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Profilowanie kryminalne według wybranego modelu 
Douglasa i jego współpracowników 

1. Wprowadzenie  

Profilowanie jest procesem identyfikacji, wykorzystywanym w wielu krajach, na 
ogół, jako technika, która wspiera śledztwo [1]. Osoba sporządzająca profil, ma za 
zadanie dokonać analizy popełnionych przez sprawcę czynów. Głównym celem owej 
analizy jest poznanie cech osobowościowych osoby dopuszczającej się konkretnego 
czynu. Pytanie – „Kto zrobił to w taki sposób?”, to główny cel, a jednocześnie problem 
profilowania. Profil może określać cechy, które mogą dotyczyć nie tylko jednej lecz 
kilku osób, bądź być nazbyt ogólne. Dlatego też, nie należy on do przekonującego 
i niepodważalnego dowodu w sądzie.  

Profilowanie kryminalne narodziło się w XIX wieku. Pierwszy raz z ekspertyzy 
profilerskiej skorzystano w 1956 roku [2]. Psychiatra, dr James Brussel został 
poproszony przez Policję o sporządzenie takiego profilu, a zarazem o pomoc 
w schwytaniu „szalonego bombiarza z Nowego Yorku”. Udało mu się właściwie 
opisać sprawcę, a także jego wygląd zewnętrzny. Pierwsze prace badawcze, dotyczące 
specjalistycznego profilowania kryminalnego zaczęły powstawać w 1969 roku.  

Aktualnie profile psychologiczne w Polsce są sporządzane przez wykwalifi-
kowanych funkcjonariuszy policji, którzy zajmują się policyjną psychologią 
stosowaną. Odpowiednio do rodzaju sprawy profile sporządzają także biegli różnych 
specjalności oraz Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie [2].  

Do tej pory nie określono jeszcze standardów, według których profile mają być 
tworzone. Istnieje wiele koncepcji, a także modeli profilowania [2]. Artykuł stanowi 
omówienie jednego z nich. Ze względu na obszerność, w monografii opisano model 
profilowania według J. E. Douglasa i jego współpracowników. Wybrany model ma 
eklektyczny charakter. Zostały w nim zespolone różne źródła informacji 
o profilowaniu. Jest także jednym z najbardziej popularnych modeli profilowania 
w świecie.  

Praca skierowana jest głównie do studentów I i II stopnia, zainteresowanych 
profilowaniem.  

2. Model profilowania według Douglasa i jego współpracowników  

Najobszerniejszy model profilowania, który jest obecnie używany, sporządzili J. E. 
Douglas, R. Ressler, A. Burgess i C. Hartman, którzy to traktują profilowanie 
psychologiczne jako opis kompozytu behawioralnego nieznanego sprawcy [3]. Model 
ten został podzielony na sześć etapów: 

 Etap 1. Początkowe dane profilowania; 
 Etap 2. Schematy decyzyjno-procesualne; 
 Etap 3. Ocena zbrodni; 

                                                                
1 kasia467c@wp.pl, Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  
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 Etap 4. Profil kryminalny; 
 Etap 5. Śledztwo; 

 Etap 6. Schwytanie [3].  
Poniżej przedstawiono oraz szczegółowo opisano każdy z wyżej wymienionych 

etapów.  
 
Etap 1. Początkowe dane profilowania 
Podstawowym celem w tej części profilowania jest zebranie informacji o zdarzeniu, 

a także wszystkich śladów fizycznych. 
 Miejsce zdarzenia. W tej grupie znajdują się informacje odnośnie do śladów 

fizycznych, którymi są np.: ślady kryminalistyczne, m.in. z zakresu biologii 
kryminalistycznej, traseologii, mechanoskopii; informacje pogodowe oraz związane 
z ruchem samochodowym. Mieszczą się w niej także informacje odnośnie do wzorców 
śladów, które wymagają odpowiedniego zespolenia w tworzeniu opisu przestępstwa; 
a także: pozycja ciała, czyli ułożenie zwłok na miejscu zdarzenia. 

Dane wiktymologiczne (o ofierze). W tej kategorii zbierane są informacje 
o ofierze. Jeśli nie żyje, profiler opiera się na zeznaniach innych osób, natomiast jeśli 
żyje, można ją przesłuchać [4]. We wstępnej fazie należy zebrać ogólne informacje 
o ofierze, dotyczące jej pochodzenia oraz tego, czy miała wcześniej problemy 
z prawem. Kolejne informacje dotyczą nawyków, hobby, a także stylu życia ofiary. 
Należy także zwrócić uwagę na relacje z rodziną, warunki domowe. Na końcu 
powinno się szukać informacji odnośnie do tego, co ofiara robiła tuż przez zdarzeniem 
i gdzie ją ostatnio widziano, a także pozyskać dane o jej wieku, wyglądzie. Sprawdza 
się wtedy również profesję, miejsce pracy i całościową sytuację ofiary.  

Informacje kryminalistyczne. Pochodzą one z autopsji, czyli sekcji zwłok. 
W raporcie dotyczącym sekcji zwłok powinny znaleźć się wnioski lekarza sądowego 
dotyczące m.in.: czasu i przyczyn zgonu, liczby zadawanych ciosów, tego czy 
obrażenia ofiary zostały dokonane przed śmiercią, czy w jej trakcie.  

Wstępne raporty policji. W raportach tych policjanci oprócz zebranych danych 
z dwóch pierwszych części tego etapu, powinni opisać wielorakie obserwacje, 
poczynione przez nich samych na miejscu zdarzenia. Należą do nich: opis zachowania 
i postawy świadków, informacje o osobie zawiadamiającej Policję i inne służby 
o zdarzeniu, a także opis miejsca, w którym zostało popełnione przestępstwo, włącznie 
z jego okolicą. Powinien on zawierać m.in. dane geograficzne, mapy, sytuację 
ekonomiczną mieszkańców, statystyki dotyczące popełniania przestępstw na tym 
terenie.  

Fotografie. W początkowych danych profilowania powinny znaleźć się trzy różne 
fotografie: zdjęcie „z lotu ptaka” – fotografia lotnicza miejsca zdarzenia; zdjęcie 
miejsca, w którym dokonano przestępstwa oraz ofiary, w tym jej wolnych od 
zanieczyszczeń ran.  

 
Etap 2. Schematy decyzyjno-procesualne  
Uzyskane informacje w pierwszym etapie zostają tutaj przyporządkowane do 

następujących kategorii: 
Rodzaj zabójstwa. W tej klasie zabójstwa dzieli się na sześć podtypów: 

 pojedyncze – występuje jedna ofiara, w jednym miejscu; 
 podwójne – występują dwie ofiary, w jednym miejscu; 

 potrójne – występują trzy ofiary, w jednym miejscu; 
 masowe – występują minimum cztery ofiary, w jednym miejscu; 
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 w szale – występują dwie ofiary oraz dwa zdarzenia, pomiędzy którymi nie ma 
„czasu na emocjonalne wygaszanie”; 

 seryjne – występują minimum trzy ofiary oraz minimum trzy zdarzenia, między 
którymi pojawia się okres emocjonalnego wygaszenia.  

Pierwotny zamiar. Dokonaniu zabójstwa towarzyszą trzy zasadnicze typy 
zamiarów. Każdy z nich zależy od indywidualnego modus operandi sprawcy, który 
może działać sam lub grupowo.  

Pierwsza kategoria dotyczy sprawców, którzy nie mają zamiaru wyrządzić krzywdy 
potencjalnej ofierze. Do głównych motywów należą tutaj korzyści materialne. Sprawca 
często traktuje działania przestępcze jako swoją pracę i zarobek. Do przykładów takich 
zabójstw należą np.: zabójstwa związane z narkotykami, zabójstwa którym towarzyszy 
podrabianie lub przerabianie różnych produktów, towarów oraz te, które są popełniane 
przez różne gangi lub grupy przestępcze. Druga kategoria dotyczy zabójstw 
emocjonalnych, egoistycznych. Można tutaj wyróżnić zabójstwa: z zemsty np. za 
zdradę, odejście partnera; w samoobronie, ze strachu o własne życie; na tle sporów 
i nieporozumień rodzinnych. Trzecia kategoria dotyczy sprawców, których zamiarem 
jest osiągnięcie satysfakcji seksualnej.  

Ryzyko stania się ofiarą. Na ryzyko stania się ofiarą wpływa wiele czynników. 
Jest to: wiek, zawód, wygląd, prowokacja, lokalizacja i inne. Tę kategorię można 
podzielić na ryzyko: niskie, umiarkowane i wysokie [4]. Ofiary niskiego ryzyka 
wykonują zawody oraz prowadzą taki styl życia, który na ogół im nie zagraża, np. są 
pracownikami administracji. Zaś ofiary wysokiego ryzyka znajdują się zazwyczaj 
w takich miejscach, w których poziom bezpieczeństwa jest znacząco obniżony, np. na 
dworcach, opustoszałych terenach, miejscach występowania prostytucji. 

Ryzyko sprawcy. Ta kategoria odnosi się do ryzyka, jakie sprawca musi podjąć 
w celu popełnienia zbrodni. Przykładem może być tutaj porwanie dziecka bawiącego 
się ze swoimi rówieśnikami i znajdującego się na placu zabaw obok szkoły, podczas 
obecności nauczycieli w pobliżu. Porwanie takie, wiąże się z wysokim ryzykiem dla 
sprawcy. Jednakże jeżeli decyduje się na taki czyn - porywa ofiarę znajdującą się 
w kategorii niskiego ryzyka, w okolicznościach wskazujących na wysokie ryzyko  
– wykazuje pewne cechy, np.: jest przekonany, że nikt go nie zauważy i nie schwyta, 
podczas porwania odczuwa podniecenie seksualne, jest niedojrzały emocjonalnie, itp.  

Eskalacja. Sprawca może stopniowo nasilać swoje poprzednie zachowanie lub je 
powtórzyć w stosunku do innej ofiary.  

Czynniki czasu. Istotne jest zwrócenie uwagi na to, ile sprawca potrzebował czasu, 
aby zabić ofiarę, manipulować ciałem (jeśli taka sytuacja wystąpiła) oraz pozbyć się 
ciała. Czas popełnienia zabójstwa jest również ważny.  

Czynniki związane z miejscem. Istotne jest także pozyskanie informacji, o tym, 
czy zabójstwo zostało dokonane na miejscu zdarzenia, czy ciało zostało 
przemieszczone, a także czy miejsce pozostawienia ofiary pokrywa się z tym, 
w którym popełniono przestępstwo. 

 
Etap 3. Ocena zbrodni 
Informacje z wcześniejszych dwóch etapów łączone są w kolejne kategorie, które 

poddawane są ocenie przez profilera.  
Rekonstrukcja zbrodni. Profiler musi dokonać odtworzenia sekwencji zdarzenia, 

a także zachowania dwóch jednostek, zarówno sprawcy, jak i ofiary. Aby uzyskać taką 
rekonstrukcję zdarzenia niezbędne są informacje m.in. o tym w jakim stopniu 
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spotkanie było zaplanowane i zorganizowane oraz to, w jaki sposób sprawca zdobył 
kontrolę nad ofiarą.  

Klasyfikacja sprawcy. Do najważniejszych celów należy tutaj określenie stopnia 
zorganizowania sprawcy. Głównie chodzi o to, czy działał on w sposób 
zorganizowany, czy niezorganizowany oraz czy miejsce zdarzenia było uprzednio 
przez niego przygotowane. Powinno skierować się tutaj uwagę na następujące 
czynniki: 
 wybór ofiary;  

Przestępcy działający w sposób zorganizowany, wcześniej upatrują sobie ofiarę, 
śledząc nawet jej całe życie. Przestępcy działający z kolei w sposób 
niezorganizowany wybierają zwykle swoją ofiarę przypadkowo; 

 strategie wspomagające kontrolowanie ofiary; 
Przestępcy działający w sposób zorganizowany pierwsze zwabiają ofiarę np. 
podstępem. Następnie używają siły fizycznej, aby zachować kontrolę nad ofiarą. 
Przestępcy działający w sposób niezorganizowany zwykle już na samym początku 
używają siły fizycznej, tak aby od razu obezwładnić ofiarę. Działają w sposób 
chaotyczny, dokonując ataku „błyskawicznego” [5]; 

 sekwencje zbrodni; 
Czyny przestępcy działającego w sposób zorganizowany przeważnie poprzedzone 
są bardzo długimi planami, zgodnymi ze swoimi fantazjami. Działania 
przestępców niezorganizowanych z reguły nie są planowane.  

Aranżacja. Zdarza się, że sprawca zmienia wizualnie miejsce zdarzenia, chcąc 
wprowadzić w błąd organy ścigania, np. po dokonaniu zabójstwa kradnie wartościowe 
rzeczy, tak by myślano, że głównym motywem był rabunek. Bardzo istotne jest 
ustalenie, czy miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia, zostało zmienione, tak by 
miało wpływ na późniejszą ocenę przestępcy przez organy ścigania.  

Motywacja. Jeżeli chodzi o przestępców niezorganizowanych ciężko jest określić 
ich motywację. Z kolei w przypadku zorganizowanych przestępców łatwiej jest ustalić 
ową motywację, ponieważ sekwencja ich postępowania wynika z własnych fantazji.  

Dynamika miejsca zbrodni. Warta uwagi jest ocena wzajemnych elementów 
i powiązań między wszystkimi etapami. Może ona obejmować następujące czynniki: 
miejsce zbrodni, przyczyna zgonu, sposób dokonania zabójstwa, ułożenie ciała, 
występowanie dodatkowych ran oraz ich umiejscowienie.  

 
Etap. 4. Profil kryminalny  
Na tym poziomie pracy zebrane informacje w poprzednich etapach są poddane 

profesjonalnej ocenie, następnie ze sobą scalone w formie profilu kryminalnego. Jest 
on przekazywany Policji lub innemu organowi, który prowadzi śledztwo. Ocena ta jest 
traktowana wyłącznie jako hipoteza.  

Dane demograficzne. W profilu powinny się znaleźć przypuszczenia co do 
poziomu inteligencji sprawcy, jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
wojskowego, stylu życia, jego stosunków z innymi ludźmi, a nawet (jeśli jest to 
pomocne) wyglądu zewnętrznego samochodu [4].  

Charakterystyka fizyczna. W tej części powinny znaleźć się informacje dotyczące 
wyglądu sprawcy m.in.: wieku, wzrostu, sylwetki, a także jego przynależności do 
grupy etnicznej.  

Nawyki. Ta część obejmuje m.in.: nałogi (nadużywanie alkoholu lub innych 
środków odurzających), upodobania oraz hobby np. zbieractwo, wędkarstwo, 
uprawianie różnego rodzaju sportów itp.  
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Przekonania i wartości. W tym miejscu umieszcza się przypuszczenia co do 
stosunku sprawcy względem kobiet, seksualności, rodziny itp. 

Zachowanie sprawcy. Ta część mówi o przypuszczalnych zachowaniach, 
mogących pojawić się u sprawcy zanim doszło do zabójstwa; spekulacjach 
dotyczących stresorów, które mogły na niego zadziałać oraz informacjach odnośnie do 
tego, jak mógł zachowywać się po dokonaniu czynu (np. mógł nadużywać alkoholu 
lub obnosić się z tym co zrobił).  

Zalecenia. Umieszcza się tutaj informacje, wskazówki oraz sugestie, dotyczącego 
tego, w jakim kierunku prowadzić śledztwo. Wskazówki te mogą dotyczyć np. 
sposobu prowadzenia przesłuchania. 

Filtr informacji zwrotnej 1: walidacja profilu. Pomiędzy czwartym i piątym 
etapem występuje filtr informacji zwrotnej, pozwalający na porównanie sporządzonego 
profilu z informacjami, na podstawie których powstał. Dokładniej mówiąc, 
sprawdzana jest spójność tych elementów przez profilera. Jeśli brakuje jakichś 
informacji np. o śladach lub zaleceniach należy je uzupełnić.  

 
Etap 5. Śledztwo 
Profil kryminalny znajduje się już na tym etapie w jednostce, która prowadzi 

śledztwo oraz realizuje działania zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy.  
Filtr informacji zwrotnej 2: nowe dowody. Podczas śledztwa mogą ukazać się 

nowe materiały dowodowe, bądź informacje odnośnie do zdarzenia. Ten filtr 
informacji zwrotnej pozwala na zmianę profilu na ich podstawie. 

 
Etap 6. Schwytanie  
W przypadku wzorcowej sytuacji sporządzony uprzednio profil pomaga ujawnić 

oraz ująć sprawcę.  

3. Przykładowa sprawa, w której profilowanie kryminalne odniosło 
kluczową rolę w schwytaniu sprawcy 

W poniższym punkcie przedstawiono przypadek sprawy, w której profilowanie 
kryminalne odniosło kluczową rolę w schwytaniu sprawcy. Został on w całości 
zaczerpnięty z monografii Kacpra Gradonia pt. „Zabójstwo wielokrotne: Profilowanie 
kryminalne” [6]. W opisywanym kazusie zastosowano krok po kroku wszystkie 
z opisywanych wyżej etapów profilowania kryminalnego, które doprowadziły do 
skutecznego wytypowania sprawcy. 

 O godzinie 15:00 na dachu bloku mieszkalnego znaleziono obnażone ciało młodej 
kobiety, która była lokatorką tego samego budynku [6]. Na twarzy ofiary widniały 
poważne obrażenia. Duszono ją za pomocą paska kobiety. Zabójca odciął jej sutki, 
następnie położył je na jej klatce piersiowej. Na udach oraz brzuchu kobiety napisał 
atramentem: „Nie powstrzymacie mnie”. Sprawca zdjął majtki ofiary, a następnie 
naciągnął je na jej twarz, rajstopy natomiast zawiązał wokół kostek i nadgarstków. 
Zdjął kobiecie kolczyki, ułożył je po obu stronach głowy. Do jej pochwy włożył 
długopis oraz parasolkę. We włosy łonowe wetknął grzebień. Złamał ofierze nos oraz 
żuchwę. Pod wpływem uderzeń jej zęby uległy obluzowaniu. Na ciele ofiary widoczne 
były liczne skaleczenia, a także ugryzienia.  

 Po zebraniu informacji dotyczących zabójstwa z wszystkich etapów profilowania 
stworzono profil sprawcy. Zawarte w nim informacje ogólne określały sprawcę jako 
osobę o przeciętnej inteligencji, która być może ukończyła szkołę średnią. 
Najprawdopodobniej porzuciła ona naukę. Sprawca nie miał doświadczenia 
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wojskowego. Prawdopodobnie był bezrobotny. Jeśli jednak pracował był robotnikiem 
lub rzemieślnikiem. Charakterystyka zawarta w profilu określała go jako białego 
mężczyznę w wieku od 25 do 30 lat o średniej budowie ciała. Jego wygląd zewnętrzny 
miał być typowy dla mieszkańców okolicy w której doszło do przestępstwa. 
Przedstawiając hipotetyczne nawyki i zwyczaje oraz wyznawane przez sprawcę 
poglądy i wartości sugerowano, że zabójca miał trudności z nawiązywaniem 
i podtrzymywaniem związków z kobietami, był niedoświadczony seksualnie 
i niepewny własnej seksualności. Sprawca prawdopodobnie posiadał duży zbiór 
pornografii, która służyła mu do podsycania jego sadystycznych fantazji  
– wskazywano na fakt włożenia w pochwę przedmiotów, co mogło się przekładać na 
formę zastąpienia aktu seksualnego. Sprawca nienawidził kobiet, a jego głównym 
motywem nie była zemsta, lecz chęć odtworzenia perwersyjnych marzeń i fantazji. 
Założono także, że zabójca mieszkał w budynku, w którym popełniono czyn bądź 
w nim pracował, ponieważ przebywał tam wczesną porą. Sadystyczne czynności 
seksualne wykonywane na ciele kobiety wskazywały, że sprawca działał w sposób 
niezorganizowany. Prawdopodobnie cierpiał na poważne zaburzenia psychiczne. 
Obraz miejsca wskazywał na to, że zabójca sam przed sobą usprawiedliwiał swoje 
postępowanie oraz nie miał wyrzutów sumienia. Pozostawił zwłoki ułożone 
w prowokacyjny i upokarzający sposób, kpił z policji poprzez pozostawione napisy na 
ciele ofiary, co sugerowało, że może zaatakować ponownie. W profilu zawarte były 
także sugestie dla organów ścigania względem dalszego postępowania. Zaznaczono, że 
bardzo prawdopodobna jest możliwość zaistnienia sytuacji, w której policja nawiąże 
kontakt z zabójcą, ponieważ prawdopodobnie mieszka on w budynku, w którym 
dokonano zbrodni. Zabójca będzie chciał się włączyć w prowadzenie postępowania 
oferując swą pomoc, może także próbować kontaktować się z rodziną ofiary. 

Po operacji dochodzeniowo-śledczej aresztowano podejrzanego, którym okazał się 
syn mieszkańca budynku, w którym dokonano zbrodni. Okazało się, że był pacjentem 
szpitala psychiatrycznego. Opuścił go dzień przed datą dokonania zabójstwa. Był 
bezrobotnym mężczyzną w wieku 30 lat, samotnym jedynakiem. Powtarzał klasę 
w szkole średniej, następnie porzucił naukę. Nie odbył służby wojskowej. 
W mieszkaniu podejrzanego znaleziono duże ilości materiałów pornograficznych. 
Mężczyzna nigdy nie spotykał się z dziewczynami, uznawany był za osobę czującą się 
niepewnie w towarzystwie kobiet. Cierpiał na depresję, dokonywał prób samobójczych 
przed zdarzeniem, jak i po. Podejrzany nie przyznał się do winy. Powtarzał, że nie zna 
ofiary. Został jednak uznany za winnego. Niepodważalnym dowodem były ślady po 
ugryzieniu, które definitywnie potwierdziły jego winę. 

