów na swój adres (najlepiej mieć figuranta, 
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tzw. „słupa”), nie należy płacić ze swojego konta, za to trzeba zawsze zabezpieczać 

swój adres IP. Poradnik opatrzony jest komentarzem „*Nie nakłaniam do łamania 

przepisów a jedynie przedstawiam poradnik jak uniknąć sprzedaży danych osobo-

wych.” [14]. Użytkownicy innego serwisu dzielą się całymi kompendiami porad, 

można tam znaleźć na przykład FAQ (odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania) 

odnoście MDMA. Odwiedzający stronę dowiaduje się tam m.in., że ecstasy to 

„Niewielka tabletka, najczęściej w kształcie walca z wyciśniętym znaczkiem (logo) na 

jednej ze stron. Może też być bez logo, co rzadko się zdarza.Wyglądem przypomina 

pudrowe cukierki.”[13]. Może również poznać sposoby miksowania tej substancji 

z innymi„• Ecstasy + alkohol – doskonałe połączenie – tylko z umiarem, bo można 

wypić dużo a później nabroić • Ecstasy + marihuana – dobre połączenie, 

w szczególności na koniec szaleństwa, ale w trackie też jest ok. Palenie w trakcie może 

nasilić efekty psychodeliczne i wprowadzić nieogar. (zalecany umiar i stopniowe 

dopalanie) • Ecstasy + nikotyna – papieros smakuje doskonale (…)”[13]. Nowi 

użytkownicy mogą zapoznać się rówież z efektami tzw. „dnia po” i radami jak je 

leczyć „Może wystąpić obniżenie nastroju, które utrzymuje się max 2 dni. Weź 

witaminy, pij dużo wody mineralnej, dobrze się wyśpij. Jeżeli podczas szaleństwa 

wypijesz dużo alkoholu, to skutki dzień po będą bardziej dotkliwe i nieprzyjemne. 

Dlatego zalecany jest umiar.” [13]. Zapoznanie się z przeżyciami stałych użytkowników 

daje potencjalnym nabywcom pozorne poczucie wiedzy i bezpieczeństwa ze strony 

starszych i doświadczonych. Dodatkowo, użytkownicy opisując niektóre narkotyki 

jako naturalne afrodyzjaki zachęcają zainteresowanych do podawania ich osobom 

trzecim w celu uzyskania łatwiejszego dostępu do seksu. Ogół wiedzy i wrażenia 

stałych użytkowników wzmaga ciekawość młodych, a co za tym idzie chęć do użycia 

narkotyków.  

Efekty działania doznawane po użyciu substancji psychoaktywnych – przykłady 

z sieci(pisownia oryginalna): 

 „Potwierdzam, po metkacie na zejsciu (+GBL) widziałem wiele przywidzeń np.: 

ide zapalic, otwieram balkon i widze jak woda leci jak z rzeki do domu  

– zamykam drzwi balkonowe, macam podłogę i sucho. :huh: widzialem tez ludzi 

gadajacych ktorych nie bylo a w ciemnosci z kazdego ksztaltu po w patrywaniu 

sie widzialem rozne tworzone przez wypbraznie zeczy” [15]; 

 „Ja czytalem ze damiana ma dzialanie erotyzujace :P Nie wiem jak to jest do 

konca ale... kto wie. Ja osobiscie jiedys po spaleniu niewielkiej ilosci konopii 

zrobilem sie troche dziki;)” [15]; 

 „Damiana jest opisywana jako afrodyzjak, chyba trzeba ją zażywać przez jakiś 

czas, kiedyś paliłem to po spaleniu skręta przez jakieś 10-15 minut jest takie jak 

po lekkim spaleniu trawką, przyjemne i relaksujące, podobno działa na kobiety 

silnie jako afrodyzjak, jeszcze nie miałem okazji spradzić ale napewno spróbuje 

kiedyś :].”[15]; 

 „Jesz grzyby pierwszy raz, z tego co widzę. Nie jedz ich z MAOi... Zjedz sobie 

30-35 suszonych i zobacz jak będzie... A zresztą rób jak chcesz ;d” [15]; 
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 „Przy MDMA wazne jest s&s... sprobuj na imprezie gdzie swiatla i muzyka 

a doznasz prawdziwej mocy.... w domu mdma dziala zamulajaco chillujaca.... 

mozesz mi wierzyc” [16]; 