4. Podsumowanie  

Pojęcie miejsca zbrodni budzi ogromne wrażenie oraz wywiera szok na opinię 
publiczną. Z reguły pierwsza myśl na wiadomość o popełnieniu tego typu czynu 
kieruje się ku ofierze, jednak szybko zmieniamy tor myślenia i zastanawiamy się nad 
tym kto mógłby zrobić coś tak okropnego. Często analizujemy podane przez media 
informacje. Na podstawie własnych przemyśleń i intuicji szukamy winnego. Niewielka 
część z nas wie, że podejmujemy się w takich sytuacjach amatorskiego typowania 
sprawcy, zwanego inaczej profilowaniem.  

Profilowanie kryminalne jest interdyscyplinarną dziedziną nauki. Łączy zarówno 
psychologię, kryminologię, wiktymologię, kryminalistykę, psychiatrię, medycynę 
sądową, antropologię, socjologię, seksuologię i statystykę [7]. Tematyka profilowania 
kryminalnego stała się w ostatnich latach bardzo popularna, głównie dzięki środkom 
masowego przekazu. Media, poprzez ukazywanie różnego rodzaju przypadków 
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przestępstw, określiły profilerów jako ekspertów rozwiązujących zagadki kryminalne 
z niemalże stuprocentową skutecznością. Pomimo wszelkich zalet, które posiada, 
wymaga wielu badań i udoskonaleń z metodologicznego punktu widzenia, zarówno na 
świecie, jak i w Polsce [7].  

Niemniej jednak, zastosowanie profilowania kryminalnego jako „narzędzia 
śledczego” jest jak najbardziej zasadne. Stanowi ono rodzaj kompleksowego 
spojrzenia na dane zdarzenie oraz dowody [8]. Na etapie śledztwa profil kryminalny 
jest analizą psychologiczno-kryminalistyczno-kryminologiczną, która pozwala na 
stworzenie katalogu cech osobowościowych przestępcy. Dzięki niemu organy ścigania 
mogą zawęzić krąg osób typowanych do udziału w przestępstwie, bądź zbudować 
strategię przesłuchania podejrzanego.  
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Profilowanie kryminalne według wybranego modelu Douglasa i jego 
współpracowników  

Streszczenie 
Profilowanie kryminalne nie jest obecnie szeroko rozpowszechnionym procesem dochodzeniowym. 
Istnieją jednak pewne dowody, potwierdzające jego skuteczne wykorzystanie w sprawach niektórych 
rodzajów przestępstw. Coraz więcej policjantów z pionu operacyjno-dochodzeniowego zaczyna zdawać 
sobie sprawę z zalet profilowania – realnego narzędzia wykrywania sprawców.  
W opracowaniu zdefiniowano termin profilowania kryminalnego oraz opisano wybrany model 
profilowania autorstwa J. E. Douglasa oraz jego współpracowników, który został podzielony na sześć 
etapów. Autorka opisuje sprawę, w której profilowanie kryminalne odniosło kluczową rolę w schwytaniu 
sprawcy. Wskazuje również na procesy występujące w tworzeniu profilu, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na specyfikę i przydatność danej dziedziny.  
Słowa kluczowe: profilowanie kryminalne, model profilowania.  

Criminal profiling according to the selected model of Douglas and his colleagues 

Abstract 
Criminal profiling is not currently a widely used investigation process. However, there is some evidence 
proving its effective use in cases of certain types of crime. More and more police officers from the 
operational and investigation division are beginning to realize the advantages of profiling, a real tool for 
detecting perpetrators. 
The author defines the term of criminal profiling and describes a selected profiling model by J. E. Douglas 
and his collaborators, which was divided into six stages. The author describes a case in which criminal 
profiling has played a key role in capturing the perpetrator. It also indicates processes occurring in the 
creation of a profile, with particular attention to the specificity and usefulness of a given field. 
Key words: criminal profiling, profiling model.  
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Wykorzystanie otwartych źródeł informacji  

w taktyce kryminalistycznej 

1. Wstęp  

Ze względu na istotne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i jego obywateli, każde 

państwo posiada i utrzymuje powołane służby do zbierania i analizowania informacji. 

Wszelkie działania są tajne i wspierają decyzje władz państwa. Ze względów 

bezpieczeństwa, sposoby działania, struktury jak i efekty należą do ograniczonej 

dostępności publicznej. W XXI wieku społeczeństwo informacyjne coraz bardziej 

pogłębia swoją wiedzę w zakresie wywiadu informacyjnego, czego konsekwencją jest 

przełamanie ograniczeń i świadomości o działalności państwa w tym służb 

specjalnych. Rozwój technologiczny zmienia uwarunkowania bezpieczeństwa państwa 

jak i ewolucji instrumentów odpowiedzialnych za rozpoznawanie zagrożeń 

i przeciwdziałanie im.  

Kryminalistyka jako młoda nauka zmierza do wykrycia i ujęcia sprawcy 

przestępstwa a przede wszystkim do udowodnienia winy sprawcy. W rzeczywistości 

nie jest do końca zdefiniowana o czym mogą świadczyć trwające postępy w tej nauce. 

W kryminalistyce w walce z przestępczością znalazły zastosowanie różne nauki 

wykorzystujące otwarte źródła informacji. Bada nie tylko sposoby i środki 

dokonywania przestępstw ale opracowuje także metody służące do wykrycia 

przestępstwa czy ustalenia i ujęcia sprawcy. Zakresy kryminalistyki podzielono na 

taktykę i technikę kryminalną. Sposobami popełnienia czynów przez przestępców oraz 

zasadami działania organów śledczych w celu wykrycia przestępstw, ujawnienia 

i ujęcia sprawcy zajmuje się taktyka, której do tych czynności mogą posłużyć otwarte 

źródła informacji (OSINT – Open Source Intelligence). Nie ujawniają one podmiotowi 

wykonywanych działań sprawdzających i weryfikujących. Biały wywiad stanowi 

obecnie tzw. pozaagenturalną formę zbierania informacji. W przeszłości wysiłki 

organów ścigania skierowane były przede wszystkim do uzyskania przyznania się 

podejrzanego do winy, natomiast wraz z ewolucją i rozwojem technologii, obecnie 

udowodnienie winy możliwe jest przy zastosowaniu białego wywiadu, który głównie 

bazuje na informacjach pochodzących z Internetu.  

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia wykorzystania otwartych 

źródeł informacji w taktyce kryminalistycznej.  

Nomenklatura anglojęzyczna upowszechniła pojęcie Open Source Intelligence 

(OSINT), które obejmuje dwa uporządkowane sposoby pozyskiwania a następnie 

analizowania informacji. W niniejszym artykule sformułowanie otwarte źródła 

informacji jest tożsame z określeniami „Białego Wywiadu” oraz „Open Source 
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Intelligence – OSINT”. Pierwsze sformułowanie wykorzystywane jest przez agendy 

rządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, natomiast drugie plasuje się 

także w sektorze prywatnym. W poniższym artykule autorka omówiła i zwróciła 

szczególną uwagę na definicyjne określenia otwartych źródeł informacji (biały 

wywiad, OSINT), kryminalistyki oraz taktyki kryminalistycznej, kolejno przechodząc 

do opisu otwartych źródeł informacji w taktyce kryminalistycznej. 

Historyczne ślady pozyskiwania informacji tj. wywiadu, pochodzą ze starożytnej 

Persji, Grecji i Rzymu. Przesłanki mówią, że najstarszy donos został formalnie spisany 

około 4000 lat temu, a dotyczył donoszenia przez dowódcę posterunku swojemu 

władcy o tajemniczych sygnałach świetlnych. Trudno określić, czy i w jakim stopniu 

w przeszłości pozyskane dane pochodziły ze źródeł ogólnodostępnych, jednak 

przesłanie ich do odbiorcy odbywało się za pośrednictwem pełnej konspiracji, dla 

której stosowano różne formy i metody ukrywania np. zaszycie ich w sandałach 

posłańca, który nawet nie wiedział z jaką misją zmierza do celu. Spartanie stosowali 

nawet szyfrowanie wiadomości za pomocą urządzenia o nazwie skytale (było to 

urządzenie składające się z gładkiego zwoju i trzonu. Przy owinięciu odpowiednio na 

trzonie pozornie napisanego tekstu, można było odczytać istotne informacje)
 
[1]. 

2. Otwarte źródła informacji OSINT  

Pojęcie „otwarte źródła informacji” czy „biały wywiad” jest coraz bardziej 

powszechne w użytkowaniu. Biały wywiad polega głównie na zdobywaniu informacji 

ze źródeł jawnych tj. ogólnie dostępnych. Samo sformułowanie jest polskim 

„pomysłem”, ponieważ zwykle używa się amerykańskiego akronimu OSINT (Open 

Source INTelligence), które dosłownie tłumaczone jest jako „wywiad jawnoźródłowy” 

bądź „wywiad ze źródeł otwartych” [2].  

 Poprzez „biały wywiad”, rozumie się najczęściej prowadzone działania 

wywiadowcze na podstawie otwartych i powszechnie dostępnych źródeł tj. analiza 

publicystyki czy przekazu medialnego. Często ten sposób określany jest jako legalny, 

zgodny z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, jednak warto 

podkreślić, że w działalności wywiadowczej nawet analiza informacji pochodzących 

z otwartych źródeł nie jest jawna. Jest to metoda wykorzystywana w pracy 

wywiadowczej, która polega głownie na studiowaniu i analizie publikowanych 

oficjalnie materiałów. Metoda ta, zwana również wywiadem bezagenturalnym, 

jawnym czy publicznym polega na monitoringu: prasy codziennej, politycznej, 

biznesowej i technicznej; sprawozdań z działań i zamierzeń rządu czy partii 

rządzących; audycji radiowych i telewizyjnych; geoinformacji i wielu innych 

ogólnodostępnych otwartych baz danych [3]. 

Open Source Intelligence (OSINT) tj. otwarte źródła informacji, definiowane są 

jako wynik przeprowadzania czynności w zakresie pozyskania informacji. W tym celu 

informacje są wyszukiwane, porównywane pod względem treści po czym wybiera się 

te najbardziej istotne dla odbiorcy [4]. Biały wywiad definiowany jest także jako 

analiza informacji z legalnych dostępnych źródeł. Charakteryzuje się przyjazną 

i bezpieczną formą zdobywania informacji a także publicznym dostępem dla każdego 

obywatela [5]. Jako jawnoźródłowa informacja, obejmuje dane i ich ciąg pocho-

dzących z jednego lub więcej źródeł [6].  
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Podstawową zaletą białego wywiadu jest oczywiście szybkość pozyskiwania 

informacji w tym ich ilość, jakość i przejrzystość, różnorodność, łatwość i niskie 

koszty analizy. Jest to wynik rewolucji w zakresie technologii informacyjnych jak 

i powstaniu oraz upowszechnieniu się Internetu. Dzięki narzędziom inwigilacyjnym 

tj. urządzeniom mobilnym i szerokopasmowemu łączu, śledzenie i analizowanie 

podmiotów jest dostępne z każdego miejsca na ziemi. Zdarza się, że dziennikarze 

śledczy częściej pozyskują w szybszym tempie informacje niż służby wywiadowcze, 

dlatego monitoring informacji z OSINT jest bardzo ważny dla działalności służb 

specjalnych. Ocena źródła informacji ma przede wszystkim decydujący wpływ na 

późniejsze wykorzystanie informacji. Aby ocena danych była pozytywna, musi być 

scharakteryzowane źródło z której pochodzi oraz w jaki sposób wywiadowca wszedł 

w jej posiadanie [7].  

Korzystanie z otwartych źródeł informacji obecnie należy do podstawowej formy 

działalności wywiadowczej, stosowanej przez wszystkie służby specjalne. Dane 

pochodzą zarówno z publicznie dostępnych informacji jak i informacji o ograniczonym 

rozpowszechnieniu czy dostępie publicznym. Ich niejawność głównie polega na 

oparciu o większość jawnych przepisów. Natomiast tajnym przedmiotem jest cel ich 

stosowania (w Policji określane jako zapobieganie, wykrywanie czy rozpoznanie 

przestępstw), osobowe źródła informacji, osoby wobec których stosuje się biały 

wywiad wraz z technikami przebiegu czynności czy funkcjonariuszy realizujących 

dany cykl wywiadowczy [8]. 

3. Kryminalistyka i taktyka kryminalistyczna 

Do niedawna problematyka kryminalistyki koncentrowała się na rozważaniach 

teoretycznych dotyczących dyscyplin naukowych związanych z prawem, kryminologią 

i kryminalistyką oraz z dziedzinami z zakresu identyfikacji kryminalistycznej. 

Współcześnie, walka z przestępczością wymaga ciągłego poszerzania wiedzy 

w zakresie znajomości metod działania sprawców, ścigania karnego a także przede 

wszystkim zapobieganiu akcji przestępczej z wykorzystaniem bezpośredniego 

naruszania porządku prawnego. Dlatego określenie „kryminalistyka” jest zbiorem 

metod przestępczych, śledczych i profilaktycznych.  

Kryminalistyka charakteryzuje się swoim rozwojem poprzez wykorzystanie 

osiągnięć wielu nauk, znajdujących zastosowanie w walce z przestępczością min. 

Z wykorzystaniem informatyki śledczej. Przede wszystkim postrzegana jest jako nauka 

praktyczna, opracowująca zasady sprawnego działania za pomocą środków 

laboratoryjnych i technicznych w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw wraz 

z ustaleniem faktów mających szczególne znaczenie dowodowe w postepowaniu 

karnym. Innymi słowy jest praktyczna w procesach prawnych oraz wykorzystuje 

taktykę i strategię zwalczania przestępczości. Kryminalistykę charakteryzują także: 

metody poznawania popełnienia przestępstw, wykrywanie faktów i sprawców, 

wykrywanie metod popełnienia przestępstw oraz zapobieganie przestępstwom.  

Przedmiotem badań kryminalistyki są także technika i taktyka kryminalistyczna 

tj. działania rozpoznawcze, wykrywcze, dowodowe oraz zapobiegawcze. Jako nauka 

typowo celowościowa przystosowuje metody i techniki nauk do wykorzystania 

w prawie karnym materialnym i procesowym. Obejmuje przede wszystkim badanie 

sposobów i metod porozumiewania się przestępców. 
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Taktyka kryminalistyczna obejmuje następujące metody i sposoby:  

 popełniania przestępstw – tzw. taktyka przestępcza mająca za zadanie określenie 

sposobu i metody postępowania przestępców tj. wybór miejsca i czasu 

popełnienia przestępstwa a także działań, które urzeczywistniły to przestępstwo, 

sposobu i metod współdziałania sprawców, działań urzeczywistniających, 

wykonania przestępstwa oraz metod porozumiewania się sprawców, 

 dochodzenia przestępstw – tzw. taktyka dochodzenia przestępstw określająca 

sposoby i zasady planowego oraz celowego postępowania w trakcie dochodzenia 

przestępstw, mająca za zadanie szybkie, sprawne wykrycie i ujęcie sprawcy wraz 

z udowodnieniem mu winy, 

 zapobiegania przestępstwom – tzw. taktyka profilaktyczna, która obejmuje 

problematykę metod i sposobów zapobiegających działalności przestępczej [9]. 

Taktyka kryminalistyczna w porównaniu do techniki kryminalistycznej jest 

ukierunkowana bardziej na sprawcę i jego wykrycie, jednak działania wynikające z ich 

charaktery, uzupełniają się. Taktyka bez techniki kryminalistycznej, a przede 

wszystkim jej najnowszych osiągnięć, pozbawiona byłaby skutecznych możliwości 

wykrywczych. Dotychczasowe działania taktyczne w procesie karnym, zostały 

uzupełnione o ekspertyzy, które niewątpliwie pozwalają na zwiększenie skuteczności 

walki z przestępczością [10]. 

Źródła otwarte należą do środków technicznych i agenturalnych. OSINT dostarcza 

tyle samo ważnych bloków informacji co źródła dyplomatyczne czy wywiad 

satelitarny. Biały wywiad w ogólnej wartości informacji dostarcza około 80% 

informacji jawnych [11]. W związku z powyższym, należy podkreślić, iż zmiany 

ewolucji kryminalistyki zmierzają do wyeksponowania roli rozpoznawczej [12].  

Pozyskane informacje z wykorzystaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, do 

których zaliczono otwarte źródła informacji, niekoniecznie muszą mieć znamiona 

przestępstwa czy zagrażać bezpieczeństwu państwa. Biorąc pod uwagę wykorzystanie 

białego wywiadu w kryminalistyce w ramach funkcji dowodowej, można przypuszczać 

że ustalenia uzyskane z otwartych źródeł informacji mogą być ryzykowne. Zalicza się go 

jednak do taktyki kryminalistycznej jako element realizacji funkcji rozpoznawczej [13]. 

4. Biały wywiad w taktyce kryminalistycznej 

OSINT w pracy wywiadowczej służy głównie do wsparcia na różnych etapach 

planowania i przygotowywania operacji jak i do ich realizacji. Pełni także funkcję 

bieżącego monitoringu. Organy ścigania od lat korzystają z białego wywiadu pomimo 

iż metody z wykorzystaniem otwartych źródeł informacji nie są bezpośrednio 

uregulowane w polskich przepisach. Wiele przesłanek wskazuje, iż miejsce „białego 

wywiadu” w obszarze taktyki kryminalistycznej zaliczane jest do czynności 

operacyjno – rozpoznawczych. Wprowadzanie informacji z otwartych źródeł do 

zamkniętych baz danych jest jawnym faktem, gdzie stosuje się system oceny 

wiarygodności informacji jak i ich źródła. Technika i taktyka zbierania informacji 

zaliczana jest już do niejawnych, ponieważ od lat służby penetrują określone strony, 

blogi czy czaty internetowe w celu pozyskania odpowiednich informacji. W trakcie 

tych czynności istnieje także możliwość zastosowania bezpośredniego podstępu wobec 

np. osoby sprawdzanej [14].  
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Samo pozyskanie informacji z ogólnodostępnych źródeł nie jest wystarczającą 

podstawą do wszczęcia postępowania przygotowawczego. Konieczne jest sprawdzenie 

przez odpowiedni organ jak i przetworzenie i analiza posiadanych informacji. Dlatego 

też zbiór danych opracowywany jest tak aby ujawnić powiązania między 

informacjami, osobami a zdarzeniami, dzięki czemu może także pełnić funkcje 

zapobiegawcze i profilaktyczne. Na przykład portale społecznościowe dostarczają 

dużo jawnych informacji na temat dnia codziennego jak i harmonogramu 

wykonywanych czynności. Biały wywiad jako forma pracy operacyjno-rozpoznawczej 

zalicza się do analizy operacyjnej i strategicznej. Analiza operacyjna, zwana inaczej 

taktyczną, charakteryzuje się osiągnieciem w jak najkrótszym czasie zamierzonego 

celu tj. wykrycie i ujawnienie przestępstwa a następnie ujęcie sprawcy. Wykorzystuje 

się ją głównie w procesie wykrywczym a także w definiowaniu nowego celu 

operacyjnego czy konstruowaniu wersji śledczych [15]. Analiza strategiczna 

stosowana jest przy problemach związanych ze stanem przestępczości a także 

z przyczynami ich występowania. Problemy długoterminowe, cele, ustalanie strategii 

zwalczania przestępczości kryminalnej jak i jej prognozowanie należą do jej 

przedmiotu. Dzięki niej, na przestrzeni dłuższego czasu, można badać tendencje 

rozwojowe przestępczości, zmiany jakie zachodzą w sposobie popełniania określonych 

przestępstw jak i ich prognoza [16].  

Biały wywiad wykorzystywany może być także jako dowód w sprawie. Samo 

sformułowanie „dowód” obejmuje dane pochodzące z różnych źródeł informacji, które 

w późniejszym czasie wykorzystywane są w trakcie procesu dowodowego jako 

„źródła dowodowe”. Nazwane są nimi źródła mające znaczenie dowodowe bądź dane, 

które mogą dostarczyć informacji mających znaczenie dowodowe. Dowodem także 

nazwane są wnioski dedukcyjne pochodzące ze źródeł środków dowodowych. 

Najważniejsza jest jednak trafna i wnikliwa analiza pozyskanych informacji. 

 Wykrywanie przestępstw i ich sprawców, gromadzenie informacji, jak 

i udowadnianie winy polegają na wykorzystaniu czynności procesowych oraz 

operacyjno-rozpoznawczych. Biały wywiad zalicza się do czynności operacyjno-

rozpoznawczych, które wykorzystuje się do rozpoznania środowisk kryminalnych 

i kryminogennych, wykrywania czynników sprzyjających przestępczości i osób 

posiadających cechy przestępcze jak i źródeł dowodowych oraz do zapobiegania 

przestępstwom i działaniom zagrażającym porządkowi publicznemu czy 

bezpieczeństwu państwa. Zalicza się je do czynności „operacyjno-kryminalistycznych” 

będących udokumentowanym, opartym na wiedzy i prawie sporządzonym pisemnie 

nieprocesowych i niejawnych przedsięwzięć organów policyjnych, zmierzających przy 

wykorzystaniu taktyki i techniki kryminalistycznej do wykrycia przestępstw [17]. 

5. Podsumowanie  

Na każdym etapie pracy kryminalistycznej, niezależnie od zaangażowania danej 

metody, zawsze korzysta się z analizy informacji pochodzących z zasobów 

policyjnych. Otwarte źródła informacji w kryminalistyce przede wszystkim oceniane 

są jako wyjątkowo skuteczne narzędzie zaliczane do jedynej metody niedostępnej 

np. dla zorganizowanych struktur przestępczych. Dokładna analiza danych 

pochodzących z otwartych źródeł informacji pozwala w niektórych przypadkach 

wyprzedzić zamiary zorganizowanych grup przestępczych. Pełne wykorzystanie 
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precyzyjnie sporządzonej analizy, jest możliwe dopiero wtedy gdy każda zebrana 

informacja zostanie dodana do policyjnych zbiorów. Biały wywiad stanowi zasadniczy 

element wykrywania przestępstw, co za tym idzie także skuteczne zapobieganie im. 

Często stanowi podstawę do wszczęcia postepowania przygotowawczego. Informacje 

pozyskane z otwartych źródeł informacji dostarczają min. danych o osobach 

podejrzanych o popełnienie poszczególnych przestępstw a także umożliwiają 

stworzenie siatki powiązań osób zamieszanych w przestępstwo. Wykrywczy charakter 

dotyczy ujawnienia przestępstw i mechanizmów je powodujących, zatrzymania 

ustalonych sprawców, ustalenia miejsc ukrywania się poszukiwanych sprawców 

a także miejsc pobytu osób zaginionych i uprowadzonych. Skuteczne zwalczanie 

i przeciwdziałanie przestępczości, byłoby niemożliwe gdyby organy ścigania nie 

zbierały na bieżąco ogólnodostępnych informacji dotyczących przestępców a także 

osób, z którymi się kontaktują. Praca operacyjno-rozpoznawcza w tym wykorzystanie 

informacji z ogólnodostępnych źródeł, uzyskała szczególną pozycję w procesie 

wykrywczym. Przestała mieć charakter wywiadowczy, polegający tylko na zbieraniu 

niejawnych informacji. Stwierdza się, że problematyka otwartych źródeł informacji 

stanowi nowe pole badawcze kryminalistyki a wykorzystanie pozyskanych danych za 

pomocą białego wywiadu z wykorzystaniem Internetu, stanowi integralny element 

działań wykrywczych.  
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Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w taktyce kryminalistycznej 

Streszczenie  

Powyższy artykuł zawiera informacje na temat wykorzystania otwartych źródeł informacji w taktyce 

kryminalistycznej. Pozyskiwanie informacji za pomocą białego wywiadu jest obecnie podstawową formą 

działalności wywiadowczej stosowanej przez wszystkie służby specjalne. Taktyka kryminalistyczna opiera 

się na metodach mających na celu jak najszybsze i najskuteczniejsze doprowadzenie do ujawnienia 

przestępstwa a w tym: wykrycia sprawcy, odzyskania utraconych własności materialnych, typowania 

sprawcy, udowadniania tj. zebrania i wykorzystania odpowiednich materiałów dowodowych możliwych 

do wykorzystania przed sądem. Głównym celem taktyki kryminalistycznej jest przede wszystkim wykrycie 

sprawcy, dlatego bardzo ważnym i pomocnym narzędziem jest możliwość wykorzystania otwartych źródeł 

informacji. W literaturze są definiowane jako biały wywiad bądź OSINT (Open Sources Intelligence). 

Zaprezentowano propozycje wyjaśniające znaczenie otwartych źródeł informacji, opisano rodzaje taktyki 

kryminalistycznej oraz wskazano miejsce białego wywiadu przede wszystkim w obszarze wykrywczym. 

Słowa kluczowe: otwarte źródła informacji, kryminalistyka, taktyka kryminalistyczna, prywatne źródła 

informacji, śledztwo, materiał dowodowy, 

Open Source Intelligence in crime tactic 

Abstract  

This article contains information about the use of open sources intelligence (OSINT; in polish literature 

very popular phrase is: white intelligence) in forensic tactics. Acquiring information by OSINT is now the 

primary form of intelligence activity, which is used by all special services. Criminalistic (forensic) tactics 

are based on methods to ensure that the offender is discovered quickly and effectively. That includes such 

actions as: detecting the perpetrator, retrieving lost property, identifying the perpetrator, proving, gathering 

and using relevant evidences that can be used in court. The primary purpose of the forensic tactics is 

detection of a perpetrator, that is why very important and helpful tool is the ability to use OSINT 

efficiently. The author explains the importance of OSINT. In the article are also described the types of 

forensic tactics and the role of open source intelligence – primarily in the detection sphere. 

Keywords: Open Source Intelligence, crime detection, crime tactic, private source of information, 

investigation, crime proof,  
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Wykorzystanie eliminacyjnej Bazy Danych DNA  

jako kluczowy etap podczas analizy i identyfikacji 

materiału dowodowego 

1. Wprowadzenie do problematyki 

Zasadność tworzenia i funkcjonowania registratur kryminalistycznych, w tym baz 

danych DNA wzmagało i wciąż wzmaga liczne dyskusje wśród przedstawicieli 

środowisk prawniczych i policyjnych [1]. Nie ulega wątpliwości, iż oprócz 

kontrowersji jakie towarzyszą procesowi pobierania materiału genetycznego do badań 

DNA oraz warunków przechowywania danych o profilach w kryminalistycznej bazie 

danych DNA [2], jej istnienie odgrywa bardzo istotną rolę z punktu widzenia procesu 

wykrywczego sprawcy. Szczególne znaczenie w tym względzie na dzień dzisiejszy ma 

funkcjonowanie tzw. eliminacyjnej Bazy Danych DNA. Baza eliminacyjna nie 

miałaby racji bytu gdyby nie funkcjonowanie bazy ogólnej, w tym przypadku  

– krajowej Bazy Danych DNA. Dlatego też zasadnym jest w tym miejscu zawarcie 

elementarnych informacji na ten temat.  

Kryminalistyczna baza danych DNA jest narzędziem o charakterze 

pozaprocesowym, na co dzień wspomagającym pracę organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości. Służy nie tylko procesowi wykrywania faktycznych sprawców 

przestępstw czy też wskazywania powiązań danej osoby z wcześniej popełnianymi 

przestępstwami, ale również pozwala dokonać identyfikacji osób o nieznanej 

tożsamości czy też osób próbujących ją ukryć. Obecnie w bazie krajowej rejestrowane 

są profile genetyczne pochodzące od NN śladów, NN zwłok, osób o nieznanej bądź 

nieustalonej tożsamości, podejrzanych, nieletnich, osób zaginionych, a od niedawna  

– członków rodzin osób zaginionych [3]. Ponadto, gromadzone są również profile 

genetyczne oznaczone podczas badań śladów kryminalistycznych zabezpieczonych na 

miejscu zdarzenia podczas oględzin, zwłaszcza gdy ich pochodzenia nie można 

przypisać konkretnej osobie. W aspekcie funkcjonowania kryminalistycznej bazy 

danych DNA, kluczowe stało się gromadzenie i przetwarzanie danych o profilach 

genetycznych nie tylko osób mających konflikt z prawem, ale również personelu 

jednostek zajmujących się wykonywaniem badań kryminalistycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób, które potencjalnie mogły mieć kontakt z materiałem 

badawczym – począwszy od etapu oględzin miejsca zdarzenia poprzez 

przeprowadzenie badań kryminalistycznych i wydanie na ich podstawie ekspertyzy 

kryminalistycznej [4].  
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2. Eliminacyjna Baza Danych DNA? 

Eliminacyjna Baza Danych DNA jest narzędziem informatycznym, 

wspomagającym funkcjonowanie bazy krajowej. W polskiej literaturze nie istnieje 

definicja bazy eliminacyjnej oraz opis, który mógłby w pełni scharakteryzować czym 

jest baza eliminacyjna. Głównym zapisem, w którym można doszukiwać się pewnego 

wyjaśnienia i zasadności utworzenia eliminacyjnej Bazy Danych DNA w ogóle jest 

rekomendacja Nr 20. Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI) [5], która 

stanowi, iż każda krajowa Baza Danych DNA powinna posiadać eliminacyjną bazę lub 

bazy danych DNA zawierające profile i dane osób, które mogły spowodować 

kontaminację badanych śladów. Według wspomnianego zapisu eliminacyjne Bazy 

Danych DNA krajów zrzeszonych w ENFSI powinny obligatoryjnie zawierać profile 

DNA i dane wszystkich osób pracujących w laboratorium, łącznie z profilami osób 

zajmujących się usługami sprzątająco-konserwującymi na terenie laboratorium oraz 

profilami osób wizytujących (klientów zewnętrznych) [4]. Dodatkowo wspomniana 

baza powinna gromadzić profile DNA i dane osób występujących w tzw. łańcuchu 

dostawy materiału badawczego. Zapis ten odnosi się przede wszystkim do osób 

mających bezpośredni kontakt z materiałem badawczym, zarówno na etapie oględzin 

miejsca zdarzenia (policjanci, prokurator itd.), jak również w czasie przechowywania, 

ewidencjonowania oraz transportowania przedmiotowego materiału. Niemniej ważne 

jest gromadzenie niezidentyfikowanych profili DNA oznaczonych w tzw. kontroli 

negatywnej, które mogły wystąpić w związku z użyciem artykułów jednorazowego 

użytku i/lub substancji chemicznych w procesie badawczym. Pojęcie kontroli 

negatywnej jest nierozerwalnie związane z badaniami genetycznymi wykonywanymi 

techniką PCR. Jednym z podstawowych warunków wykonywania testów 

diagnostycznych wykorzystujących technikę PCR (powielania łańcuchów DNA 

w wyniku łańcuchowej reakcji polimerazy DNA polegającej na wielokrotnym, 

naprzemiennym podgrzewaniu i oziębianiu próbki w warunkach laboratoryjnych) jest 

stosowanie tzw. kontroli pozytywnej i kontroli negatywnej. Kontrola pozytywna 

dostarcza informacji na temat jakości stosowanych odczynników oraz poprawności 

przeprowadzonej reakcji. Kontrola negatywna natomiast pozwala na weryfikację, czy 

nie doszło do kontaminacji odczynników obcym materiałem genetycznym. Dlatego też 

jako kontroli negatywnej powinno używać się systemu NTC, czyli próbki pozbawionej 

materiału genetycznego [6]. 

Funkcjonowanie bazy eliminacyjnej pozwala przede wszystkim usprawnić proces 

wykrywczy sprawcy bez szkody dla zasady ekonomiki postępowania karnego. Chodzi 

przede wszystkim o niegenerowanie dodatkowych kosztów przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych, gdyż na etapie wskazania danej osoby przez bazę eliminacyjną 

bezzasadne jest podejmowanie dalszych działań mających na celu ustalenie sprawcy 

przestępstwa. Działania wówczas powinny zmierzać do wyjaśnienia okoliczności 

zaistnienia kontaminacji oraz do wdrożenia profilaktyki antykontaminacyjnej 

w całokształt procesu zarządzania jakością laboratorium. 

Pojawia się zatem pytanie dlaczego baza eliminacyjna jest tak ważna? Jaka jest jej 

rola i czy jest faktycznie potrzebna? Zasadność skutecznego wykorzystania bazy 

eliminacyjnej trafnie według opinii autorki obrazują dwa przypadki z praktyki 
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kryminalistycznej. Sprawa słynnej „Zjawy z Heilbronn” oraz przypadek związany 

z rękawiczką i transferem wtórnym DNA. 

3. Zjawa z Heilbronn 

Przypadek opisywany jako „zjawa z Heilbronn” [7] stał się jednym 

z najsłynniejszych i najbardziej spektakularnych case’ów, za sprawą tego, iż do jego 

rozwiązania wykorzystano ogromne nakłady środków finansowych, czasu oraz pracy 

przedstawicieli organów bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości (Rys. 1).  

Dnia 26 maja 1993 roku, w niemieckim miasteczku Idar-Oberstein znaleziono ciało 

62-letniej emerytki – Liselotte Schlenger. W toku prowadzonych czynności ustalono, 

iż została ona uduszona metalowym drutem. Podjęcie niemalże natychmiast działań na 

miejscu zdarzenia mających na celu jak najszybsze schwytanie sprawcy nie przyniosło 

praktycznie żadnych rezultatów. Jedynym wartościowym materiałem okazały się ślady 

DNA zabezpieczone na kubku z kawą, z którego piła ofiara w dniu zabójstwa. 

W związku z tym, iż materiał dowodowy nie pozwalał na uzyskanie odpowiedniej 

ilości informacji (ustalono tylko, że uzyskany profil genetyczny należy do kobiety), 

sprawa została zamknięta. 

W przeciągu kilku następnych lat dochodziło do popełniania kolejnych przestępstw, 

na miejscu oględzin których zabezpieczano próbki materiału genetycznego zawierające 

profil genetyczny kobiety – zjawy obecnej na miejscu zabójstwa Liselotte. Za każdym 

razem szczątkowy materiał nie pozwalał na uzyskanie większej liczby danych 

o tajemniczej sprawczyni i prowadzone sprawy zostały zamykane. Materiał 

genetyczny ujawniony został na miejscu różnych zdarzeń kryminalnych, wśród 

których znalazły się m.in. brutalne pobicia, kradzieże z włamaniem, napady, kradzieże 

samochodów, zabójstwa czy też porachunki zorganizowanych grup przestępczych. 

W toku jednej z prowadzonych spraw, ekspertom udało się ustalić, iż nieuchwytna 

„Zjawa z Heilbronn” oprócz tego, że była kobietą rasy białej to najprawdopodobniej 

pochodziła z Europy Wschodniej. 

Prawdziwy przełom nastąpił w roku 2008, kiedy to wprowadzono przepisy 

nakazujące poddanie się badaniom DNA oraz przekazanie próbki materiału 

genetycznego przez wszystkich pracowników firm i przedsiębiorstw produkujących 

sprzęt techniki kryminalistycznej wykorzystywany przez niemiecką policję. Jak się 

później okazało, „Zjawą z Heilbronn” była kobieta pracująca od kilkunastu lat na linii 

produkcyjnej jednego z przedsiębiorstw dostarczających wymazówki i pakiety 

kryminalistyczne do zabezpieczania materiału genetycznego na miejscu zdarzenia. 

Sprawa w przeciągu kilku lat została wyjaśniona, niemniej jednak skupienie się 

organów ścigania na poszukiwaniu tajemniczej kobiety domniemując, że jest ona 

sprawczynią wszystkich zaistniałych przestępstw uniemożliwiło wykrycie ich 

faktycznych sprawców. Korzyścią natomiast stało się wprowadzenie w 2016 roku 

specjalnego standardu ISO 18 385 [9], który dotyczy podjęcia działań mających na 

celu minimalizację ryzyka kontaminacji materiału genetycznego podczas 

wykorzystywania materiałów przeznaczonych do pozyskiwania i analizy materiału 

biologicznego dla celów kryminalistycznych, co z punktu widzenia tworzenia 

i funkcjonowania eliminacyjnej Bazy Danych DNA jest kluczowym elementem 

procesu tworzenia profilaktyki antykontaminacyjnej zarówno w pracy laboratoryjnej 

jak i w codziennej pracy przedstawicieli organów ścigania na miejscu zdarzenia. 
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Reasumując, sprawa „Zjawy z Heilbronn” obrazuje zasadność tworzenia 

eliminacyjnych Baz Danych DNA. Wykorzystanie tego narzędzia już na etapie analizy 

i identyfikacji materiału dowodowego doprowadziłoby do wskazania źródła 

kontaminacji, które przez tyle lat było mylnie traktowane jako sprawca licznych 

przestępstw. W obliczu całej sprawy wskazać należy znacznie więcej argumentów in 

minus, które w sposób rażący przyczyniły się do naruszenia zasady ekonomiki 

procesowej: 

 policja spędziła ponad 8 lat na poszukiwaniu tajemniczej kobiety; 

 łączne koszty prowadzenia sprawy przekroczyły 2 000 000 $; 

 czas prowadzenia czynności szacuje się na ponad 16 000 godzin; 

 wyrażono zamiar przeznaczenia 400 000 $ nagrody za udzielenie informacji, 

które doprowadziłyby do ujęcia „Zjawy z Heilbronn”[8]. 

 

Rysunek 1. Najważniejsze informacje na temat kosztów finansowych, czasowych i osobowych  

w sprawie „Zjawy z Heilbronn” [8] 

4. Rękawiczka i wtórny transfer DNA 

Podobna sprawa miała miejsce w 2010 roku a Montrealu (Kanada) [10]. Nieznany 

sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do jednego z lokalnych sklepów. Podczas 

oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczono materiał dowodowy w postaci metalowego 

haka, z którego w trakcie badań genetycznych uzyskano częściowy profil DNA. Profil 

ten pierwszej kolejności porównano z profilami zgromadzonymi w funkcjonującej już 

eliminacyjnej Bazie Danych DNA w konsekwencji uzyskując trafienie (wskazanie) 

z profilem należącym do jednego z techników kryminalistyki pracujących na terenie, 

gdzie doszło do przedmiotowego przestępstwa. W toku wyjaśniania okoliczności 

zaistniałej kontaminacji materiału dowodowego ustalono, iż wskazany przez bazę 
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eliminacyjną technik nigdy fizycznie nie był obecny na miejscu oględzin kradzieży 

w włamaniem ani nie uczestniczył w żadnych innych czynnościach związanych 

z prowadzoną sprawą. Jak się później okazało, technik, który został wskazany jako 

źródło kontaminacji korzystał z tego samego pudełka zawierającego jednorazowe 

rękawiczki co technik, który faktycznie w tamtym czasie zabezpieczał materiał 

dowodowy do badań. Wykorzystanie eliminacyjnej Bazy Danych DNA na etapie 

analizy i identyfikacji materiału dowodowego przyczyniło się do braku poniesienia 

dodatkowych kosztów badań oraz do podjęcia bardziej restrykcyjnych działań 

mających na celu efektywne ograniczanie zjawiska kontaminacji materiału 

genetycznego, co ma istotne znaczenie chociażby z punktu widzenia implementowania 

coraz bardziej czułych metod i narzędzi w badaniach laboratoryjnych. Warto 

nadmienić, iż we wskazanym przypadku doszło do tzw. zjawiska transferu wtórnego 

DNA, czyli do przeniesienia materiału genetycznego pochodzącego od technika, który 

nie pracował na miejscu zdarzenia (ale korzystał z tego samego pudełka 

z jednorazowymi rękawiczkami) na miejsce przedmiotowych oględzin za 

pośrednictwem technika, który faktycznie zabezpieczał ślady kryminalistyczne. Fakt 

ten również podtrzymuje tezę, iż utworzenie eliminacyjnej Bazy Danych DNA 

i umiejscowienie jej wykorzystania w procesie analizy i identyfikacji materiału 

dowodowego jest uzasadnione. 

5. Miejsce wykorzystania eliminacyjnej Bazy Danych DNA w procesie 

analizy i identyfikacji materiału dowodowego 

Mając na uwadze całokształt zawartych w niniejszym rozdziale informacji 

i rozważań, a zwłaszcza tych dotyczących przytoczonych przypadków z praktyki 

kryminalistycznej, warto udzielić odpowiedzi na pytanie o miejsce wykorzystania 

eliminacyjnej Bazy Danych DNA w procesie analizy i identyfikacji materiału 

dowodowego. Nieco uproszczony, jeden z przykładowych procesów umiejscowienia 

przedstawia się w sposób następujący: 

 

 

Rysunek 2. Przykładowy schemat umiejscowienia wykorzystania eliminacyjnej Bazy Danych DNA 

w procesie analizy i identyfikacji materiału dowodowego [opracowanie własne] 
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Jak można zauważyć na powyższym schemacie, pierwszym etapem jest 

zabezpieczenie materiału dowodowego na miejscu zdarzenia zgodnie z zasadami 

techniki kryminalistycznej, by następnie (etap 2), przeprowadzić specjalistyczne 

badania kryminalistyczne. W przypadku badań genetycznych, będzie to próba 

oznaczenia profilu genetycznego domniemanego sprawcy. Przykładowe, proponowane 

rozwiązanie polega na umiejscowieniu wykorzystania bazy eliminacyjnej po etapie 

uzyskania profilu genetycznego. Dzięki temu stanie się możliwe sprawdzenie, czy 

oznaczony profil genetyczny nie pochodzi przypadkiem od technika kryminalistyki, 

który pracował na miejscu zdarzenia lub od innej osoby, tak jak było to w przypadku 

przytoczonej sprawy „Zjawy z Heilbronn”. Warto zaznaczyć, iż wykorzystanie na tym 

etapie tego narzędzia usprawni działania badawcze poprzez wyeliminowanie pomyłek 

i niejasności takich jak np. fałszywe oskarżenie osoby. Ponadto, nie dojdzie do 

nadużycia zasady ekonomiki postępowania, ponieważ badania na tym etapie zostaną 

przerwane na rzecz wyjaśnienia okoliczności spowodowania kontaminacji materiału 

badawczego, co z kolei usprawnia proces zarządzania jakością laboratorium.  

Jeżeli natomiast okazałoby się, że profil genetyczny nie pochodzi od osoby 

z katalogu bazy eliminacyjnej, wówczas można dokonać sprawdzenia w krajowej 

Bazie Danych DNA. W przypadku, gdy profil należy do krajowej Bazy Danych DNA, 

to przedstawiciele organów ścigania podejmują działania mające na celu sprawdzenie 

i udowodnienie, że wskazana przez bazę osoba jest faktycznym sprawcą zaistniałego 

przestępstwa (chodzi o działania procesowe, takie jak np. przeszukanie czy oględziny, 

ponieważ wykorzystanie bazy ma charakter pozaprocesowy co oznacza, że nie można 

przedstawić „wyciągu” z bazy w postępowaniu dowodowym przed sądem). Po 

sprawdzeniu w bazie krajowej, a nawet równocześnie z nim, można przeprowadzać 

badania porównawcze na podstawie dostarczonego materiału porównawczego od 

potencjalnych sprawców, wytypowanych w toku prowadzonych czynności 

wykrywczych. 

Warto podkreślić, że zaprezentowane rozwiązanie ma charakter modelowy i nie jest 

jedynym możliwym rozwiązaniem podejmowanego problemu badawczego. Istnieje 

wiele kombinacji i sposobów umiejscowienia wykorzystania eliminacyjnej Bazy 

Danych DNA w procesie analizy i identyfikacji materiału dowodowego, jednakże na 

potrzeby zobrazowania istoty tego narzędzia sensu largo, zaprezentowanie rozwiązania 

w takiej formie jest według autorki uzasadnione. 