 „Osobiście kilkukrotnie testowałem klefa na podkładzie z maks. 25 mg DPD, raz 

na 12 mg DXE (też raczej nie wpływa na sero) i nigdy nawet nie zbliżyłem się do 

ZS, innych negatywnych skutków ubocznych też nie zauważyłem. W zamian 

mogłem jechać 2-3 dni na +- tych samych dawkach klefa, z tymi samymi 

efektami i czasem działania, bo jak wiadomo dysocjanty w czasie działania i na 

afterglow zmniejszają tolerancję i wzmacniają substancję wiodącą.” [16]; 

W ostatnich latach dużym problemem wśród młodzieży stały się nowe substancje 

psychoaktywne popularnie nazywane dopalaczami. Informacje o nich zdominowały 

przeszukiwanie sieci. 

5. Problem dopalaczy 

Dopalacze, czyli nowe substancje psychoaktywne, to związki, których istotą jest 

ominięcie zakazów stwarzanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Dopalacze 

sprzedawane są jako produkty nie nadające się do spożycia, takie jak sole do kąpieli, 

nawozy do roślin czy kadzidełka. Do ich kupna zachęcają nazwy, deklarujące domnie-

many efekt ich użycia, np.: Wizjoner, Sextasy, Dynamite lub nazwy, które nawiązują 

do substancji nielegalnych, np.: Xtacy, Fake Amph, Crack Inside [17]. Raporty me-

dyczne i analizy toksykologiczne wskazują na znaczną toksyczność dopalaczy. Skład 

dopalaczy nie jest jasny. W mieszankach tego typu poza nowymi substancjami psycho-

aktywnymi wykryte zostały również substancje nielegalne [18,19, 20], a także produkty, 

które zostały wycofane z rynku farmaceutycznego [20]. Pierwsze sklepy z dopalaczami 

na rynku Unii Europejskiej zaczęły pojawiać się w 2005 roku. W 2008 roku na 

terytorium Polski funkcjonowało około 50 sklepów oferujących dopalacze, a ich liczba 

systematycznie wzrastała. Ze względu na dynamikę rozwijania się rynku dopalaczowego 

w Polsce w 2009 roku powstała nowelizacja do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

z 2005 r., która o kilkanaście pozycji zwiększyła listę substancji zakazanych. W 2010 r. 

kolejna nowelizacja wprowadziła termin „środka zastępczego”. Zgodnie z tą definicją 

środkiem zastępczym stała się „substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego 

w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część, zawierająca taką 

substancję, używana zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub 

w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których 

wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów 

odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpie-

czeństwie produktów” [21]. Nowelizacja ustawy zakazała nie tylko wytwarzania 

i wprowadzania do obrotu dopalaczy, ale także ich reklamowania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Znowelizowana została także ustawa o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Możliwe stało się wycofanie podejrzanego produktu z handlu, na okres do 

18 miesięcy. W roku 2010 w wyniku kontroli GIS zamkniętych zostało 1378 sklepów 

oferujących dopalacze. W latach 2011 i 2012 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
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nałożyły na producentów i handlarzy środków zastępczych kary pieniężne w łącznej 

wysokości 495 000 zł [11], a w 2013 r. 9 649 370 zł [7]. Pomimo nowelizacji prawa 

problem dopalaczy nie znika. W 2013 roku zgłoszono 1079 zatruć, w 2014 roku 2513, 

a w samej pierwszej połowie 2015 roku odnotowano już 2752 przypadków wg danych 

GIS. Należy też dodać, że ze względu na nieznajomość składu dopalaczy, nie da się 

każdego domniemanego przypadku zatrucia czy zgonu z całkowitą pewnością powiązać 

z dopalaczami [23]. Handel dopalaczami nie przestał istnieć wraz ze zmianami 

prawnymi. W dużej mierze przeniesiony został do internetu, dającego gwarancję 

anonimowości. 

6. Darknet, Tor i Silk Road  

Handel narkotykami w internecie dostarcza organom ścigania bardzo dużo proble-

mów. Najwięcej trudności generuje „ukryty internet”, zapewniający o wiele większą 

anonimowość niż tradycyjna sieć.  