6. Wnioski z przeprowadzonych badań 

Na podstawie wnikliwej analizy zgromadzonych materiałów, procedur 

zagranicznych i mechanizmów kontroli jakości oraz wskazania między nimi 

zależności, wypracowane zostały następujące wnioski: 

 wykorzystanie eliminacyjnej Bazy Danych DNA usprawnia proces wykrywczy 

sprawcy przestępstwa; 

 a contrario, staje się również ryzykowne dla jednostki, której dane mają być 

przetwarzane, zwłaszcza w kontekście ochrony danych osobowych oraz ochrony 

praw człowieka i podstawowych wolności; 

 rzetelnie przygotowane procedury badawcze w zakresie tworzenia i funkcjono-

wania eliminacyjnej Bazy Danych DNA usprawnią proces zarządzania jakością 
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laboratorium, a tym samym pozwolą efektywnie walczyć ze zjawiskiem 

kontaminacji materiału badawczego; 

 wykorzystanie eliminacyjnej bazy danych DNA, stanowiącej niejako „sito” przed 

wykorzystaniem krajowej Bazy Danych DNA zachowa płynność procesu 

badawczego i w pewnym stopniu wyeliminuje nadużycie zasady ekonomiki 

postępowania karnego; 

 proces nieustannego szkolenia funkcjonariuszy i specjalistów biorących udział 

w czynnościach oględzinowych w zakresie prawidłowego zabezpieczania 

materiału badawczego odgrywa bardzo istotną rolę w kontekście jego ochrony 

m.in. przed kontaminacją; 

 obawy przed testowaniem „nowinek technologicznych” oraz koszty związane 

z ich implementacją na potrzeby wykrycia sprawcy przestępstwa powodują, iż 

podmioty decyzyjne podchodzą to problematyki sceptycznie i niejednokrotnie 

odstępują od ich wdrażania. 

Mając na względzie całość rozważań w podjętej problematyce podtrzymać należy 

tezę o zasadności wykorzystania eliminacyjnej Bazy Danych DNA i umiejscowienia 

jej w procesie analizy i identyfikacji materiału dowodowego po etapie oznaczenia 

profilu genetycznego domniemanego sprawcy, aby w sposób czytelny jej 

wykorzystanie pozwoliło na efektywne wykrycie sprawcy przestępstwa przy 

jednoczesnym braku nadużyć zasady ekonomiki procesowej. 
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Wykorzystanie eliminacyjnej bazy danych DNA jako kluczowy etap podczas 

analizy i identyfikacji materiału dowodowego 

Streszczenie 

W dobie dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii, przeprowadzenie analizy materiału 

dowodowego i oznaczenie profilu genetycznego potencjalnego sprawcy nie stanowi wyzwania. 

Momentem kulminacyjnym jest dokonanie weryfikacji, czy profil genetyczny danej osoby faktycznie jest 

profilem należącym do sprawcy i czy przypadkiem nie jest on profilem np. technika kryminalistyki, który 

przez niedochowanie staranności doprowadził do kontaminacji materiału genetycznego na miejscu 

zdarzenia. W celu wykluczenia sytuacji, kiedy np. profil przedstawiciela organów ścigania jest błędnie 

interpretowany jako profil sprawcy przestępstwa, zasadnym jest stworzenie i wykorzystanie eliminacyjnej 

Bazy Danych DNA, na wzór doświadczeń innych państw, która jako narzędzie wspomagające 

funkcjonowanie krajowej Bazy Danych DNA pomaga wykluczyć osoby z kręgu podejrzanych. W wyniku 

przeprowadzenia badań płaszczyzny zagranicznej, autorka przedstawia ideę funkcjonowania eliminacyjnej 

Bazy Danych DNA jako kluczowego narzędzia w procesie wykrywczym sprawcy. Stawia tezę, iż 

eliminowanie osób, które nie mają związku z zaistniałym zdarzeniem przyczynia się do faktycznego 

wskazania sprawcy przestępstwa oraz poprawia jakość pracy w działaniach, mających na celu ograniczenie 

zjawiska kontaminacji materiału genetycznego. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie jednego 

z aktualnych problemów kryminalistyki, a tym samym skłonienie odbiorcy do sformułowania wniosków 

oraz poszukiwania powiązań przyczynowo – skutkowych w obrębie podejmowanej problematyki.  

Słowa kluczowe: kryminalistyka, genetyka sądowa, eliminacyjna Baza Danych DNA, identyfikacja, proces 

wykrywczy  

The use of elimination DNA Database as a key step during the analysis  

and identification of evidence 

Abstract 

In the era of dynamic development of modern technologies, the analysis of evidence and the designation od 

genetic of the potential offender is not a challenge. The culmination of the process is to verify that the 

person's genetic profile is actually an offender and that he or she is not the case, for example, a forensic 

science expert who, through inadequate care, has brought genetic material to the crime scene. In order to 

exclude situations where, for example, a law enforcement representative's profile is mistakenly interpreted 

as a criminal offender's profile, it is legitimate to create and use an elimination DNA Database, following 

the experience of other countries, as a tool to help the functioning of the DNA Database and excluding 

persons from circle of suspects. As a result of the study of the foreign plane, the author presents the idea of 

the functioning of the elimination DNA Database as a key tool in the offender's detection process. It argues 

that eliminating people who have no connection with the incident contributes to the actual identification of 

the offender and improves the quality of work in activities aimed at limiting the contamination of genetic 

material. The purpose of this chapter is to present one of the current problems of forensic science and thus 

to induce the recipient to formulate conclusions and search for causal links within the subject matter. 

Keywords: forensic science, forensic genetics, elimination DNA Database, identification, detection process 
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Identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów  

na podstawie pozostawionych przez nie śladów 

na miejscu zdarzenia 

1. Wprowadzenie 

Ślady mechanoskopijne występują w miejscach, gdzie osoby uczestniczące 

w zdarzeniu musiały sforsować pewną przeszkodę. Ich ujawnianie nie wymaga 

stosowania specjalistycznych metod kryminalistycznych i jest dokonywane głównie 

wzrokowo podczas takich czynności procesowych, jak oględziny i przeszukania. 

W wielu przypadkach wystarczające jest zastosowanie skośnego oświetlenia 

powierzchni oglądanych przedmiotów i podłoży. Nieco bardziej złożona jest 

problematyka zabezpieczania śladów mechanoskopijnych zarówno pod względem 

kryminalistycznym (technicznym), jak i pod względem procesowym (formalnym). 

Zabezpieczając materiały, które mają być przeznaczone do badań, należy kierować się 

zasadą ochrony śladu przed zmianami zewnętrznej geometrii cech. Należy użyć takich 

metod i środków, aby zabezpieczony materiał dotarł do laboratorium kryminalistycznego 

w takim stanie, w jakim znajdował się w chwili jego znalezienia, gdyż tylko wtedy 

ekspertyza będzie wiarygodna. 

Celem pracy jest ukazanie metod i technik, za pomocą których dokonywana jest 

identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie pozostawionych przez nie 

śladów na miejscu zdarzenia. Praca podzielona jest na dwie części. W pierwszej części 

autorka opisała czym jest ślad kryminalistyczny, jakie są jego rodzaje, w szczególności 

skupiając się na rodzajach śladów mechanoskopijnych. Opisane zostały także wybrane 

metody badań mechanoskopijnych. Druga część pracy poświęcona została kolejnemu 

etapowi badań mechanoskopijnych jakim jest identyfikacja grupowa, czyli dokonanie 

ogólnych oględzin śladu w celu określenia kształtu, wymiarów i rodzaju narzędzia, 

które stworzyło dany ślad oraz identyfikacja indywidualna, czyli szczegółowe badanie 

materiału w warunkach laboratoryjnych, mające na celu wytypowanie konkretnego 

narzędzia użytego do popełnienia przestępstwa.  

Praca ma charakter przeglądowy. Skierowana jest głównie do studentów I i II 

stopnia, na kierunkach, w których sylabusie występują przedmioty związane z techniką 

kryminalistyczną, a także do osób szczególnie zainteresowanych mechanoskopią. 

2. Ślady kryminalistyczne 

Jednym z głównych pojęć w kryminalistyce jest pojęcie śladu kryminalistycznego. 

Hans Gross, austriacki kryminolog, sędzia śledczy, uznawany za prekursora 

kryminalistyki, jako pierwszy podjął się próby zdefiniowania tego zagadnienia pod 
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koniec XIX wieku. Zdefiniował ślad kryminalistyczny, jako „odcisk, odbitkę 

w podatnym materiale, która ma związek z czynem” [1]. 

Jan Sehn, polski prawnik o niemieckich korzeniach stworzył inną definicję. Według 

niego, ślady kryminalistyczne to „wszelkie zmiany w obiektywnej rzeczywistości, 

które jako spostrzegalne znamiona po zdarzeniach, będących przedmiotem 

postępowania, stanowią podstawę do odtworzenia przebiegu tych zdarzeń zgodnie 

z rzeczywistością” [4].  

Kryminalistyka jako dział nauki rozwija się niezwykle szybko, co m.in. obliguje 

uczonych do systematycznej aktualizacji nomenklatury. Obecnie ślad kryminalistyczny 

określa się jako stan rzeczywistości stwierdzony na miejscu zdarzenia, który może być 

przedmiotem działań kryminalistycznych. Niezależnie od definicji, aby można było 

mówić o śladach kryminalistycznych, muszą zostać zrealizowane następujące kryteria: 

 Na miejscu musi zostać stwierdzony określony stan materii, który może być 

przedmiotem działań kryminalistycznych. Może to być pojawienie się zmian 

analogicznie do stanu sprzed zdarzenia lub istnienie periodycznych 

jednostkowych faktów bądź sytuacji, których stwierdzenie ma istotny wpływ na 

proces dowodowy, a także wnioskowanie o przebiegu i motywach zdarzenia. 

Dodatkowo może zajść zjawisko tzw. śladu negatywnego, czyli ślad występuje, 

pomimo że nie powinien tam wystąpić lub ślad jest w miejscu, gdzie jako 

logiczne następstwo skutków po przyczynie nie powinien wystąpić. 

 Stan rzeczywistości stanowi implikacje badanego zdarzenia lub ma inne 

oddziaływanie na jego motywy, przebieg i następstwa, a więc istnieje związek 

przyczynowo-skutkowy między stanem rzeczywistości a analizowanym 

zdarzeniem. 

 Stan rzeczywistości ma kryminalistyczne znaczenie dla uzasadnienia badanego 

zdarzenia bądź innych zdarzeń – ślad może sugerować powiązanie danego 

zdarzenia z innym takiej samej kategorii, poprzez zwrócenie uwagi śledczych na 

sprecyzowane modus operandi sprawcy. 

 Stan rzeczywistości jest poznawalny – można go wykryć, zabezpieczyć i wyjaśnić 

przy zastosowaniu bieżących metod i środków kryminalistycznych [1]. 

Po wystąpieniu wszystkich powyższych znamion można niewątpliwie stwierdzić, 

że mamy do czynienia ze śladem kryminalistycznym. 

2.1. Rodzaje śladów kryminalistycznych  

Technika kryminalistyczna wyróżnia wiele rodzajów śladów. Występuje liczna 

kategoryzacja ich podziałów. Jedną z zasadniczych jest podział ze względu na 

zorganizowanie materii tworzącej ślad. Według tego kryterium wyodrębnia się: 

 ślady materialne (rzeczowe); 

 ślady idealne (psychiczne). 

Ślady substancjonalne – czyli przeniesienia substancji – istnieją w dwóch 

postaciach: 

 ślady obiektowe – np. pociski, krew, łuski; 

 odbitki odwarstwione i nawarstwione – są to tzw. ślady analogii powierzchni 

i obejmują m.in. ślady linii papilarnych. 
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Ślady energii tworzą się w efekcie oddziaływania lub odwzorowania energii. Do 
śladów oddziaływania energii możemy zakwalifikować skutki zachodzących zmian 
chemicznych, biologicznych lub fizycznych. Będą to np. ślady gnicia, a także spalania. 
Oddziaływanie może również opierać się na zmianach położenia przedmiotów. 

W kategorii śladów odwzorowania znajdują się ślady, które odwzorowują 
zewnętrzną budowę przedmiotów, jak i obiektów oraz ślady odwzorowania 
właściwości i cech funkcjonalnych, które są nośnikiem informacji odnośnie cech 
psychomotorycznych, określonych nawyków i właściwości obiektu zostawiającego 
ślad [2].  

Wyróżnić tutaj można: 

 odciski – np. ślad obuwia wgłębiony; 

 ślady oddzielenia części od całości – np. odprysk lakieru, złamane narzędzie; 

 rysy i systemy rys; 

 ślady odwzorowania głosu, pisma. 
W literaturze wyodrębnionych jest wiele systematyzacji śladów. Oto kilka z nich: 

1. Ze względu na wielkość obiektów materialnych: 
 mikroślady; 
 makroślady. 

2. Ze względu na sposób powstania: 
 ślady statyczne (nacisku); 
 ślady dynamiczne (przesuwu). 

3. Według miejsca powstawania: 
 ślad na miejscu czynu przestępnego; 
 ślady na środkach służących do popełnienia czynu karalnego; 
 ślady na ofiarach i innych osobach. 

4. Według rodzaju i zakresu badań identyfikacyjnych: 
 ślady bezpośrednie – umożliwiające identyfikację bezpośrednią osoby,  

jak np. ślad linii papilarnych; 
 ślady pośrednie – umożliwiające identyfikację pośrednią, jak np. ślady 

narzędzi; 
 ślady umożliwiające identyfikację grupową, np. ślady chemiczne; 
 ślady umożliwiające identyfikację indywidualną, np. ślady pisma. 

5. Ze względu na sposób powstania śladów: 
 ślady powstałe w sposób naturalny; 
 ślady upozorowane (dezinformacyjne) – celowo spowodowane przez 

sprawcę  
lub inne osoby. 

6. Ze względu na dział wiedzy przyrodniczej, technicznej, kryminalistycznej itp., 
której metody badawcze zastosowano w analizie śladów: 
 ślady daktyloskopijne; 
 ślady traseologiczne; 
 ślady fonoskopijne; 
 ślady pisma; 
 ślady biologiczne; 
 ślady chemiczne; 
 ślady zapachowe; 
 ślady mechanoskopijne. 
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2.2. Ślady mechanoskopijne i ich rodzaje 

Pojęcie mechanoskopii, śladu kryminalistycznego, a także wiele innych pojęć w tej 

dziedzinie, nie posiada jednego określenia. Termin mechanoskopia wywodzi się 

z języka greckiego, jest to synteza słów „mechane” (narzędzie) oraz „skopeo” (patrzę). 

W słowniku języka polskiego, jako mechanoskopię definiuje się „dział kryminalistyki 

zajmujący się identyfikowaniem narzędzi użytych przy popełnianiu przestępstwa” [5]. 

Józef Bieniek podjął próbę dokładnego wyjaśnienia tego terminu. W swoim 

opracowaniu napisał, że: „mechanoskopia to dział techniki kryminalistycznej, 

zajmujący się badaniem śladów powstałych wskutek wzajemnego mechanicznego 

oddziaływania na siebie różnych przedmiotów (ślady powstałe wskutek działania siły, 

przy pokonywaniu oporu) i ustalaniem tożsamości narzędzi przestępstw na podstawie 

śladów pozostawionych przez te narzędzia” [3].  

Ślady mechanoskopijne, to: 

 ślady narzędzi; 

 ślady oddziaływania powierzchni względem siebie; 

 ślady odłamań, rozerwań. 

Narzędzia i przyrządy, których sprawcy wykorzystują do popełnienia przestępstw 

nie zawsze wytwarzane są z przestępnym przeznaczeniem. Zazwyczaj są to zwykłe 

przedmioty, ogólnodostępne w każdym gospodarstwie domowym. Do tego rodzaju 

narzędzi wlicza się: 

 noże; 

 siekiery; 

 podnośniki do samochodów; 

 wiertła; 

 szczypce do metali i drewna, itp. 

Niektóre przedmioty od początku wytwarzane są lub dostosowywane do użycia ich 

w działaniach niezgodnych z prawem, tj.: 

 raki do prucia kas; 

 łamaki do łamania wkładek bębenkowych; 

 wytrychy; 

 łom do wyważania drzwi [6]. 

Narzędzia można także podzielić ze względu na sposób odziaływania na podłoże: 

 tnące jednoostrzowe – ostrze w czasie pracy działa na podłoże z jednej strony,  

np. nóż, przecinak, dłuto; 

 tnące dwuostrzowe – ostrze podczas pracy działa na podłoże z obu stron,  

np. nożyce, szczypce; 

 skrawające, np. wiertło, świder; 

 ściskające, np. imadło, plombownica, numerator, cechownik; 

 rozpierające, unoszące, np. podnośnik samochodowy, klin; 

 uderzające tępe, np. młot, prasa, młotek; 

 uniwersalne wielofunkcyjne, np. siekiera, szczypce uniwersalne. 
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2.3. Kategorie śladów mechanoskopijnych  

Jedną z kategorii śladów mechanoskopijnych są ślady odkształceń podłoża 
w miejscu bezpośredniego kontaktu z określonym ciałem stałym (narzędziem). W tym 
zakresie wyróżnia się: 

 ślady statyczne – powstają w wyniku zagłębiania się narzędzia w powierzchnię 
podłoża bez wzdłużnego przemieszczania względem siebie: 

 Są nimi np. wgniecenia.  

 ślady dynamiczne – powstają w wyniku jednoczesnego zagłębiania się narzędzia 
w głąb materiału i jego wzdłużnego przemieszczania się względem powierzchni 
podłoża: 

 Są nimi: 

 zarysowania – boczne działanie narzędzi, np. wytrychy; 

 skrawania – powstają w efekcie strugania, piłowania, wiercenia; 

 ześlizgi; 

 cięcia, w tym przecięcia, np. przy użyciu nożyc dwuostrzowych i rozcięcia,  
np. przy użyciu piłki do metalu. 

Innym typem są ślady mechanicznych uszkodzeń podłoża, które powstały poza 
miejscem bezpośredniego kontaktu narzędzia z podłożem wskutek działania 
wypadkowej dwóch lub więcej sił. Tego typu ślady występują np. w wypadkach 
komunikacyjnych. Są to m.in. 

 odłamania (odpryski); 

 złamania; 

 ukręcenia; 

 oderwania; 

 rozdarcia; 

 pęknięcia [1]. 
Ze względu na wielkość ślady mechanoskopijne dzielimy na: 

 makroślady – odkształcenia, odpryski, odłamania, które mogą zostać ujawnione 
gołym okiem; 

 mikroślady – możliwe do wykrycia jedynie w warunkach laboratoryjnych,  
np. ślady wewnątrz wkładki zamka. 

Ze względu na rodzaj podłoża, na którym występują: 

 na metalu; 

 w masach plastycznych; 

 na szkle; 

 na papierze; 

 na drewnie; 

 w wyrobach włókienniczych; 

 na ciele. 

2.4. Wybrane metody badań mechanoskopijnych 

Metoda bezpośrednia – ma zastosowanie w przypadku śladów statycznych 
(odcisków), które powstały bez przesuwania narzędzia po podłożu. Identyfikacja 
indywidualna tą metodą polega na bezpośrednim porównywaniu powierzchni 
narzędzia z powierzchnią śladu bez wykonywania do tego celu materiału 
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porównawczego. Badanie tą metodą ułatwić może urządzenie do odwracania obrazu 
powierzchni obserwowanego śladu lub narzędzia. We wnętrzu urządzenia 
zamontowane jest lusterko bądź pryzmat, dzięki czemu obraz powierzchni śladu lub 
narzędzia zostaje odwrócony przed obiektywem mikroskopu, w skutek czego 
w okularze mikroskopu widoczne jest jego lustrzane odbicie. Metoda ta wykorzystując 
dodatkowo mikroskop porównawczy pozwala bezpośrednio porównać cechy śladu 
i cechy narzędzia. Praktyczne efekty jakie wynikają zastosowania metody 
bezpośredniej wraz z użyciem mikroskopu porównawczego z przystawką odwracającą 
jeden z obrazów to przede wszystkim wyeliminowanie konieczności pamięciowego 
odwzorowania jednego z porównywanych obrazów, a co za tym idzie, znaczne 
ograniczenie możliwości wystąpienia czynnika w postaci błędu ludzkiego. Należy 
jednak pamiętać, iż ze względu na konieczność użycia wyżej wymienionych urządzeń, 
metoda ta ma zastosowanie wyłącznie przy porównywaniu śladów punktowych 
(statycznych) oraz narzędzi nieznacznych rozmiarów, których badana powierzchnia 
zmieści się pod obiektywem mikroskopu. 

Najczęściej stosowaną w mechanoskopii jest metoda pośrednia. „Polega ona na: 
1. wykonaniu zakwestionowanym narzędziem odpowiednich śladów próbnych 

(porównawczych); 
2. porównywaniu mikroskopowym uzyskanych śladów porównawczych 

z zabezpieczonym materiałem dowodowym; 
3. ustaleniu zgodności lub odrębności indywidualnych cech charakterystycznych 

porównywanych śladów; 
4. sfotografowaniu (makro- i mikrofotografia) odpowiadających sobie 

charakterystycznych cech powierzchni porównywanych śladów i wykazaniu, za 
pomocą zdjęć ich zgodności” [3]. 

2.5. Identyfikacja grupowa i indywidualna narzędzi 

Ideą identyfikacji kryminalistycznej, według Jana Widackiego jest „ustalenie relacji 
tożsamości cech śladu i cech wzorca” [5]. Cechą, o której mowa jest nic innego, jak 
element wyróżniający przedmiot. W narzędziach, będzie to np.: wielkość, kształt, 
budowa, rodzaj połączeń, ubytki oraz rysy. W literaturze przedmiotu wyodrębniany 
jest podział cech na swoiste, czyli przysługujące wszystkim przedmiotom danego 
rodzaju oraz diagnostyczne, czyli szczególnie wyraźne własności, które pozwalają na 
rozpoznanie przedmiotów danego rodzaju z pośród innych.  

Do identyfikacji kryminalistycznej wykorzystuje się rozumowanie per analogiam. 
Z przywołanej uprzednio myśli Jana Widackiego można konkludować, że jeżeli cechy 
danego śladu kryminalistycznego wyglądem, kształtem, właściwościami pasują do 
cech wytypowanego przedmiotu (narzędzia), to z wysokim prawdopodobieństwem 
stwierdzić można, iż dany ślad powstał wskutek działania danego narzędzia.  

W toku procesu identyfikacji grupowej narzędzi bierze się pod uwagę cechy 
grupowe narzędzi, takie jak: geometria, wymiary, kształt, które odpowiadają cechom 
charakteryzującym ogólnie dany rodzaj narzędzi. Poszczególne rodzaje narzędzi 
odróżniają się od siebie kształtem, przeznaczeniem, szczególnie ich robocze części, 
a co za tym idzie pozostawiają inne ślady. Część narzędzi można zatem wykluczyć już 
we wstępnej fazie badań identyfikacyjnych. Do określenia rodzaju wykorzystanego 
narzędzia nie zawsze jest wymagane przekazywanie ekspertowi wzorców. Do 
wyznaczenia rodzaju użytego na miejscu zdarzenia narzędzia może on posłużyć się 
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katalogiem narzędzi, normami technicznymi czy też znanymi mu z autopsji cechami 
rozpoznawczymi. Zdarza się jednak, iż zdefiniowanie narzędzia tylko na podstawie 
śladu powoduje trudności. Powodem może być fakt pozostawiania analogicznych 
śladów przez różne rodzaje narzędzi, posługiwanie się przez sprawców narzędziami 
przerobionymi lub posługiwanie się narzędziami w sposób niewłaściwy, niezgodny 
z ich przeznaczeniem. Jak słusznie zauważa Józef Bieniek, „identyfikacja grupowa ma 
szczególne znaczenie przy ustaleniach wstępnych, związanych z wyjaśnieniem 
okoliczności istotnych dla wykrycia sprawcy lub sprawców przestępstwa. Określenie 
liczby i rodzaju użytych narzędzi pozwala bowiem na wysuwanie wersji lub hipotez co 
do przebiegu danego zdarzenia, a poza tym na wyeliminowanie z poszukiwań 
niektórych rodzajów narzędzi i ograniczenie dalszych badań identyfikacyjnych tylko 
do narzędzi określonego rodzaju czy typu” [5]. 

Wyodrębnia się także identyfikację wąsko-grupową oraz szeroko-grupową. 
Kategoryzacja ta zależna jest od liczby przedmiotów reprezentujących daną określoną 
klasę narzędzi. 

Każdy przykład narzędzia, poza cechami wspólnymi dla danego rodzaju, ma 
również własne, indywidualne cechy. Złudnie identyczne przedmioty tego samego 
typu i rodzaju wykonane przez te same maszyny jedno po drugim będą mieć cechy, 
umożliwiające wyróżnienie określonego egzemplarza spośród innych. 

Do cech indywidulnych zalicza się głownie charakterystyczne mikronierówności, 
które powstają na powierzchni narzędzi w czasie ich produkcji podczas takich 
procesów, jak: obróbka skrawaniem, kucie, walcowanie, ciągnienie, odlewanie, itp. 
Poza cechami powstałymi podczas produkcji, cechy indywidualne nadawane są 
narzędziom podczas ich użytkowania, czy też odnawiania. Mogą one posiadać  
np. postać uszkodzeń mechanicznych lub korozji. Należy tutaj podkreślić, że maszyny 
wykorzystywane do produkcji narzędzi także ulegają stopniowemu zużyciu, a co za 
tym idzie wykonane przez nie przedmioty będą cechowały się różnym 
ukształtowaniem mikronierówności na swojej powierzchni.  

W czasie oddziaływania narzędziem na podłoże o odpowiednich właściwościach 
powyżej wymienione cechy indywidualne zostaną odwzorowane i stworzą ślad 
o strukturze charakterystycznej dla danego przedmiotu. 

W czasie interakcji nacisku, wypukłości na powierzchni narzędzia zostaną 
odwzorowane na podłożu jako wgłębienia. Podobnie jest z wklęsłościami, które 
zostawiają ślad wypukły. Z tego wynika więc, że podstawę indywidualnej identyfikacji 
narzędzia stanowi odwzorowanie jego symptomatycznych cech na powierzchni, na 
którą oddziaływało. Jeśli struktura zewnętrzna narzędzi będzie inna, to te same 
dysproporcje znajdą odzwierciedlenie na podłożu, z którym miały styczność. Proces 
ten można przyrównać do odbijania pieczęci na papierze. 

Na charakter, wygląd oraz sposób odwzorowania się cech ma wpływ wiele 
czynników. Zalicza się tu: 

 mechaniczne i fizyczne właściwości danego podłoża: 
 stopień plastyczności – właściwości ciał stałych polegającej na zachowaniu 

odkształcenia po ustaniu działania siły odkształcającej [8]; 
 stopień sprężystości – zdolności ciała do powracania do pierwotnego kształtu 

i pierwotnych wymiarów po ustaniu działania sił odkształcających [9]; 
 twardość – opór, jaki stawia podłoże przy wciskaniu weń innego materiału 

lub rysowaniu podłoża innym materiałem [3]; 
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 wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie; 

 geometria użytego narzędzia: 
 makronierówności powierzchni; 
 mikronierówności powierzchni; 

 sposób posługiwania się danym narzędziem; 

 wielkość siły działania. 
Aby przeprowadzić identyfikację indywidualną konieczne jest przekazanie do 

badań materiału porównawczego, którym w tym przypadku będą narzędzia, którymi 
przypuszczalnie sprawca posługiwał się na miejscu zdarzenia. Przekazanym 
narzędziem zostaje wykonany ślad porównawczy (materiał wzorcowy). Porównanie to 
polega na przyporządkowaniu parami cech śladu oraz cech materiału porównawczego 
(wzorca). Jeżeli podczas tych czynności zostanie wykazana zgodność cech (cechy 
materiału dowodowego odpowiadają cechom materiału porównawczego), to znaczy, że 
oba te ślady zostały wykonane tym samym narzędziem. Natomiast do przeprowadzenia 
badań porównawczych mających na celu ustalenie, czy ślady zabezpieczone na 
różnych miejscach przestępstw pochodzą od tego samego narzędzia, nie jest 
obligatoryjne posiadanie danego narzędzia, ponieważ przy wykonywaniu badań 
porównawczych tego typu materiały dowodowe pochodzące z różnych miejsc 
popełnienia przestępstwa będą jednocześnie materiałami porównawczymi. Warunkiem 
jest jednak fakt powstania śladu przy użyciu tej samej części narzędzia oraz bez 
istotnych zmian tej części narzędzia ze względu na różnorodność cech indywidualnych 
na różnych częściach tego samego narzędzia. 

Każda identyfikacja grupowa przynajmniej teoretycznie zbliża do identyfikacji 
indywidualnej. Może być traktowana jako jej wstępny etap, poszlaka w poszukiwaniu 
narzędzia przestępstwa. Organy ścigania muszą jednak zachować szczególną 
ostrożność kierując się w toczącym się postępowaniu poszlaką w postaci wyniku 
grupowej identyfikacji. Należy mieć bowiem na uwadze, że te same cechy grupowe 
może posiadać cała gama różnorodnych narzędzi nie mających żadnego związku 
z dochodzonym przestępstwem. Ekspert może na przykład stwierdzić na podstawie 
badań zabezpieczonego materiału dowodowego, że na miejscu włamania 
pozostawiono ślad narzędzia o określonych parametrach, jak: twardość, wielkość, 
kształt. Dopiero jednak porównanie z materiałem wzorcowym pobranym 
z „podejrzanego” narzędzia może dać 100% pewność związku danego przedmiotu 
z przestępstwem.  

3. Wnioski 

Jeden przedmiot może być nośnikiem wielu rodzajów śladów chociażby, 
daktyloskopijnych, biologicznych, osmologicznych czy w końcu mechanoskopijnych. 
Mechanoskopia jest dziedziną techniki kryminalistycznej, która niejako pośrednio 
pozwala na odnalezienie sprawcy przestępstwa. Jeżeli dopasuje się narzędzie do śladu, 
to następnie znacznie łatwiej można dopasować osobę do narzędzia. 

Rzetelne wykonanie czynności na miejscu zdarzenia, ma ogromne znaczenie dla 
ustalenia sprawcy przestępstwa. Bardzo ważne jest to, aby właściwie zabezpieczyć 
dane ślady, ponieważ często są jedynymi dowodami w sprawie. Tylko prawidłowe 
i staranne zabezpieczanie śladu, ma znaczenie dla zaistnienia dowodu z ekspertyzy 
mechanoskopijnej, dlatego też powinno się zwracać na to szczególną uwagę. 
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Identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie pozostawionych  

przez nie śladów na miejscu zdarzenia 

Streszczenie 

W opracowaniu omówiono tematykę identyfikacji narzędzi i innych przedmiotów na podstawie 

pozostawionych przez nie śladów na miejscu zdarzenia. Autorka odniosła się do szerokiej tematyki 

badania śladów narzędzi. Scharakteryzowano definicję śladu kryminalistycznego oraz omówiono jego 

rodzaje, w szczególności skupiając się na śladach mechanoskopijnych. Przybliżono także tematykę 

identyfikacji grupowej i indywidualnej narzędzi.  

Słowa kluczowe: mechanoskopia, identyfikacja grupowa, identyfikacja indywidualna  

Identification of tools and other objects based on the traces left on them  

at the scene of the event  

Abstract 

The study discusses the subject of identifying tools and other objects based on the traces left at the scene 

of the event. The author referred to the broad subject of researching the traces of tools. The definition  

of a forensic trace was characterized and its types were discussed, in particular focusing on mechanoscopic 

traces. The topic of group and individual identification of tools was also presented.  

Keywords: mechanoscopy, group identification, individual identification 
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Sposoby identyfikacji zwłok 

1. Wprowadzenie 

Problem identyfikacji zwłok jest usytuowany w dwóch dziedzinach naukowo-

praktycznych, tj. w kryminalistyce oraz medycynie sądowej. W dążeniu do realizacji 

nadrzędnego celu, jakim jest ustalenie prawdy, w toku badań zwłok wykorzystuje się 

wiedzę z zakresu obu wymienionych dyscyplin.  

Celem pracy jest ukazanie problemu, z jakim spotykają się biegli podczas 

wykonywania swoich obowiązków związanych z identyfikacją zwłok i przybliżenie 

pojęcia, rodzajów, zakresu jak i sposobu identyfikacji kryminalistycznej.  

Według polskiego ustawodawstwa zwłoki ludzkie zaliczamy do rzeczy. Pojęcie 

zwłok ludzkich [1] zostało zdefiniowane i uważa się za nie ciała osób zmarłych oraz 

dzieci martwo narodzonych. Szczątki ludzkie [2] traktuje się tożsamo ze zwłokami. 

Pokaźna liczba zwłok o nieustalonej tożsamości, które co roku znajdowane są na 

terenie całego kraju stanowi poważny problem. Wskazują na to odpowiednie dane 

statystyczne z bazy Komendy Głównej Policji. 

Tabela 1 Liczba osób N.N. w poszczególnych latach 

 

Stan na 1 

stycznia 

danego 

roku 

Ujawniono 

w danym 

roku 

Zakończono postępo-

wanie w odniesieniu 

do ujawnionych 

w danym roku 

Zakończono postępo-

wanie w odniesieniu do 

ujawnionych w okresie 

wcześniejszym 

Stan na koniec 

roku 

2008 130 96 78 4 144 

2009 144 102 78 17 151 

2010 151 97 67 20 162 

2011  

– do 31 

sierpnia 

162 60 38 8 176 

Tabela 1 Źródło: Dane statystyczne Policji [3] 

Jednym z fundamentalnych zadań organów postępowania przygotowawczego jest 

ustalenie tożsamości osoby zmarłej i odnalezienie rodziny, bądź osób bliskich. 

Identyfikacja zwłok pomaga nie tylko dotrzeć do najbliższych, ale także umożliwia 

ujęcie sprawcy przestępstwa, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo zgonu będącego 

wynikiem czynu zabronionego.  

Oględziny są niezbędnym elementem procesu ustalania tożsamości zwłok. Zgodnie 

z art. 209 §1 kodeksu postępowania karnego (dalej jako: k.p.k) [4], jeżeli istnieje 

podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku przestępstwa to oględziny i otwarcie zwłok 
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odbywają się obligatoryjnie. Zgodnie z § 2 ww. przepisu oględzin zwłok dokonuje 

prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza, w miarę 

możliwości z zakresu medycyny sądowej, a w przypadkach niecierpiących zwłoki 

oględzin może dokonać nawet Policja, ale jednocześnie o tym fakcie musi 

niezwłocznie powiadomić prokuratora. Art. 209 § 3 k.p.k wskazuje na miejsce 

dokonania oględzin, które co do zasady powinno być miejscem odnalezienia zwłok 

oraz nie można ich przemieszczać do momentu przybycia właściwego organu, chyba 

że występuje taka konieczność. 

Metod identyfikacji zwłok nieznanych jest bardzo wiele, większość z nich 

wykorzystuje różne techniki badawcze, ale są także te polegające tylko na porównaniu 

dostępnych informacji. 

Metody stosowane to: 

 porównanie profilu genetycznego DNA; 

 porównanie odcisków palców; 

 badanie uzębienia i innych danych odontologicznych; 

 badania radiologiczne; 

 porównanie danych medycznych (przebyte zabiegi lecznicze i chirurgiczne); 

 porównanie znaków szczególnych (blizny, tatuaże); 

 porównanie danych rysopisowych; 

 identyfikacja rzeczy osobistych; 

 identyfikacja na podstawie dokumentów ujawnionych przy zwłokach lub 

szczątkach; 

 rozpoznanie przez świadków, członków rodziny lub znajomych [5]. 

2. Najczęstsze problemy występujące przy identyfikacji zwłok  

W literaturze podaje się różne trudności, które można napotkać podczas 

identyfikacji zwłok. Utrudnienia te są związane z okolicznościami, w których ciało 

zostało znalezione, stopniem jego rozkładu oraz brakiem osób najbliższych oraz 

rodziny zmarłego. 

Z chwilą śmierci bardzo częstym utrudnieniem, w pracy medyka sądowego jest 

zmiana wyglądu twarzy (maskowatość twarzy), która to ze względu na ustanie funkcji 

życiowych blednie, a skóra na niej staje się wiotka oraz mięsnie twarzy zapadają się 

[6]. Aby uniknąć pomyłek podczas określenia tożsamości zwłok, nawet przez rodzinę 

czy osoby najbliższe, trzeba uwzględnić pośmiertne zmiany występujące na twarzy 

denata.  

Poważny problem pojawia się wówczas, gdy ciało znajdowane jest daleko poza 

obszarem stałego miejsca zamieszkania bądź proces gnilny jest w zaawansowanym 

stadium. Obrażenia pośmiertne, także wpływają negatywnie na ustalenie tożsamości 

denata. Rozczłonkowanie ciała może występować w różnych przypadkach. Może mieć 

ono charakter naturalny, losowy, ale nieraz jest to skutek przestępstwa, rozszarpania 

zwłok przez dziką zwierzynę, przegnicia połączeń stawowych czy też stanowić 

konsekwencję zdarzeń, takich jak przejechanie przez pociąg. Rodzajem 

rozczłonkowania ciała, które w sposób szczególny utrudnia identyfikację zwłok, jest 

dekapitacja – pozbawienie głowy reszty organizmu i niekiedy występujące, ukrycie jej 
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w innym miejscu. Takie działanie znacznie opóźnia możliwość wykrycia ofiary jak 

i sprawcy czynu zabronionego. 

Warto zwrócić uwagę na zwłoki zwęglone, gdzie trudność identyfikacji takiego 

ciała wzrasta wraz z poziomem jego zwęglenia. W takim przypadku wykluczone są 

niektóre metody identyfikacyjne, choćby te podstawowe, takie jak okazanie zwłok 

rodzinie, bądź osobom najbliższym, czy też porównanie odcisków palców.  

Badanie zwłok odnalezionych w wodzie również nie stanowi łatwego zadania 

z punktu widzenia pracy biegłych, ze względu na przyśpieszony proces gnilny, 

działanie ryb i innych organizmów żywiących się tkankami ludzkimi, a także narażenie 

na rozczłonkowanie w sposób przypadkowy, choćby poprzez śruby statków. 

3. Oględziny zwłok jako tradycyjna metoda identyfikacji 

Podstawa prawna do wykonania oględzin zwłok w przypadku przestępnego 

spowodowania śmierci została przywołana wyżej i zawiera się w art. 209 k.p.k. [4]. 

Procedura przeprowadzenia zewnętrznych oględzin zwłok, ale także i ich otwarcia ma 

znaczący wpływ na prowadzone postępowanie, dlatego że dostarcza początkowych 

informacji na temat miejsca zgonu, przyczyn i okoliczności śmierci oraz tego, czy 

zwłoki były przemieszczane z miejsca zdarzenia na miejsce ich odnalezienia [6]. 

Pierwsza faza oględzin zwłok ludzkich odbywa się na miejscu zdarzenia, które 

w naturalny sposób łączy się wprost z oględzinami samego miejsca. Z oględzin 

zewnętrznych ekipa oględzinowa, składająca się z prokuratora, funkcjonariuszy policji 

oraz lekarza sporządza protokół zgodnie z art. 143 §1 pkt. 4 k.p.k.[7] Zawiera on 

przede wszystkim opis ułożenia zwłok, bądź szczątek ludzkich, informację na temat 

obecności wszelkich przedmiotów i śladów znalezionych na lub przy zwłokach oraz 

opis odzieży i jej stanu. Zasadnicze oględziny dokonuje się natomiast po całkowitym 

pozbawieniu denata odzieży. Wówczas biegły lekarz dokonuje dokładnej analizy 

umiejscowienia oraz nasilenia znamion śmierci, wszelkich reakcji okołośmiertnych 

i poddaje ocenie występujące obrażenia ciała. Jeżeli tożsamość denata nie jest znana, to 

w celu jej ustalenia dokonuje się wstępnego rysopisu. Technik kryminalistyki, zgodnie 

z zaleceniami lekarza, dokonuje precyzyjnej dokumentacji fotograficznej zmian na 

ciele denata, które mogą ulec szybkiemu zatarciu albo zmienić swój wygląd [8].  

Zaleca się by lekarz, który dokonywał zewnętrznych oględzin zwłok na miejscu ich 

znalezienia przeprowadzał także czynności otwarcia zwłok albo był przy nich obecny. 

Sekcji sądowo-lekarskiej dokonuje lekarz, w miarę możliwości z zakresu 

medycyny sądowej, w obecności prokuratora lub sądu. Głównym celem wewnętrznych 

oględzin zwłok jest kwestia ustalenia czy śmierć denata jest następstwem przestępstwa. 

Kolejnym zadaniem dla biegłego jest określenie czasu śmierci i zidentyfikowanie 

tożsamości zwłok. W sprawnej pracy podczas wykonywania otwarcia zwłok głównym 

problemem jest fakt, że biegłych lekarzy posiadających specjalizację z zakresu 

medycyny sądowej jest niewielka liczba, a skutkuje to tym, że sekcję sądowo-lekarską 

przeprowadzają niekiedy słabo przygotowani lekarze innych specjalizacji. Powoduje to 

wiele komplikacji i w ostateczności konieczność udziału medyka sądowego, co 

czasami jest zbyt późnym krokiem, ponieważ upływ czasu uniemożliwia często 

odtworzenie stanu początkowego. 

Na wstępie dokonywania czynności związanych z otwarciem zwłok ustala się 

indywidualne cechy osoby, jej płeć, wzrost oraz wiek. Ustalając cechy indywidualne 
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znaczenie ma określenie danych takich jak: budowa ciała, stan odżywienia, wymiary 

oraz kształt głowy, wielkość, kształt nosa i małżowin usznych, charakter owłosienia na 

czaszce, kształt oczu, kolor tęczówek, a także stan zarostu na twarzy u mężczyzn. 

Należy odnotować także drożność naturalnych otworów ciała, obecność blizn, tatuaży, 

wszelkich znaków szczególnych i sprawdza się stan uzębienia. Każde obrażenia, które 

zostały ujawnione dokładnie się opisuje, wymiaruje i szkicuje na specjalnych 

schematach anatomicznych oraz odpowiednio fotografuje [8]. 

Następnym krokiem jest przystąpienie do otwarcia trzech jam ciała, są to: jama 

czaszkowa, klatka piersiowa i jama brzuszna. Wszystkie narządy wydobyte z każdej 

jamy są wymiarowane, ważone, dokonuje się oceny ich stanu zachowania oraz opisuje 

się każdą cechę, która może stanowić ważne wskazanie do stwierdzenia jaka jest 

przyczyna zgonu.  

Następstwem przeprowadzenia wewnętrznych oględzin zwłok jest sporządzenie 

opinii sądowo-lekarskiej. Składa się ona z części formalnej, opisu zmian chorobowych, 

urazowych i pośmiertnych. Kolejna część zawiera wyniki badań dodatkowych, 

następna zaś podaje rodzaj i przyczynę śmierci. Jeżeli zostały stwierdzone obrażenia 

mechaniczne, przeprowadza się rekonstrukcję cech narzędzia, które zostało użyte 

w celu zadania tych obrażeń. Ostatnią część opinii tworzą wnioski biegłego w postaci 

odpowiedzi na pytania zadane przez prokuraturę [9]. 

4. Identyfikacja zwłok na podstawie tatuaży 

Sztuczne znamiona barwnikowe, czyli tatuaże, z powodu wyrażanej treści, która 

nadaje im odrębne, określone znaczenie zaliczane są do charakterystycznych znaków 

szczególnych, co często ułatwia, bądź niekiedy nawet umożliwia identyfikację zwłok. 

W sytuacji, gdy proces gnilny ciała już się rozpoczął i widoczność tatuaży jest bardzo 

ograniczona, można je uwydatnić stosując metodę fotografii z użyciem promieni 

podczerwonych [10]. Zdarza się, że powstają przypadkowo w wyniku jakiegoś urazu, 

ale najczęściej jest to umyślny zabieg. Polega na celowym znakowaniu własnego ciała 

różnymi rysunkami, bądź napisami, poprzez umieszczenie nierozpuszczalnego 

barwnika pod naskórek przy użyciu igły. Zdobienia ciała zazwyczaj znajdują się 

w odsłoniętych okolicach, np. kończyny, plecy, klatka piersiowa, szyja, a nawet twarz. 