6.1. Darknet 

Tradycyjnie internet jest siecią scentralizowaną [22]. Każdy kto dysponuje 

dostępem do serwisów społecznościowych czy wyszukiwarek sieciowych dysponuje 

również bankiem danych na temat użytkowników i ich usług [24]. Darknet jest siecią 

w sieci, stworzoną z myślą o mieszkańcach krajów, których władza nakłada cenzurę na 

internet. W sieci tej wszelkie informacje o użytkownikach są szyfrowane i kodowane 

tak, by nie dało się ich namierzyć. Darknet nie korzysta ze scentralizowanych serwerów, 

każdy komputer pełni rolę serwera, który zachowuje jedynie cząstkę wysyłanych 

informacji. W scentralizowanej sieci tradycyjnego internetu przetwarzające dane kom-

putery pozostawiają za sobą ślady (metadane) widoczne dla agencji wywiadowczych. 

W darknecie każde dane przesyłane są przez losowo wybrane komputery. Powoduje to, 

że pakiety danych otrzymują inne adresy nadawcy [24]. 

6.2. Sieć Tor 

Słowo Tor pochodzi od ang. The Onion Router oznaczająca w wolnym tłumaczeniu 

ruter cebulowy. Jest to nazwa wirtualnej sieci komputerowej, która zapobiega analizie 

ruchu sieciowego i zapewnia użytkownikom anonimowość. Tor (podobnie jak inne 

sieci tego typu, np. Freenet, GNUnet, MUTE) może być wykorzystywany w celu 

ominięcia cenzury i innych ograniczeń komunikacyjnych [25]. Tor wykorzystuje 

kryptografię, szyfruje przesyłane komunikaty wielowarstwowo (czemu zawdzięcza 

swojąnazwę) zapewniając w ten sposób poufność w przesyłaniu informacji między 

ruterami [25]. Sieć Tor wymaga zainstalowania specjalnego programu i konfiguracji 

komputera, co zajmuje mniej więcej 15 minut. 

6.3. Silk Road 

Silk Road (ang. Jedwabny Szlak) to działająca w sieci Tor internetowa platforma 

aukcyjna zamknięta w 2013 przez organy ścigania USA. Większość oferowanych na 
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niej towarów była nielegalna [26]. Handlowano na niej m.in. narkotykami [27]. Tran-

sakcje były przeprowadzane przy użyciu wirtualnych pieniędzy – bitcoinów, mających 

formę ciągu znaków. Po zamknięciu Silkroad 2.0. w 2013 roku powstała jego zmoder-

nizowana wersja Silkroad 3.0. Serwis ten został uruchomiony kilka godzin po zam-

knięciu przez władze wersji 2.0. Wartość pierwszej wersji Silkroad szacowana była na 

ponad 1 miliard dolarów. Jedwabny szlak zdolny był do wygenerowania około 8 

milionów dolarów zysku przez niecały rok istnienia. Dużą popularnością cieszy się 

również analogiczny portal – Agora Marketplace [28]. 

Polskie organy ścigania stale monitorują darknet, jednak w wielu przypadkach 

pozostają bezsilne. Ustalenie kontrahentów nielegalnych transakcji jest niemożliwe ze 

względu na ich anonimowość. 

7. Proste zakupy w internecie  

Nieznajomość zasady działania darknetu nie generuje braku możliwości zakupu 

dopalaczy w sieci. Kupno dopalaczy można przeprowadzić bez problemu za pomocą 

klasycznego internetu. Po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „dopalacze sklep” pojawia 

się ogromna ilość wirtualnych sklepów reklamujących oferty sprzedawanych przez nie 

substancji psychoaktywnych (oryginalna pisownia): 

 PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ!!! W KARNAWALE WYSYŁAMY X2!!! 

ZAMÓW ZA MINIMUM 300 ZŁ I DOSTAŃ PODWÓJNE ZAMÓWIENIE 

(PROMOCJA WAŻNA... [29]; 

 dopalacze sklep – najlepsze research chemicals – Sklep z dopalaczami; 

 W naszej ofercie znajdziesz najlepsze research chemicals i dopalacze... NASZ 

NASZ • DOPALACZE SKLEP • ODIWEDZIŁO. 167392 zadowolonych 

klientów. [29]; 

 Płacąc bitcoinami płacisz mniej! Płatności bitconami są łatwe, szybkie i bez-

pieczne. Zobacz jak prosto je zdobyć (przeczytaj nasz NOWY przewodnik), 

zapłacisz...[29]; 

 sklepinternetowy – mefedron, 3MMC, 4MMC,4MEC, BLACK AFGAN,... RC-

Chemicals dopalacze sklep zaprasza do zakupów !!! HEX EN.[29]; 

 Sklep z dopalaczami online – Research Chemicals – Odczynniki...Sklep z dopa-

laczami (odczynniki chemiczne/research chemicals) online, które kupisz z do-

stawą do domu i dowozem w niskich cenach. [29]; 

 dopalacze sklep internetowy, 3mmc sklep internetowy, sklep internetowy, dopa-

lacze sklep internetowy, legalne syntetyki, Dopalacze, 3mmc sklep internetowy, 

kupić, syntetyki, kolekcjoner,[29]. 