Rzadziej spotykanymi miejscami, które są przyozdobione to narządy płciowe, 

brodawki sutkowe, pachwiny, a w skrajnych przypadkach można spotkać się 

z wytatuowanymi gałkami ocznymi. Szczególną rolę pełnią tatuaże tylko dla osób 

wtajemniczonych, np. po wewnętrznej stronie wargi, co jest częste dla podkultur 

przestępczych, albo na powiekach, element niewidoczny przy otwartych oczach.  

Przyjmują one charakter bardzo artystyczny, niegdyś wiązane tylko i wyłącznie 

z przestępczością, w dzisiejszych czasach przeżywają swój rozkwit. Treść tatuaży 

może być różnorodna, zaczynając od wytatuowania swoich inicjałów, imion dzieci czy 

partnerów, poprzez różne daty, symbole religijne kończąc na prawdziwych dziełach 

sztuki, pieczołowicie wykonywanych w specjalistycznych pracowniach przez 

utalentowanych rysowników. Zazwyczaj są one wyrażeniem swojej osobowości 

poprzez osoby je noszące, dlatego można je zaliczyć do znaków charakterystycznych, 

bo przedstawiona treść nadaje im określone znaczenie, które znacznie pomaga 

w ustaleniu tożsamości zwłok N.N. 
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Tatuaże niekiedy okazują się jedyną dobrą i skuteczną metodą służącą 

zidentyfikowaniu ciała, co znajduje potwierdzenie w konkretnych postępowaniach 

przygotowawczych. Tytułem przykładu można wskazać na śledztwo 4 Ds-167/94 [10] 

prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w G. toczące się w sprawie zaginięcia 

mężczyzny. Wszelkie przeprowadzone czynności nie przynosiły pozytywnych 

efektów. Po około 3 miesiącach od dnia zaginięcia, ze zbiornika wodnego wyłowiono 

ciało mężczyzny z silnie zniekształconą twarzą, poddaną zaawansowanym procesom 

gnilnym, które znacznie utrudniły określenie tożsamości zwłok. Dzień po wydobyciu 

mężczyzny, został on rozpoznany przez swoją siostrę tylko i wyłącznie po tatuażach, 

jakie zdobiły jego skórę. 

W chwili, gdy ciało ulega częściowemu spaleniu, a nie ma możliwości porównania 

materiału genetycznego denata i jego rodziny, niejednokrotnie udaje się ustalić 

tożsamość zwłok przy pomocy tatuażu. Tak było również w przypadku śledztwa  

Ds-498/07 [10] prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w G. Zwęglone zwłoki, 

spowodowane działaniem wysokiej temperatury wynikłej podczas pożaru, 

uniemożliwiło określenie tożsamości po ogólnym wyglądzie zewnętrznym. 

Szczególnie ważnym elementem ujawnionym w trakcie oględzin zwłok okazał się 

tatuaż wizerunku Myszki Miki, zachowany na prawym udzie denata. Znamię to 

zachowało się jedynie dzięki faktowi znalezienia ciała leżącego na prawym boku na 

spalonej wersalce, a ogień nie zdążył strawić tej kończyny. Po wstępnej analizie 

w oparciu o tatuaż, organy prowadzące postępowanie określiły, że denat to 

najprawdopodobniej osoba bezdomna wcześniej karana za dokonanie czynów 

niezgodnych z prawem. Nie mógł on zostać zidentyfikowany przez krewnych, 

ponieważ nie utrzymywał z nimi kontaktu i zazwyczaj przebywał w wielu miejscach, 

z którymi oni nie mieli do czynienia. Pierwotnie z dokumentów rejestru policyjnego 

nie udało się dokładnie ustalić, kim jest denat, brakowało istotnych szczegółów 

tatuażu, mianowicie, jakiej był wielkości, koloru oraz w którym miejscu na udzie był 

dokładnie usytuowany. Ze względu na bardzo ogólny opis tego znamienia, 

identyfikacja budziła kontrowersje, więc dopiero po skonfrontowaniu ww. danych 

wraz z aktami osobowymi z zakładu karnego, w którym denat odbywał karę za 

popełnione przestępstwa, udało się rozwiać wszelkie wątpliwości. Akta te zawierały, 

bowiem dość szczegółowy opis tatuażu. Podejrzenia Prokuratury Rejonowej 

potwierdziły się i udało się ustalić tożsamość zwłok. 

W związku z powyższym nasuwa się teza, że sztuczne znamiona barwnikowe, 

jakimi są tatuaże, mają pewne znaczenie w identyfikacji zwłok. Warunkiem ustalenia 

tożsamości znalezionych zwłok N.N. jest sporządzenie stosownej dokumentacji 

procesowej, którą można porównać ze zdjęciami lub nagraniami tatuaży danej osoby 

wykonanymi ante mortem osoby. Chodzi tutaj w szczególności o materiały wykonane 

przed jej zgonem, a pochodzące np. z jednostek penitencjarnych, szpitali, nagrań 

monitoringowych czy też z prywatnych zbiorów rodzinnych. 

5. Identyfikacja na podstawie badań odontologicznych 

Odontologia jest dziedziną pomocniczą dla nauk kryminalistycznych. Polega na 

analizie porównawczej cech stanu uzębienia, a także dotyczy porównania 

dokumentacji leczenia stomatologicznego oraz cech indywidualnych uzębienia. 

Pokaźna baza danych przeprowadzonych terapii dentystycznych, które miały miejsce 
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w okresie życia denata jest bardzo pomocna w określeniu tożsamości zwłok 

nieznanych. Pracę organom śledczym i medykom sądowym ułatwiają informacje z kart 

badań w postaci danych dotyczących obecności stałych zębów, mlecznych, zębów 

mądrości, braków i ubytków w uzębieniu, stanów po leczeniu zębów, wypełnień 

ubytków, nieprawidłowości zgryzu, sztucznego uzupełnienia oraz stanu powierzchni 

żującej [11].  

Z punktu widzenia określenia tożsamości zwłok, jedną z najbardziej istotnych 

informacji, którą można pozyskać po badaniu uzębienia jest przybliżony wiek denata. 

W tym celu analizuje się stopień zaniku dziąseł, odsłonięcie korzeni zębowych czy też 

zabarwienie zębów. Kalendarz rozwoju uzębienia znajduje swoje zastosowania 

w charakteryzacji okresów życia człowieka.  

Niemowlęciu pomiędzy 6 a 8 miesiącem życia zaczynają się wyrzynać dwa 

siekacze żuchwy, pomiędzy 8 a 10 miesiącem – 3 siekacze szczękowe, a z końcem 

pierwszego roku dziecko często posiada już 8 siekaczy w postaci zębów mlecznych. 

Zazwyczaj po ukończeniu 2 lat dziecku wyrasta całe uzębienie pierwotne, składające 

się z 20 zębów. 

Pierwsze zęby stałe pojawiają się u człowieka już w okresie około 6 roku życia, 

wyrastają wtedy trzonowe szóstki. W latach późniejszych następuje wymiana 

uzębienia mlecznego, na zęby stałe. Najczęściej w wieku 12 lat człowiek posiada całe 

uzębienie stałe, zbudowane z 28 zębów. Ostatnie trzonowce, zwane zębami mądrości 

(4 sztuki) – zaczynają się wyrzynać u niektórych osób w wieku 17 lat. Charakterystyka 

rozwoju uzębienia ludzkiego wraz ze znajomością budowy poszczególnych zębów 

w znacznym stopniu ułatwia zrozumienie możliwości określenia przybliżonego wieku 

ofiary.  

Praktyczne zastosowanie tej metody wykorzystywane jest często podczas 

identyfikacji zwłok pochodzących z katastrof lotniczych. Zespoły stomatologiczne 

pracujące na miejscu zdarzenia prowadzą identyfikację na podstawie zapisów 

dentystycznych i radiogramów szczątków uzębienia ofiar. Zespoły takie prowadzą 

także badania kart leczniczych dotyczących stanu uzębienia osoby przed katastrofą. 

Identyfikacja po uzębieniu jest szczególnie korzystna ze względu na fakt, że zęby 

stanowią najbardziej odporną tkankę, wytrzymują one bardzo wysokie temperatury, 

rzędu nawet 1600℃ [12], są materiałem odpornym na rozkład. Skuteczność tej metody 

określania tożsamości zwłok nieznanych zależy w dużej mierze od prowadzenia 

odpowiedniej bazy kart stomatologicznych, które zawierają szczegółowy opis stanu 

uzębienia. Stomatologiczna dokumentacja ante mortem mogłaby być podstawową 

częścią umożliwiającą prawidłową identyfikację nieznanych zwłok, jednakże dane te 

często nie są dokładne ani szczegółowe, a odontologia napotyka problemy z dostępem 

do tych informacji. W związku z powyższym wspomniana metoda w kryminalistyce 

stosowana jest dość rzadko. 

6. Identyfikacja na podstawie śladu ust 

Cheiloskopia, czyli dyscyplina zajmująca się badaniem czerwieni wargowej bywa 

pomocna przy identyfikacji zwłok. Szczególnie w sytuacji, gdy denat był wcześniej 

notowany, bądź było prawdopodobieństwo jego udziału w przestępstwie i na etapie 

postępowania przygotowawczego został pobrany od niego materiał w postaci śladów 

układu bruzd występujących na czerwieni wargowej. 
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Występowanie tego zjawiska zostało opisane już na początku XX wieku przez 

niemieckiego antropologa Eugena Fischera. W Japonii od roku 1950 były prowadzone 

badania nad wykorzystaniem układu czerwieni wargowej w identyfikacji krymina-

listycznej. Jednakże największe wzmożenie badań wystąpiło w latach 1968-1971. 

Wynikiem prowadzonych prac badawczych było ustalenie, że układ linii czerwieni 

wargowej jest indywidualny dla każdego człowieka i przez okres jego życia pozostaje 

niezmienny. Badanie cheiloskopijne były prowadzone w wielu krajach świata, w tym 

w Polsce przez różne zespoły ekspertów, a mianowicie przez stomatologów, 

antropologów, medyków sądowych i kryminalistyków. Ukształtowanie ust u człowieka 

następuje w okresie płodowym podczas powstawania zarysów twarzy [13]. 

Linie bruzd czerwieni wargowej można podzielić na kilka wzorów. Szczególnie 

ważnym elementem służącym określeniu tego modelu jest środkowa część dolnej 

wargi, która jest bardzo dobrze widoczna praktycznie w każdym przypadku 

zostawienia śladów ust, a wystarczająca długość śladu umożliwiająca identyfikację 

wynosi 10 mm. Jeśli w tym polu przeważającymi liniami są linie proste, to ten wzór 

określamy liniowym „L”. Rozwidlony „R” bierze swą nazwę od rozwidleń 

powstających na skórze warg, a jeżeli przeważa struktura siatki, to mamy do czynienia 

ze wzorem siateczkowym „S”. Istnieje także możliwość niewyodrębnienia cech 

dominujących na dolnej wardze i wtedy ten wzór oznacza się jako nieokreślony „N”. 

Wykorzystując ślady tego typu, można wyróżnić dwa cele identyfikacji, po pierwsze 

jest to ustalenie osoby, która zostawiła ten ślad, a drugi to zidentyfikowanie rodzaju 

substancji, która ten ślad pozostawiła. W Polsce wymagane jest ustalenie siedmiu cech 

wspólnych z porównania materiału dowodowego wraz z materiałem porównawczym. 

Także nasz kraj, jako jeden z pierwszych na świecie powszechnie przeprowadza 

ekspertyzy cheiloskopowe z wykorzystaniem technik laserowych, jak i również 

proszków daktyloskopijnych. 

Z uwagi na rozwijanie się wspomnianej techniki, a także jej wysoką skuteczność, 

cheiloskopię można bez problemu wykorzystać w chwili znalezienia N.N. zwłok, gdy 

wszystkie wcześniej używane metody zawiodły. Warunkiem jest przy tym posiadanie 

odpowiedniej dokumentacji sprzed chwili zgonu.  

7. Blizny kostne a identyfikacja zwłok 

Zmiany kostne powodujące blizny wewnętrzne mogą powstać w różny sposób. 

Jednymi z nich są wady wrodzone, najczęściej są to wady kręgosłupa [14], polegające 

na występowaniu różnych niedorozwojów lub wadliwego rozwoju, a także w postaci 

połączenia tych dwóch typów. 

Jednakże najczęstszą przyczyną powstania blizn kostnych są urazy wraz ze 

zmianami kostnymi powstałymi jako ich skutek. Z wielu względów bardzo istotna jest 

wówczas znajomość patomechaniki urazu. Należy pamiętać, że często przerwanie 

ciągłości kości wiąże się z chęcią zatarcia prawdziwego powodu zgonu. Jest wiele 

rodzajów złamań, które skutkują powstaniem charakterystycznych cech, np. w postaci 

bruzd na piszczelach lub kościach strzałkowych. Także przebyte zabiegi lecznicze 

i użycie trwałych, sztucznych usztywnień, czy też elementów wspomagających 

zrastanie się kości może wpłynąć na identyfikację zwłok nieznanych w oparciu 

o posiadaną dokumentację medyczną.  
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Wszelkie zmiany kośćca muszą być badane metodą radiologiczną, jednakże trzeba 

pamiętać, aby zachować jednakową odległość lampy rentgenowskiej od kasety 

z filmem. Pozwala to na zachowanie tego samego powiększenia obrazu co do obiektu 

analizowanego. W tych badaniach można używać także zdjęć radiologicznych 

z użyciem środka cieniującego, które to są zazwyczaj stosowane podczas wykrywania 

zmian w układzie kostnym. 

Problem użycia metody radiologicznej do wykrywania wszelkich zmian kostnych 

podczas identyfikacji zwłok o nieznanej tożsamości na podstawie obrazów 

pochodzących sprzed zgonu, jak i tych powstałych w toku postępowania 

przygotowawczego nie jest szczegółowo opracowany w piśmiennictwie. Z uwagi na 

niewielką liczbę opracowań naukowych oraz częsty brak dokładnej przedśmiertnej 

dokumentacji medycznej, zasygnalizowana metoda rzadko znajduje zastosowanie 

w praktyce. 

8. Podsumowanie  

Metody identyfikacji człowieka przewyższają podstawowe wyobrażenie każdej 

osoby na ten temat. Wykorzystanie tradycyjnych metod identyfikacji zwłok jest 

podstawowym elementem prowadzonego postępowania karnego, czy to na etapie 

przygotowawczym, czy też już w trakcie postępowania sądowego. Ciągły rozwój nauki 

i techniki znacznie wpływa na udoskonalenie pracy medyków sądowych jak i samych 

organów postępowania przygotowawczego procesu karnego, a to skutkuje wyko-

rzystywaniem coraz to nowszych i dokładniejszych sposobów ustalenia tożsamości 

zwłok. Identyfikacja zwłok nieznanych umożliwia poznanie okoliczności sprawy, 

odnalezienie rodziny denata, a czasami nawet sprawcy przestępstwa. 

Przedstawione metody identyfikacji zwłok N.N. ciągle rozwijają się. Niestety liczba 

zaginięć ludzi wzrasta każdego roku, co prowadzi do zwiększenia liczby zwłok, 

których tożsamość jest problematyczna do określenia. 

Metody identyfikacji człowieka są różnorodne i wybiegają szeroko poza przeciętne 

wyobrażenie o technikach, z jakich korzystają medycy sądowi. Wykorzystując 

osiągnięcia ciągle rozwijającej się nauki, eksperci nie mają większych problemów 

z ustaleniem tożsamości, jeżeli posiadają jednocześnie materiał porównawczy, 

niezwykle pomocny dla sprawnego przebiegu całego procesu.  

Rozwój zwyczaju ozdabiania swojego ciała tatuażami, któremu często towarzyszy 

dokumentacja fotograficzna na różnych forach, tudzież w prywatnych zbiorach 

w praktyce nieraz umożliwia identyfikację zwłok po tych zdobieniach. Często nie ma 

potrzeby sięgania po inne, bardziej skomplikowane metody identyfikacyjne, jeżeli 

wprost wiadomo, że taki tatuaż został poczyniony z myślą wyrażenia siebie i został 

dokładnie udokumentowany na fotografiach. 
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Streszczenie 
W pracy pozostaje przedstawiony problem możliwy do napotkania przez organy ścigania podczas 
postępowania przygotowawczego w momencie identyfikacji znalezionych zwłok. Został ukazany przebieg 
procesu rozpoznania ciała. Wskazano niektóre problemy, które znacznie utrudniają tę czynność. Celem 
pracy jest przybliżenie prawnikom a także innym zainteresowanym osobom, zagadnień dotyczących 
najczęściej występujących problemów identyfikacji nieznanych zwłok. Artykuł przede wszystkim skupia 
się na przedstawieniu metod rozpoznania zwłok głównie dzięki porównaniu wszelkich znaków 
szczególnych u denata, ale także wskazano i opracowano metodę odontologiczną. W pracy zostały 
uwzględnione wzorce odnoszące się do identyfikacji ofiar, gdzie określono metody I kolejność ich 
stosowania podczas identyfikacji zwłok. Zwrócono głównie uwagę na szczególną rolę wspomnianego 
działu kryminalistyki w określeniu tożsamości osoby zmarłej, jak i pomocy w ujęciu sprawcę czynu 
zabronionego. Poruszony problem ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też w pracy pojawiają się 
często odniesienia nie tylko do kryminalistyki, ale też do prawa lub medycyny, w szczególności medycyny 
sądowej.  
Słowa kluczowe: identyfikacja zwłok, znaki szczególne, blizny, tatuaże, odontologia 

Body identification process 

Abstract 
The paper presents the problem that can be encountered by law enforcement agencies during preparatory 
proceedings when identifying a body. The body identification process has been described. Some problems 
considerably hindering this activity have been indicated. The aim of the paper is to introduce lawyers, but 
also other interested people, to issues concerning the most frequent problems occurring while identifying 
an unknown body. The article, above all, focuses on discussing body identification methods, mostly  
by comparing any distinguishing marks in a decedent. The odontological method has been indicated and 
discussed too. The paper also contains patterns relating to body identification – methods as well as 
a sequence of their use while identifying a body, have been mentioned. Attention has been paid to 
a significant role of the above mentioned section of criminology in determining the identity of a decedent, 
as well as its assistance in arresting a perpetrator. The problem discussed here is of interdisciplinary nature, 
hence frequent references not only to criminology, but also law or medicine, in particular forensic 
medicine. 
Keywords: body identification, distinguishing marks, scars, tattoos, odontology 
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Nieprawidłowości i uchybienia  

w oględzinach miejsca znalezienia zwłok 

1. Wstęp 

W literaturze podkreśla się, że „oględziny miejsca zdarzenia to najważniejsza 

czynność, od której zależy dalszy los rozstrzygnięcia sprawy” [1]. Jednak wskazuje się 

również, że „rzadko mówi się o znaczeniu dowodowym oględzin zwłok w miejscu ich 

znalezienia (bądź ujawnienia) albowiem główne i zasadnicze znaczenie przypisuje się 

tu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok” [2]. W efekcie tego w praktyce czynności 

podejmowane na miejscu zdarzenia zdają się być bagatelizowane, a wszelkie działania 

podejmowane w miejscu ujawnienia zwłok są wręcz rutynowe [2]. Postępowanie takie 

zasługuje na krytykę. Oględziny zwłok, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a także 

miejsca ich znalezienia należy traktować jako jedną wieloetapową czynność. Dowody 

zebrane w każdym z etapów stanowią całość i tylko tak postrzegane mogą dostarczyć 

wyczerpujących informacji pomocnych najpierw w ustaleniu, co stało się w miejscu 

przeprowadzania oględzin oraz ustaleniu wersji kryminalistycznej, o ile ustalenia 

pozwolą na stwierdzenie, że zostało popełnione przestępstwo, następnie w wyty-

powaniu podejrzanego, a w dalszych etapach udowodnieniu oskarżonemu winy. 

Nawet najdrobniejsze błędy, niedopatrzenie czy rutyna mogą zniweczyć końcowy 

wynik oględzin, dlatego tak ważne jest, aby w każdym przypadku oględziny 

dokonywane były z najwyższą starannością i z zachowaniem wszelkich standardów. 

Każde miejsce zdarzenia jest inne. Nawet jeśli jest podobne, albo tożsame 

z popełnieniem innego przestępstwa czy znalezieniem zwłok, należy traktować je 

indywidualnie, w tym wykonywać czynności adekwatne do zastanego stanu 

faktycznego. 

2. Okoliczności determinujące dokonanie oględzin i podmioty 

uprawnione do ich przeprowadzania 

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

– dalej k.p.k.[3] wyróżnia się oględziny miejsca, osoby i rzeczy. Dodatkowo art. 209 

k.p.k. przewiduje dokonanie oględzin i otwarcie zwłok, jeżeli zachodzi podejrzenie 

przestępnego spowodowania śmierci. W literaturze wskazuje się, że ze względu na 

różnorodność zdarzeń nie ma możliwości sporządzenia wykazu tych, przy których 

należy dokonać oględzin oraz przy których można od nich odstąpić. Wymienia się 

natomiast okoliczności, gdy pomimo braku jednoznacznych cech przestępstwa 

wskazane jest dokonanie oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia. Należą do nich: 

  

                                                                
1 ada.surwilo@op.pl, Katedra Kryminalistyki, Instytut Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, 

Uniwersytet Warszawski 
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 zgony osób stosunkowo młodych (zwłaszcza do 50. roku życia); 

 brak informacji o stanie zdrowia osoby zmarłej, a zwłaszcza o chorobach lub 

informacje zaprzeczające istnieniu poważnych schorzeń (np. nowotworów, 

chorób układu krążenia); 

 informacje o podejrzanych wydarzeniach lub osobach zaistniałych w otoczeniu 

denata krótko przed jego zgonem; 

 ujawnienie zwłok w miejscach mało uczęszczanych, odludnych; 

 duży nieład lub nadmierna czystość i porządek w przypadku ujawnienia zwłok 

w mieszkaniach (nadmierna czystość może być zarówno przejawem 

pedantyczności zmarłego, jak i próbą usunięcia śladów przestępstwa przez 

sprawcę zabójstwa); 

 budzące wątpliwości zachowanie osób najbliższych zmarłemu lub zgłaszających 

ujawnienie zwłok [4]. 