Sklepy te funkcjonują w sieci pomimo zakazów ustanowionych przez prawo dzięki 

sprytnym zabiegom: 

 przedstawiane artykuły określane są jako nie nadające się do spożycia, towary 

laboratoryjne lub środki chemiczne. Z drugiej strony w niektórych przypadkach 

producenci deklarują, iż składnikami preparatów są środki spożywcze pow-

szechnie dostępne; 
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 Przykładowo: „Produkty sprzedawane na naszej stronie są legalnymi środkami 

chemicznymi, syntetycznymi lub spożywczymi. Sklep nie sprzedaje nielegalnych 

w Polsce dopalaczy oraz środków psychoaktywnych. Wysyłane produkty to 

Mąka, Sól, Czekolada, oraz Drażetki o smaku mleczno-czekoladowym.”[30]; 

 W pisowni prezentowanych do sprzedaży środków znajdują się błędy lub ich 

nazwy nawiązują do nazwy zdelegalizowanego środka, odzwierciedlając w ten 

sposób domniemany efekt użycia; 

 Sprzedawane środki przedstawiane są również jako alternatywne terapie odwy-

kowe. Przykładowo: „Grupa (…) prowadzi za pośrednictwem strony alterna-

tywną terapię odwykową dla osób uzaleznionych od środków psychoaktywnych. 

Usługa polega na dostarczeniu zamiennych legalnych środków spożywczych, 

w zamian zamówionego wybranego tzw dopalacza.”[31]; 

Większość tego typu sklepów zarejestrowana jest w państwach o większej 

liberalności jak Holandia, Czechy lub niektóre kraje Azji [32]. Co więcej ze względu 

na poszanowanie prywatności klienta (i swojej) produkty mogą być dostarczone na 

dowolnie wskazany adres, do wybranej placówki pocztowej bez konieczności podania 

pełnych danych odbiorcy. Istnieje również możliwość wysyłki typu „Poste restante”, 

czyli odbiór przesyłki możliwy jest w dowolnej placówce poczty polskiej. 

7.1. Proste zakupy w internecie – przegląd przypadków 

W 2009 roku serwis poranny.pl poinformował o ofercie sprzedaży narkotyków na 

znanym portalu aukcyjnym. Wg dziennikarzy narkotyki („marichuanę”, prawdopodobnie 

celowo z błędem w nazwie) oferowano w dziale miłośników wyrobów tytoniowych. 

Jeden gram narkotyku można było kupić za 30 złotych. Przy zakupie większych ilości 

możliwy był rabat. By nabyć narkotyk wystarczyło wykonać telefon na podany w ogło-

szeniu numer [33].  

W 2012 rok w serwisie gazeta.pl pojawił się artykuł opisujący jak łatwo i bezpiecznie 

zakupić narkotyki w internecie. Dziennikarka "Gazety Wyborczej" zdołała zakupić 70 

działek heroiny na giełdzie Silk Road, dostępnej przez sieć TOR. Na zakupioną sub-

stancję czekała około tygodnia. Płatności dokonano za pomocą bitcoinów (dziennikarka 

zakupiła 12 bitcoinów po około 15 złotych) [34]. W tym samym roku reporterzy Faktu 

kupili narkotyki za pomocą telefonu. Dziennikarze w ciągu pół godziny zakupili w sieci 

m.in. substancje halucynogenne, zapakowane w woreczki foliowe, do których na 

wypadek kontroli policyjnej przyczepiono karteczki z informacją, że produkty nie nadają 

się do spożycia [35].  

W 2014 roku dziennik łódzki przedstawił historię 17-latka, który kupił metamfe-

taminę za pośrednictwem internetu. Nastolatek został zatrzymany przez policję podczas 

podejmowania przesyłki. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim 

14 gramów metamfetaminy [36].  

Reporterzy RMF i „Super Expressu” odkryli, że narkotyki można zamówić przez 

Internet w holenderskim sklepie. W ofercie tegoż sklepu poza narkotykami oferowane 
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były także zestawy do uprawy grzybków halucynogennych oraz maku wysoko-

morfinowego z dołączoną instrukcją jak uzyskać opium [37].  