Zgodnie z art. 209 § 2 k.p.k. oględzin zwłok dokonuje prokurator,  

a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza. Na podstawie art. 311 § 

2 k.p.k. prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub 

w określonym zakresie albo dokonanie poszczególnych czynności. Jednak „w sprawach 

o zabójstwo, sprowadzenie katastrofy komunikacyjnej lub budowlanej albo ich 

niebezpieczeństwa oraz w sprawach o wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, 

a także w sprawach o inne poważniejsze przestępstwa, których skutkiem jest śmierć 

człowieka, prokurator przeprowadza oględziny miejsca zdarzenia lub kieruje ich 

przebiegiem, a w razie potrzeby dokonuje odtworzenia przebiegu zdarzenia lub kieruje 

tą czynnością”. Tak stanowi § 169 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 

kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury, co oznacza że w wymienionych sprawach prokurator 

powinien przeprowadzać oględziny lub kierować nimi osobiście, bez cedowania 

tego obowiązku na Policję lub inne organy [3, 5]. Z danych przedstawionych na stronie 

internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że w 2016 r. wszczęto ogółem 557.414 

postępowań przygotowawczych, w tym 81.604 śledztw
2
, z czego aż 71.861 śledztw 

zostało powierzonych przez prokuratorów w całości Policji lub innym uprawnionym 

organom [6]. 

Prokurator jest nadrzędnym organem procesowym nad Policją i innymi służbami 

uprawnionymi do prowadzenia śledztwa na mocy art. 312 k.p.k. Nadrzędność 

prokuratora ma jednak charakter procesowy, a nie służbowy, co oznacza, że prokurator 

                                                                
2 Zgodnie z art. 309 Kodeksu postępowania karnego śledztwo prowadzi się w sprawach: w których 
rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego; o występki – gdy osobą 
podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej lub 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego; o występki – gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży 
Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu 
nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie spraw należących do 
właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych funkcjonariuszy w związku z wykony-
waniem czynności służbowych; o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia; o występki, w których 
prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy. 
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zleca zadania Policji albo innym organom wyłącznie w przypadkach określonych 

w ustawie, zgodnie z art. 93 § 4 k.p.k. [3, 7]. 

Do 1 marca 2012 r. skład zespołu oględzinowego szczegółowo określał § 81 

Zarządzenia Nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. 

w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby 

policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców – dalej 

Zarządzenie KGP Nr 1426. Zgodnie z tym przepisem zespół taki składał się 

z policjantów i pracowników komórki dochodzeniowo-śledczej, laboratorium 

kryminalistycznego lub techniki kryminalistycznej, albo specjalistów niebędących 

funkcjonariuszami organów procesowych. Skład zespołu oględzinowego należało 

dostosować do rodzaju przestępstwa, obszaru lub obiektu, przewidywanego zakresu 

czynności oraz innych specyficznych okoliczności. Co do zasady w skład zespołu 

mogli wchodzić: 

1) kierujący zespołem oględzinowym; 

2) policjant lub policjanci komórki dochodzeniowo-śledczej prowadzący oględziny 

miejsca zdarzenia albo wydzielonych sektorów tego miejsca; 

3) koordynator czynności techniczno-kryminalistycznych, którym mógł być: 

a) kierownik lub zastępca kierownika laboratorium kryminalistycznego, 

b) kierownik lub zastępca kierownika komórki techniki kryminalistycznej, 

c) policjant lub pracownik wskazany przez osoby wymienione w pkt 3 lit. a) lub 

b), po uzgodnieniu z kierującym zespołem oględzinowym; 

4) policjant lub policjanci laboratorium kryminalistycznego lub komórki techniki 

kryminalistycznej albo specjalista niebędący funkcjonariuszem organów 

procesowych, ujawniający i zabezpieczający dowody przestępstwa, w tym ślady 

kryminalistyczne, oraz dokumentujący stan miejsca zdarzenia, przebieg oględzin 

oraz ich wyniki – poprzez sporządzanie planów, szkiców oraz, w miarę potrzeby, 

za pomocą urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

lub dźwięku; 

5) lekarz z zakładu medycyny sądowej lub inny lekarz; 

6) eksperci kryminalistyki w zakresie posiadanych uprawnień, biegli z listy sądowej 

oraz inni biegli spoza Policji i spoza listy sądowej, włączeni do zespołu 

oględzinowego z uwagi na posiadane wiadomości specjalne; 

7) przewodnik psa służbowego [8]. 

 Zarządzenie KGP Nr 1426 zostało uchylone Zarządzeniem Nr 109 

Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form 

organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przecho-

wywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym 

[9]. Obecnie obowiązujące Zarządzenie Nr 4 Komendanta Głównego Policji 

z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności 

dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów 

rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym nie określa tak szczegółowo składu 

zespołu oględzinowego, a nawet nie posługuje się tym pojęciem. Jedynie w Rozdziale 

3, poświęconym grupie śledczej, znajduje się informacja, że grupę tę powołuje się do 

prowadzenia postępowania w sprawie o obszernym materiale dowodowym lub zawiłej 

pod względem faktycznym lub prawnym, a w jej skład wchodzą policjanci lub 
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pracownicy Policji. Grupę śledczą powołuje Komendant Główny Policji albo 

kierownik jednostki Policji wyznaczonej do prowadzenia postępowania w danej 

sprawie, z inicjatywy własnej albo na wniosek kierownika podległej jednostki lub 

komórki organizacyjnej Policji. W skład grupy śledczej obowiązkowo wchodzi 

kierownik grupy, którego wyznacza się w decyzji o powołaniu grupy śledczej. 

Kierownika grupy wyznacza się spośród policjantów posiadających przygotowanie 

i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prawidłowego kierowania grupą śledczą 

i realizacji jej zadań w świetle okoliczności danej sprawy. Kierownik grupy śledczej 

kieruje grupą, w tym wyznacza zadania członkom grupy i określa termin realizacji 

czynności [10]. 

W policyjnych materiałach szkoleniowych podaje się również informację, iż 

wskazanym jest, aby do grupy wykonującej czynności na miejscu zdarzenia należał 

policjant dobrze zaznajomiony z terenem, na którym zaistniało zdarzenie. Może to być 

na przykład dzielnicowy [11]. Niewątpliwie do grupy śledczej wykonującej oględziny 

na miejscu zdarzenia lub znalezienia zwłok powinien należeć technik krymina-

listyczny, który ujawnia i zabezpiecza ślady oraz dowody, a także dokonuje pomiary, 

sporządza szkice i wykonuje fotografie miejsca zdarzenia/ujawnienia zwłok. Technik 

kryminalistyczny w znaczeniu procesowym jest specjalistą w rozumieniu art. 205  

§ 1 k.p.k. [12]. 

Prokurator, chociaż kieruje oględzinami, nie ma wpływu na to, z kim będzie 

pracować. Może co prawda zażądać, aby w oględzinach brał udział technik albo 

biegły, ale nie ma wpływu na wybór konkretnej osoby, która zostanie skierowana do 

wykonania czynności. W praktyce pojawiają się problemy, aby na miejsce oględzin 

przybył biegły, natomiast technicy kryminalistyczni pełnią całodobowe dyżury i na 

miejsce zdarzenia wysyłana jest po prostu osoba, która w danym momencie jest obecna 

na dyżurze [12].  

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na opisane w literaturze badania akt 

prokuratorskich i sądowych, które dotyczyły jakości czynności kryminalistycznych 

podejmowanych na miejscu zdarzenia lub w miejscu ujawnienia zwłok. Zostały one 

przeprowadzone przez Monikę Całkiewicz
3
 oraz Kazimierę Juszkę

4
. Monika 

                                                                
3 Monika Całkiewicz wyniki badań zaprezentowała w monografii pt. „Oględziny zwłok i miejsca ich 

znalezienia” wydanej w 2010 r. przez Wydawnictwo Poltext. Badaniom poddała 150 akt postępowań 

przygotowawczych prowadzonych przez prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście, Prokuraturę 

Rejonową Warszawa-Mokotów i Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Północ, wszczętych w latach 2000-

2006. Postępowania dotyczyły czynów popełnionych z art. 148 k.k. – zabójstwo, 149 k.k. – dzieciobójstwo, 

151 k.k. – namowa lub pomoc do samobójstwa i 155 k.k. – nieumyślne spowodowanie śmierci i zakończyły 

się umorzeniem z uwagi na brak znamion czynu zabronionego albo niewykrycie sprawcy. Dodatkowo 

autorka poddała badaniom 50 akt sądowych zakończonych prawomocnym wyrokiem przed Sądem 

Okręgowym w Warszawie. Postępowania również dotyczyły zdarzeń, które miały miejsce w latach 2000-

2006 i dotyczyły przestępstw zakwalifikowanych z art. 148 k.k. – zabójstwo, art. 149 k.k. – dzieciobójstwo, 

art. 156 § 3 – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zakończonego śmiercią pokrzywdzonego i art. 

158 § 3 k.k. – bójka lub pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Badania akt koncentrowały się przede wszystkim 

na analizie protokołów oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia. W monografii nie zawarto jednak informacji 

na temat wykorzystanej metody doboru akt czy to prokuratorskich, czy sądowych. 
4 Kazimiera Juszka prowadziła dwa projekty badawcze poruszające problematykę jakości czynności 

kryminalistycznych podejmowanych podczas oględzin. Rezultaty pierwszego opisała w monografii „Jakość 
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Całkiewicz zauważyła, że w 66% przebadanych spraw prokurator nie przybył na 

miejsce oględzin zwłok, a czynności przeprowadzali funkcjonariusze policji. 

Z przeanalizowanych akt wynikało również, że prokuratorzy faktycznie kierowali 

oględzinami miejsca jedynie w 5,5% spraw, a w pozostałych, jeśli byli obecni jedynie 

uczestniczyli w czynnościach poddając się kierownictwu policjantów. Natomiast aż 

w 89% przypadkach w oględzinach zwłok na miejscu ich znalezienia nie uczestniczył 

ani biegły z zakresu medycyny sądowej, ani lekarz [12]. Z kolei badania prowadzone 

przez Kazimierę Juszkę w sprawach o zabójstwa z lat 2000-2006 wykazały, że 

prokurator nie był obecny przy 60% oględzin, a biegły lekarz lub inny biegły 90% 

[13]. W badaniach prowadzonych w sprawach zabójstw z lat 2005-2010 autorka 

zauważyła, że prokurator nie był obecny przy 39% oględzin miejsca znalezienia zwłok, 

a lekarz przy 53%. Co więcej przy 1% oględzin nieobecny był technik 

kryminalistyczny [14].  

3. Czynności podejmowane na miejscu oględzin znalezienia zwłok 

Czynności podejmowane podczas oględzin zostały uregulowane w Rozdziale 8 

Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów  

– dalej Wytyczne Nr 3 [15], a także „Procedury postępowania Policji podczas 

organizowania i przyprowadzania oględzin miejsca przestępstwa”, stanowiące 

załącznik do pisma Komendanta Głównego Policji nr Ad-1078/2001 z dnia 7 sierpnia 

2001 r. [16], które zostały wymienione w §44 Wytycznych Nr 3. 

                                                                

czynności kryminalistycznych” wydanej w 2007 r. przez Oficynę Wydawniczą VERBA, a drugiego 

w monografii „Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw” wydanej 

w 2013 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pierwszym przypadku badaniom poddała 

216 akt prokuratorskich i 109 akt sądowych. Wszystkie opatrzone były sygnaturami z lat 2000-2005. Spośród 

nich 40 spraw prowadzonych było z art. 148 k.k. – zabójstwo (20 akt prokuratorskich i 20 akt sądowych), 156 

spraw z art. 280 k.k. - rozbój (96 akt prokuratorskich i 60 akt sądowych), 108 spraw z art. 279 k.k. – kradzież 

z włamaniem (83 akta prokuratorskie i 25 akt sądowych) i 21 spraw z art. 197 k.k. - zgwałcenie (17 akt 

prokuratorskich i 4 akta sądowe). Analizowane sprawy sądowe toczyły się przed Sądem Okręgowym 

w Krakowie, Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Sądem Rejonowym dla Krakowa-

Nowej Huty w Krakowie, natomiast analizowane postępowania przygotowawcze prowadzone były przez 

Prokuraturę Okręgową w Kielcach, Prokuraturę Okręgową w Krakowie, Prokuraturę Okręgową w Nowym 

Sączu, Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, Prokuraturę Rejonową Kraków-Podgórze, Prokuraturę Rejonową 

Kraków-Nowa Huta, Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście-Wschód, Prokuraturę Rejonową Kraków-

Śródmieście-Zachód, Prokuraturę Rejonową w Tarnowie, Prokuraturę Rejonową w Nowym Sączu, 

Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód i Prokuraturę Rejonową Kielce-Zachód. Badane akta zostały 

wyselekcjonowane przy użyciu metody losowania zespołowego wieloetapowego: autorka badań najpierw 

określiła miejsce, czas i zakres badanych przestępstw ustalając w ten sposób tzw. „warstwy”, a następnie 

dokonała prostego losowania warstwowego. Każde z akt znajdujące się w poszczególnej warstwie mogło 

zostać wylosowane z jednakowym prawdopodobieństwem .  

Podczas realizacji drugiego projektu badawczego poświęconego analizie wpływu oględzin krymina-

listycznych na wykrywalność sprawców zabójstw autorka analizie poddała 50 akt sądowych z lat 2005-2010. 

Sprawy dotyczyły przestępstw z art. 148 k.k. (zabójstwo), które były prowadzone na obszarze podlegającym 

właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie. We wspomnianych sprawach wykonano 171 oględzin, w tym 

70 oględzin miejsca zdarzenia). Podobnie jak przy pierwszym projekcie badawczym selekcji akt dokonano za 

pomocą metody losowania zespołowego wieloetapowego. 
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Pierwszą najważniejszą czynnością podczas oględzin miejsca znalezienia zwłok jest 

jego zabezpieczenie. Istnieją dwa sposoby: pasywny i aktywny. Pasywne i aktywne 

zabezpieczenie miejsca zdarzenia nazywane bywa również odpowiednio negatywnym 

i pozytywnym [17]. Pasywne bądź też negatywne zabezpieczenie miejsca zdarzenia 

polega przede wszystkim na uniemożliwieniu wejścia do niego osobom postronnym, 

które mogłyby zniszczyć ślady poprzez ich zadeptanie, przestawienie przedmiotów, 

itp. W ramach aktywnego/pozytywnego zabezpieczenia miejsca zdarzenia należy 

udzielić pomocy osobom rannym, jeśli takie są obecne; wstępnie określić rozległość 

terenu, na którym zaistniało zdarzenie; odgrodzić miejsce zdarzenia policyjną taśmą [18].  

Wyróżnia się trzy etapy oględzin: oględziny wstępne, szczegółowe, które dzielą się 

na fazę statyczną i dynamiczną oraz etap oględzin końcowych. W trakcie oględzin 

wstępnych należy podjąć wszystkie czynności zabezpieczające miejsce zdarzenia oraz 

przygotowawcze względem oględzin szczegółowych. Przykładowo należy sprawdzić 

miejsce pod względem bezpieczeństwa, wyłączyć maszyny i urządzenia, gaz, wodę, 

prąd elektryczny, udzielić pomocy ofiarom, ustalić drogę dojścia i odejścia sprawcy, 

określić taktykę oględzin. Podczas fazy statycznej oględzin szczegółowych nie 

dokonuje się żadnych zmian w usytuowaniu przedmiotów i śladów, ale podejmuje się 

działania mające na celu utrwalenie zastanego stanu faktycznego poprzez wykonanie 

fotografii oraz zwymiarowanie oraz oznaczenie numerami ujawnionych wzrokowo 

śladów. W fazie dynamicznej należy ujawnić wszelkimi dostępnymi metodami ślady 

niewidoczne dla ludzkiego oka, dokonać ich oznaczenia i zabezpieczenia. Na tym 

etapie pobiera się również próbki kontrolne np. gleby dokonując stosownej wzmianki 

w protokole oględzin oraz wypełnia się metryczki i przytwierdza je do ujawnionych 

śladów. Z kolei etap końcowy służy kontroli wykonanych wcześniej czynności. 

Pozwala jeszcze raz przyjrzeć się miejscu zdarzenia i ocenić, czy nie pominięto 

żadnego ważnego elementu. Na tym etapie istnieje możliwość tworzenia pierwszych 

wersji kryminalistycznych. Ponadto należy odczytać i podpisać sporządzone 

dokumenty oraz zebrać sprzęt i przedmioty użyte w miejscu zdarzenia, które powinno 

zostać pozostawione w takim samym stanie, w jakim zostało zastane [18].  

4. Problematyka sporządzenia dokumentacji oględzin zwłok i miejsca ich 

znalezienia  

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 3 k.p.k. dokonanie oględzin wymaga spisania 

protokołu [3], który jest podstawową formą procesowego zabezpieczenia śladów 

i dowodów rzeczowych [11]. Artykuł 147 ust. 1 k.p.k. dopuszcza utrwalenie oględzin 

również za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk [3]. Są to jednak 

dodatkowe formy utrwalenia oględzin i nie mogą występować samodzielnie, 

tj. z pominięciem protokołu. Co więcej, każde zarejestrowanie oględzin na nośniku 

takim jak aparat fotograficzny, dyktafon czy kamera musi zostać ujęte w protokole. 

W przeciwnym razie w ten sposób zabezpieczone ślady nie będą miały żadnej wartości 

procesowej [11].  

O konieczności sporządzenia protokołu dla każdej czynności, mającej istotne 

znaczenie dla sprawy, wspomina również art. 37 § 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 

– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – dalej k.p.ow. [19]. Sposób 

dokumentowania oględzin regulują art 148 k.p.k., § 45 Wytycznych Nr 3 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych 
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czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów oraz punkt 12 Procedur 

postępowania Policji podczas organizowania i przeprowadzania oględzin miejsca 

przestępstwa[15, 16]. Dodatkowo rodzaje urządzeń i środków technicznych służących 

do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych, sposób przechowywania, 

odtwarzania i kopiowania zapisów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów 

procesowych w postępowaniu karnym, wydane na podstawie art. 147 § 5 k.p.k. [20]. 

Dodatkowo w odniesieniu do zdarzeń drogowych Policja zobowiązana jest do 

prowadzenia ich statystyk, których metody i formy prowadzenia określone są 

w Zarządzeniu Nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. 

w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych [21]. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że podstawową i zasadniczą formą dokumentacji 

oględzin jest protokół. Oprócz niego wskazane jest wykonanie dokumentacji 

uzupełniającej w postaci dokumentacji fotograficznej, w tym filmów, szkiców 

kryminalistycznych miejsca zdarzenia lub jego fragmentów, metryczek do śladów 

oraz notatek urzędowych z czynności wykonywanych w związku z zaistniałym 

zdarzeniem [11, 22].  

5. Udział biegłego w oględzinach na miejscu znalezienia zwłok  

Jak już wcześniej wspominano, ujawnienia, utrwalenia oraz zabezpieczenia śladów 

na miejscu zdarzenia dokonuje specjalista – technik kryminalistyki, który jest 

powoływany w trybie art. 205 § 1 k.p.k. Jednak w razie potrzeby w oględzinach 

miejsca zdarzenia może uczestniczyć biegły powołany stosownym postanowieniem. 

Wówczas w trakcie oględzin dokonuje on badań, z których może złożyć do protokołu 

oględzin sprawozdanie i opinię [23]. Biegły może zostać powołany do udziału 

w oględzinach w każdej sprawie, o ile tak postanowi prokurator. Wydaje się, 

że szczególny nacisk na udział biegłego na miejscu zdarzenia powinien być kładziony 

w sprawach dotyczących upadków z wysokości, gdzie potrzebna jest szczegółowa 

wiedza z zakresu biomechaniki [24]; w przypadku wypadków drogowych, zwłaszcza 

z udziałem pojazdów szynowych [25] oraz w przypadkach użycia broni palnej, 

wystąpienia pożaru, a także w sytuacjach, w których niezbędna jest wiedza specjalisty 

z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [26]. 

Oględziny miejsca, w których uczestniczy biegły, określa się mianem oględzin 

złożonych[23]. Takie oględziny będą dokonywane zawsze w przypadku miejsca 

oględzin znalezienia zwłok, w trakcie których przeprowadza się również oględziny 

zewnętrzne zwłok. Oględziny zwłok mają charakter procesowy, ponieważ podmiotem 

ich dokonującym jest organ procesowy: w postępowaniu przygotowawczym  

– prokurator; w postępowaniu sądowym – sąd [27]. 

Oględziny zwłok w miejscu ich znalezienia szczegółowo regulują Wytyczne nr 3 

Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania 

niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów. W ich trakcie 

biegły lekarz powinien określić: 

1) rozmieszczenie i nasilenie wczesnych i późnych znamion śmierci; 

2) reakcję tkanek w procesie ich obumierania; 

3) zanieczyszczenia powłok ciała, w szczególności kończyn, płynami ustrojowymi, 

wydzielinami i wydalinami lub substancjami obcego pochodzenia; 
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4) obecność owadów i stadium ich rozwoju; 

5) obrażenia ciała, z uwzględnieniem podziału na obrażenia powstałe za życia i po 

śmierci; 

6) czas i przyczyny zgonu; 

7) w przypadku ujawnienia ran i obrażeń – przypuszczalne narzędzia, którymi je 

zadano [15]. 

W trakcie oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia biegły powinien dokładnie 

obejrzeć zwłoki w celu zbadania również szczegółowych właściwości ciała (głowy, 

kończyn); zmian chorobowych powłok skórnych takich jak obrzęk, sinica; zmian 

pourazowych oraz obrażeń (np. rozmiary otarć i sińców, ich kształt i barwa) [28, 29]. 