W 2015 roku 21-letni mieszkaniec powiatu lidzbarskiego trafił do szpitala z ciężkim 

zatruciem dopalaczami kupionymi przez internet [38].  

W lipcu tego samego roku na stronie policji dolnośląskiej opublikowano komunikat 

o zatrzymaniu mężczyzny, który za pośrednictwem sieci nabył 100 listków LSD 

w innym sklepie w Holandii [39].  

Podobne raporty od wielu lat bardzo często pojawiają się w sieci. Ilustrują one 

ogromną łatwość w pozyskiwaniu substancji psychoaktywnych za pomocą internetu, 

nawet przez mało doświadczonych i nie związanych z tematem pozyskiwania narko-

tyków użytkowników sieci. 

8. Podsumowanie 

Powołując się na przedstawione dane, należy potwierdzić nie tylko ogromne 

zainteresowanie młodzieży tematem narkotyków, lecz przede wszystkim ich ogromną 

dostępność i łatwość pozyskiwania za pośrednictwem internetu. Sieć jest miejscem, 

którego nie da się utrzymać pod stałą i ścisłą kontrolą. Zagrożenie związane z nią 

wzrasta dzięki stale rosnącej liczbie nowych użytkowników. Internet nadal daje 

możliwość anonimowego zakupu narkotyków lub poznania ludzi, którzy mogą je 

sprzedać w rzeczywistości. Dodatkowo mnogość pozytywnych informacji płynąca od 

stałych użytkowników jest niewątpliwym bodźcem dla pierwszych eksperymentów 

z narkotykami. Narażeni są na to zwłaszcza młodzi ludzie.  

Literatura  

1. Raport Głównej Inspekcji Sanitarnej 2014 

2. Europejski Raport Narkotykowy 2013 

3. Europejski Raport Narkotykowy 2014 

4. Europejski Raport Narkotykowy 2015 

5. Europejski Raport Narkotykowy 2016 

6. Komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społecznej. Internauci 2013. Warszawa, 

czerwiec, nr 88 (2013) 

7. Komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społecznej. Internauci 2014. Warszawa, 

czerwiec, Nr 89 (2014) 

8. Komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społecznej. Internauci 2015. Warszawa, 

czerwiec, Nr 90 (2015) 

9. Komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społecznej. Korzystanie z Internetu. Warszawa, 

czerwiec, Nr 92 (2016) 

10. Kirwil L., Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy 

raport z badań EU Kids online przeprowadzonych wśród dzieci 9–16 lat i ich rodziców, 

Warszawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, (2011) 

11. Europejski Raport Narkotykowy 2011 

12. Watoła A., Przemoc i agresja wśród dzieci w przedszkolu. Wybrane zagadnienia,[w]: 

Różne spojrzenia na przemoc, Red. nauk. Szczepanik R., Wawrzyniak J., Łódź: 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej, (2008), s. 89-96 



 

 

Czy internet ma wpływ na przyjmowanie substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi? 

 

117 

13. https://hyperreal.info/talk/ 

14. http://trawka.org/topic/35007-porady-jak-zachowa%C4%87 bezpiecze%C5%84stwo-przy-

robieniu-zakup%C3%B3w-przez-internet/ 

15. https://hyperreal.info/ 

16. www.forum.dopalamy.com 

17. Brandt S. D., Sumnall H. R., Measham F., Cole J., Analyses of second-generation „legal 

highs‟ in the UK: initial findings, Drug Testing and Analizing, 2 (2010), s. 377-382 

18. Ramsey J., Dargan P. I., Smyllie M., Davies S., Button J., Holt D. W., Wood D. M. Buying 

“legal” recreational drugs does not mean that you are not breaking the law, Quarterly 

Journal of Medicine, 103 (2010), s. 777-783 

19. Zuba D., Byrska B., Maciow M. Comparison of „herbal highs” composition. Analytical 

and Bioanalitycal Chemistry, 400 (2011), s. 119-126 

20. Zuba D., New psychoactive substances- a contemporary challenge for forensic 

toxicologists.Problems of forensic sciences, 100 (2014), s. 359-385 

21. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

22. Wood J., The Darknet: A Digital Copyright Revolution, Richmond Journal of Law and 

Technology, 16 (4) (2010), s. 15-17. 

23. Września-Wal I., Boosters in the law and the laboratory, Journal of Laboratory Diagnostics, 

48(3) (2011), s. 333-338 

24. Mansfield-Devine S., Darknets. Computer Fraud & Security, 12 (2009), s. 4-6 

25. Dingledine R., Syverson N., Mathewson P., Tor: The Second-Generation Onion Router, 

13th USENIX Security Symposium, (2004) 

26.  Chen A., The Underground Website Where You Can Buy Any Drug Imaginable, Gawker, 

(2011) 

27. Gayathri A. From marijuana to LSD, now illegal drugs delivered on your doorstep, 

International Business Times, (2011) 

28. Evans Z., Agora Is the Web's Top Black Marketplace, Reason, (2014) 

29. www.google.pl 

30. https://forumprawne.org/hydepark/632038-oszustwo.html 

31. www.dopalacze.sklep.pl 

32. 2009 Annual report: the state of the drugs problem in Europe, EMCDDA, (2009-11). 

33. http://www.poranny.pl/polska-i-swiat/art/5272488,narkotyki-kupisz-nawet-na-allegro-hurt-

detal-im-wiecej-tym-nizsza-cena 

34. http://wyborcza.pl/1,76842,11440237,Heroina_przyszla_poczta.html?disableRedirects=true 

35. http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/narkotyki-na-telefon-kupilismy-narkotyki-przez-

telefon-prowokacja-faktu/x06gn72 

36. http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3670900,narkotyki-w-przesylce-kurierskiej-17latek-

zamowil-metaamfetamine-przez-internet,id,t.html 

37. http://fakty.interia.pl/polska/news-narkotyki-z-dostawa-do-domu,nId,805843 

38. http://www.olsztyn.com.pl/artykul,kupil-dopalacze-przez-internet-trafil-do-

szpitala,18598.html 

39. http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/kupil

_lsd_przez_internet_w_holandii 

  



 

 

Sara Czajkowska 

 

118 

Czy internet ma wpływ na przyjmowanie substancji psychoaktywnych przez 

młodych ludzi? 

Substancje psychoaktywne popularne są głównie wśród młodych ludzi. Statystyki Głównej Inspekcji 

Sanitarnej wskazują, iż co druga osoba, która w ostatnich latach była hospitalizowana z podejrzeniem 

zatrucia nowymi substancjami psychoaktywnymi miała między 16 a 24 lata. W kształtowaniu się wiedzy 

użytkowników substancji psychoaktywnych niewątpliwie ogromną rolę odgrywa internet. Jest on 

głównym źródem wiedzy na temat narkotyków. Dodatkowo, jest on dostępny dla prawie każdego prawie 

wszędzie. Użytkownicy wymieniają się doświadczeniami na temat używania substancji psychoaktywnych 

na blogach, forach i dedykowanych stronach internetowych. Informacje te dotyczą sposobów pozyskania 

narkotyków, dawkowania, sposobów podawania, oczekiwanych efektów i wielu innych. Młodzi ludzie 

przeszukujący sieć spotykają się z subiektywnymi przeżyciami użytkowników, którzy często stan po 

spożyciu opisują jako jedno z najwspanialszych doznań w życiu, co często przesądza o przyjęciu 

narkotyku przez innego młodego człowieka. Praca ukazuje rolę informacji istniejących w internecie 

w promowaniu narkotyków w sieci. Porusza problem istnienia ludzi, którzy często nawet nieświadomie 

stają się promotorami używania substancji psychoaktywnych przez innych ludzi. 

Słowa kluczowe:internet, narkotyki, dopalacze, młodzież 

Does internet affects on psychoactive substances use by adolescent people? 

Psychoactive substances are popular mainly among young people. Chief Sanitary Inspectorate statistics 

indicate that every second person, which in recent years was hospitalized with suspected poisoning of new 

psychoactive substances was between 16 and 24 years. Most of people gain the information about drugs 

from the internet. The internet is available to almost anyone, almost anywhere. Members share their 

experiences on drug use on blogs, forums and dedicated websites. This information relate to methods of 

obtaining the drug, dosage, administration methods, anticipated effects and many others.Young people who 

are searching the network meets with the subjective experiences of users, who often describe its, as one of 

the greatest experiences in their life. This often determines the acceptance of the drug by another young 

man. The aim of the present study is to show the role of Internet in promoting the use of psychoactive 

substances.  

Keywords: internet, drugs, legal highs, adolescent people 
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