Niezwykle ważny jest pomiar temperatury zwłok i otoczenia, co pozwala ustalić czas 

zgonu. Nie należy zwlekać z tą czynnością do momentu sekcji – otwarcie zwłok 

odbywa się dopiero po jakimś czasie od przewiezienia ciała do zakładu medycyny 

sądowej, a tym samym pomiar temperatury ciała nie będzie tożsamy z tym wykonanym 

na miejscu oględzin [2]. Lekarz może zarządzić rozebranie zwłok, jeśli uzna to za 

konieczne. Dodatkowo zgodnie z § 54 pkt 6 Wytycznych nr 3 zwłoki można rozebrać, 

jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zniekształcenia lub zniszczenia śladów na odzieży 

podczas transportu zwłok do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium [15]. 

W literaturze można zauważyć sprzeczne koncepcje na temat zasadności rozbierania 

zwłok na miejscu zdarzenia. Przeciwnicy rozbierania zwłok na miejscu ich ujawnienia 

podają argument, że dowody mogą ulec zatarciu nie tyle podczas transportu zwłok, ale 

właśnie podczas zdejmowania ubrania w miejscu oględzin. Dopuszczają co prawda 

możliwość, że lekarz może zarządzić rozebranie zwłok, aby dokładniej przyjrzeć się 

zadanym obrażeniom, ale wskazuje się, że i tak może mieć miejsce sytuacja, kiedy nie 

uda się szczegółowo opisać obrażeń pokrytych skrzepłą krwią, zanieczyszczonych 

ziemią, smarami i innymi substancjami [30, 31]. Z kolei zwolennicy praktyki 

rozbierania zwłok wskazują, że zaniechanie tej czynności prowadzi do utraty śladów, 

przede wszystkim przeobrażeń pośmiertnych, które z biegiem czasu ulegają zmianom, 

a dostrzeżone odpowiednio wcześnie pozwalają na określenie przybliżonego momentu 

zgonu [12]. Dodatkowo podkreśla się, że zarówno na miejscu zdarzenia i w trakcie 

transportu zwłok najczęściej dochodzi do zanieczyszczenia śladów poprzez używanie 

do przykrycia zwłok koców i płacht będących przedmiotami wielokrotnego użytku 

i przez to nośnikami obcego DNA. Dlatego postuluje się, aby jak najwięcej śladów 

znajdujących się na zwłokach zabezpieczyć już na miejscu zdarzenia. 

Dotyczy to również śladów znajdujących się zarówno w naturalnych otworach ciała, 

jak i na jego powierzchni takich jak włosy, plamy krwi, ślady kontaktowe, plamy 

nasienia, ślina, mocz oraz miejsca otarć naskórka [32]. Wydaje się, że każda 

z przedstawionych koncepcji wskazuje słuszne argumenty, natomiast decyzja co do 

rozebrania zwłok powinna być uzależniona od zastanej sytuacji. Jeśli warunki 

pogodowe utrudniają pracę, albo zwłoki znajdują się w stanie daleko posuniętego 

rozkładu, mogą być to przesłanki skłaniające do odstąpienia od rozbierania zwłok na 

miejscu ich znalezienia. Jednak jeśli stan zwłok wskazuje, że do zgonu doszło 

stosunkowo niedawno i znajdują się one w pomieszczeniu zamkniętym, albo warunki 

pogodowe nie utrudniają pracy, należałoby rozebrać zwłoki w celu dokładnego 

obejrzenia ciała na miejscu. Decyzja w tej kwestii powinna być wyważona 
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i podejmowana indywidualnie dla każdej sprawy. Dodatkowo w celu minimalizacji 

szkód w postaci zanieczyszczania śladów na zwłokach należy postulować używania 

jednorazowych, sterylnych materiałów służących do osłonięcia ciała czy to przed 

osobami postronnymi, czy podczas transportu zwłok do zakładu medycyny sądowej.  

W pewnych przypadkach pozycja i ułożenie zwłok może wskazywać na rodzaj 

przestępstwa, jak np. obnażenie dolnej części ciała wraz z rozchylonymi dolnymi 

kończynami sugeruje przestępstwo na tle seksualnym, oczywiście zawsze należy 

wykluczyć ewentualną pozorację [33]. Niezwykle istotnym jest, aby w trakcie oględzin 

zewnętrznych zwłok opisać umiejscowienie wszelkich widocznych zmian na 

zwłokach, zebrać dokumentację fotograficzną możliwie dokładnie odwzorowującą 

zastane zwłoki oraz miejsce ich ujawnienia. Opis zmian i dokumentacja fotograficzna 

w powiązaniu z ujawnionymi śladami oraz opinią sądowo-lekarską z otwarcia zwłok 

będą stanowić swego rodzaju informator na temat okoliczności śmierci [30, 33]. 

W literaturze również można znaleźć głosy, jak już zresztą wspominano, że 

pomimo tego, jak dużą rolę przykłada się oględzinom zwłok w miejscu ich znalezienia, 

często nie są one prowadzone zgodnie z zasadami jakie sformułowała kryminalistyka, 

a co więcej, są wręcz rutynową czynnością [2]. 

Należy też zauważyć, że chociaż Kodeks postępowania karnego dopuszcza, aby 

w oględzinach zewnętrznych zwłok uczestniczył biegły lekarz niezależnie od 

specjalności, a jedynie zaleca, aby był to lekarz specjalizujący się w zakresie 

medycyny sądowej, należy dążyć do tego, aby w każdych oględzinach zewnętrznych 

zwłok w miejscu ich ujawnienia brał udział biegły medyk sądowy. Lekarze innych 

specjalności często zapominają o dokonaniu pewnych czynności, jak np. o pomiarze 

temperatury ciała
5
. Uchybienia te skutkują tym, że w toku postępowania istnieje wręcz 

konieczność zwracania się do instytucji naukowej skupiającej lekarzy sądowych 

w celu uzupełnienia i wyjaśnienia niejasności występujących w opinii biegłego, który 

dokonał oględzin zewnętrznych zwłok. Niestety oględziny zwłok na miejscu 

ich ujawnienia mają charakter czynności niepowtarzalnych i nie wszystkie uchybienia 

popełnione na tym etapie są możliwe do usunięcia [34].  

6. Nieprawidłowości i uchybienia w oględzinach miejsca znalezienia 

zwłok widziane z perspektywy prokuratorów i sędziów  

Autorka niniejszego artykułu przeprowadziła w 2015 r. badania ankietowe wśród 

prokuratorów i sędziów, które miały zweryfikować przede wszystkim opinię obu grup 

zawodowych na temat znaczenia oględzin zewnętrznych i wewnętrznych zwłok oraz 

ich wpływu na wykrycie sprawcy i udowodnienia oskarżonemu winy. Badania miały 

również pomóc w zapoznaniu się z najczęstszymi błędami pojawiającymi się w trakcie 

                                                                
5 We wspomnianych wcześniej badaniach akt sądowych Monika Całkiewicz zauważyła, że w większości 

przeanalizowanych aktach znajdowało się stwierdzenie, że temperatura zwłok była „zgodna z temperaturą 

otoczenia” (autorka nie wskazała jednak konkretnej liczby postępowań). W 8,9% spraw temperaturę 

określono szacunkowo posługując się słowem „około”, a w tylko 1% spraw dokonano pomiaru w mięśniach 

uda [12]. Z kolei Kazimiera Juszka w badaniach przeprowadzonych na aktach z lat 2005-2010 zauważyła, że 

jedynie 10 (20%) protokołach wskazano dokładną temperaturę zwłok, a w 2 (4%) przypadkach zanotowano 

jedynie, że jest ona zgodna z temperaturą otoczenia [14].  
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oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia, widzianymi z perspektywy prokuratorów 

w trakcie postępowania przygotowawczego oraz sędziów w trakcie postępowania 

sądowego. Jednocześnie kilka pytań dotyczyło współpracy z biegłymi, a udzielone 

odpowiedzi wskazywały na najważniejsze problemy zarówno współpracy 

merytorycznej, jak i organizacyjnej prokuratorów i sędziów ze specjalistami różnych 

dziedzin. Ankiety zawierały ponadto pytania oceniające dotychczasową edukację 

prokuratorów i sędziów pod kątem przygotowania obu tych grup do wykonywania 

zawodu oraz prośbę o wskazanie, o jakie elementy powinien zostać uzupełniony z ich 

punktu widzenia dotychczasowy tok kształcenia. 

6.1. Opis badań  

Badania przeprowadzono podczas szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę 

Sądownictwa i Prokuratury na terenie całej Polski w miesiącach: kwietniu, maju, 

październiku i listopadzie 2015 r. wśród prokuratorów i asesorów prokuratury oraz 

sędziów orzekających w sprawach karnych i ich asystentów z apelacji: białostockiej, 

gdańskiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, rzeszowskiej oraz szczecińskiej. 

Wśród prokuratorów rozdano 217 ankiet, otrzymano 203 (94%) wypełnione, w tym 3 

(1%) ankiety zostały uzupełnione częściowo. Wśród sędziów rozdano 266 ankiet, 

otrzymano 173 (65%) ankiety wypełnione, w tym 9 (3%) ankiet zostało wypełnionych 

częściowo. Do analizy wyników badań wykorzystano wszystkie ankiety, nawet jeśli 

arkusze zawierały odpowiedzi na mniej niż połowę zadanych pytań. Przy każdym 

z wykresów podano sumę odpowiedzi na konkretne pytanie. 

Punkt wyjścia przeprowadzenia badań stanowiło założenie, że oględziny zwłok 

i miejsca ich znalezienia są jednym wieloetapowym procesem składającym się na 

czynności przeprowadzane na miejscu znalezienia zwłok, wykonywaniu ekspertyz 

bazujących na zabezpieczonym materiale dowodowym podczas oględzin zwłok 

i miejsca ich znalezienia, czynności przeprowadzanych podczas sądowo-lekarskiej 

sekcji zwłok i kolejnych specjalistycznych badaniach śladów zabezpieczonych podczas 

otwarcia zwłok. Chociaż nad wszystkimi tymi etapami nadzór pełni organ procesowy, 

najczęściej prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze, we wszystkie 

czynności jest zaangażowanych wiele osób, od policjantów pierwszych 

przybywających na miejsce znalezienia zwłok i grupę śledczą przeprowadzającą 

oględziny, po biegłych rozmaitych specjalności przeprowadzających badania na 

polecenie organu procesowego, łącznie z biegłym z zakresu medycyny sądowej, 

którego ustalenia niejednokrotnie mają doniosłe znaczenie dla dalszych losów 

postępowania przygotowawczego. Wskazuje się, że „nie ma zbrodni doskonałych. Są 

sprawy niewykryte, bo nie zrobiono wszystkiego, co można było zrobić” [35]. 

Sprawca zawsze pozostawia ślady na miejscu zdarzenia, a w dobie rozwoju 

współczesnej techniki nie ma śladów, których nie można wykryć. Sprawy, które 

zostają umorzone z powodu braku dowodów lub niewykrycia sprawcy przestępstwa, 

świadczą o nierzetelnym i niewystarczająco dokładnym przeprowadzeniu czynności 

w trakcie postępowania przygotowawczego. Dotyczy to zarówno czynności 

podejmowanych przez prokuratora i policję, jak i specjalistycznych badań wykony-

wanych przez biegłych. W jednym postępowaniu pomiędzy tymi czynnościami, jak 

i osobami je wykonującymi zachodzą pewne zależności i swoiste korelacje. Nie ulega 

wątpliwości, że nad nimi wszystkimi czuwa organ procesowy, który powinien dążyć 
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do eliminacji jakichkolwiek, choćby najdrobniejszych wątpliwości. Badania ankietowe 

miały na celu pokazać, jak organy procesowe oceniają istotę oględzin. Czy ich zdaniem 

mają one istotne znaczenie dla wykrycia sprawcy i udowodnienia podejrzanemu winy, 

a jeśli tak, z czego wynikają popełniane błędy i braki, na jakim etapie najczęściej się 

pojawiają i czy istnieje możliwość ich eliminacji. Celem badań była również selekcja 

problematyki, która pojawia się najczęściej w pracy praktycznej prokuratorów i sędziów. 

Główną hipotezą badawczą stanowiło stwierdzenie, że oględziny zwłok i miejsca ich 

znalezienia, postrzegane jako wieloetapowy proces, mają znaczenie dla wykrycia 

sprawcy przestępstwa i udowodnienia podejrzanemu winy. 

W niniejszym artykule zaprezentowano część wyników wspomnianych badań 

ankietowych w zakresie, w jakim dotyczą stosunku prokuratorów i sędziów względem 

wpływu oględzin zewnętrznych i wewnętrznych zwłok na ustalenie sprawcy oraz 

udowodnienie oskarżonemu winy, a także zastrzeżenia prokuratorów i sędziów 

względem czynności oględzin dokonywanych przez policję oraz biegłych lekarzy. 

6.2. Wpływ oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia na dalszy tok 

postępowania 

Zarówno prokuratorom, jak i sędziom zadano pytania dotyczące oceny 

przydatności ustaleń poczynionych w trakcie oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia 

na dalszy tok postępowania. Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, jednak 

postanowiono je zadać celem weryfikacji opinii prokuratorów i sędziów. Jak bowiem 

wskazywano powyżej podczas oględzin popełnianych jest szereg błędów i niedo-

patrzeń, chociaż nad wszystkimi czynnościami nadzór sprawuje przecież organ 

procesowy. Nasuwa to myśl, że ustalenia poczynione na etapie oględzin zwłok 

i miejsca ich znalezienia nie mają wpływu na dalszy tok postępowania, dlatego organ 

procesowy (zazwyczaj prokurator) nie widzi potrzeby kontroli i zwierzchnictwa 

mających na celu przeprowadzenie czynności z zachowaniem należytej staranności. 

Pytanie miało więc zweryfikować poglądy organów procesowych na temat oględzin 

i osobisty stosunek co do ich znaczenia dla dalszych etapów postępowania. 

 

Rysunek 1. Występowanie związku pomiędzy ustaleniami poczynionymi w przypadku oględzin zwłok 

i miejsca ich znalezienia na dalszy tok postępowania – odpowiedzi prokuratorów [opracowanie własne] 
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Odpowiedzi udzieliło 203 prokuratorów
6
. Niemal wszyscy prokuratorzy wskazali, 

że oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia mają wpływ na dalszy tok postępowania. 

Zaledwie 1% wskazań dotyczył odpowiedzi negatywnych. 

 

Rysunek 2. Występowanie związku pomiędzy ustaleniami poczynionymi w przypadku oględzin zwłok 

i miejsca ich znalezienia na dalszy tok postępowania – odpowiedzi sędziów [opracowanie własne] 

Odpowiedzi udzieliło 166 sędziów. Podobnie jak prokuratorzy zdecydowana 

większość stwierdziła, że oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia mają wpływ na 

dalszy tok postępowania. Więcej sędziów udzieliło odpowiedzi negatywnych, w sumie 

2% osób i również 2% nie zajęło stanowiska w tej sprawie, jednak nadal odpowiedzi 

stanowiły znikomy procent w porównaniu z odpowiedziami pozytywnymi. 

6.3. Zastrzeżenia względem czynności oględzin zewnętrznych zwłok  

oraz miejsca ich znalezienia 

W tej części badań ankietowych zapytano prokuratorów i sędziów o to, czy 

zdarzyła się sytuacja, w której po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania 

przygotowawczego sędziowie dopatrzyli się błędów prokuratury, dzięki czemu 

zmieniła się wersja kryminalistyczna.  
 

                                                                
6 W jednej z ankiet zaznaczono jednocześnie dwie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” nie 

przekreślając żadnej z nich. Formularz ten nie był więc brany pod uwagę podczas analizy. 
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Rysunek 3. Częstotliwość zastrzeżeń sądów względem przeprowadzonych oględzin  

– odpowiedzi prokuratorów [opracowanie własne] 

 Na pytanie jak często sądy miały zastrzeżenia do przeprowadzonych oględzin 

odpowiedziało 200 prokuratorów. Najwięcej, bo 39% wskazało, że zastrzeżenia 

zdarzały się, ale rzadko. W dalszej kolejności przeważały odpowiedzi negatywne: 

„prawie nigdy” (27%) oraz „nie było takiej sytuacji” (24%).  

 

Rysunek 4. Występowanie sytuacji, w których znaleziono błędy prokuratury i dzięki tym spostrzeżeniom 

zmieniła się wersja kryminalistyczna – odpowiedzi sędziów [opracowanie własne] 

Analogicznie do powyższego zapytano sędziów, czy w ich dotychczasowej pracy 

miała miejsce sytuacja, kiedy po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania 

przygotowawczego znaleźli błędy prokuratury i dzięki tym spostrzeżeniom zmieniła 

się wersja kryminalistyczna. Na to pytanie odpowiedzi udzieliło 151 sędziów. 
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Większość (46%) odpowiedziała negatywnie, a 30% stwierdziło, że nie pamięta takiej 

sytuacji. Twierdząco odpowiedziało 24% ankietowanych. 

Zarówno prokuratorom, jak i sędziom zadano pytania o to, czy i jak często mają 

zastrzeżenia względem pracy biegłych lekarzy na miejscu zdarzenia, pracy policji oraz 

pracy medyków sądowych na sali sekcyjnej. Na pytania czy badani mają zastrzeżenia 

względem pracy którejkolwiek z wymienionych grup możliwe były dwa rodzaje 

odpowiedzi pozytywnych: bardzo często i dość często; dwa rodzaje odpowiedzi 

negatywnych: dość rzadko i prawie nigdy oraz odpowiedź neutralna: trudno 

powiedzieć. Z założenia odpowiedź prawie nigdy była tożsama z odpowiedzią nigdy, 

jednak zdarzały się sytuacje, w których ankietowani albo przekreślali słowo „prawie” 

pozostawiając nigdy, albo dopisywali odpowiedź „nigdy”. Ich wskazania zostały 

osobno uwzględnione w analizie, ale sugeruje się, aby odpowiedzi „prawie nigdy” 

i „nigdy” były brane pod uwagę jako jedna i ta sama odpowiedź. 

 

Rysunek 5. Częstotliwość występowania zastrzeżeń względem przeprowadzania oględzin zewnętrznych 

zwłok (przez biegłego lekarza) – odpowiedzi prokuratorów [opracowanie własne] 

 Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 200 prokuratorów. Większość 57,5% 

stwierdziła, że nie ma zastrzeżeń względem pracy biegłego lekarza podczas oględzin 

zewnętrznych zwłok, a 33% wskazało, że miewa takie zastrzeżenia, ale zdarzają się 

one dość rzadko. Warto też zaznaczyć, że na jednym formularzu bez odpowiedzi i na 

jednym z zaznaczoną odpowiedzią „trudno powiedzieć” pojawiły się dopiski, 

odpowiednio „nigdy nie było biegłego lekarza” oraz „nie ma biegłego na miejscu”.  
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Rysunek 6. Częstotliwość występowania zastrzeżeń względem przeprowadzania oględzin zewnętrznych 

zwłok – odpowiedzi sędziów [opracowanie własne] 

Nieco inaczej przedstawia się opinia sędziów względem zastrzeżeń wobec oględzin 

zewnętrznych zwłok. Na pytanie odpowiedziało 159 sędziów. Podobnie jak w przypadku 

odpowiedzi prokuratorów, większość sędziów (42%) zaznaczyła, że nie miała zastrzeżeń 

względem oględzin zewnętrznych zwłok, a 34% miewa je, ale dość rzadko. Jednak 

w odróżnieniu od prokuratorów znacznie więcej ankietowanych sędziów, bo 11% 

wskazało, że dość często miewa zastrzeżenia względem tej czynności. 

 

Wnioski: 

Powyższe wyniki badań mogą świadczyć o tym, że na miejscu zdarzenia 

prokuratorzy nie dostrzegają uchybień przeprowadzanych oględzin zewnętrznych 

zwłok, podczas gdy analiza materiału dowodowego pozwala na ich dostrzeżenie przez 

sędziów w trakcie postępowania sądowego. 

 

Rysunek 7. Częstotliwość zastrzeżeń względem przeprowadzanych oględzin miejsca znalezienia zwłok 

(względem pracy policji) – odpowiedzi prokuratorów [opracowanie własne] 
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Na pytanie odpowiedziało 199 prokuratorów. Ponad połowa (52%) wskazała, że 

dość rzadko miewa zastrzeżenia względem pracy policji podczas oględzin miejsca 

znalezienia zwłok. Jednak dość duża grupa spośród badanych osób, bo 29% miewa 

zastrzeżenia dość często.  

 

Rysunek 8. Częstotliwość zastrzeżeń względem przeprowadzanych oględzin miejsca znalezienia zwłok  

– odpowiedzi sędziów [opracowanie własne] 

Na pytanie odpowiedziało 160 sędziów. Podobnie jak w przypadku prokuratorów, 

większość sędziów (37,5%) dość rzadko miewa zastrzeżenia względem oględzin 

miejsca znalezienia zwłok. W odróżnieniu od prokuratorów duża grupa osób, bo 33% 

stwierdziła, że nie dostrzega żadnych uchybień, a 19% stwierdziło, że dostrzega je 

dość często. 

 

Wnioski i uwagi: 

Wyniki te zasługują na szczególną uwagę. Należy bowiem przypomnieć, że art. 209 

§ 2 k.p.k. zobowiązuje prokuratorów do przeprowadzania oględzin zwłok. Uszcze-

gółowienie tego przepisu stanowi § 169 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury „w sprawach o zabójstwo, sprowadzenie 

katastrofy komunikacyjnej lub budowlanej albo ich niebezpieczeństwa oraz 

w sprawach o wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, a także w sprawach 

o inne poważniejsze przestępstwa, których skutkiem jest śmierć człowieka, prokurator 

przeprowadza oględziny miejsca zdarzenia lub kieruje ich przebiegiem, a w razie 

potrzeby dokonuje odtworzenia przebiegu zdarzenia lub kieruje tą czynnością” [3, 5]. 

Prokurator jest nadrzędnym organem procesowym nad Policją i innymi służbami 

uprawnionymi do prowadzenia śledztwa[7]. Prokuratorzy powinni więc podejmować 

działania dążące do eliminacji nieprawidłowości w toku przeprowadzanych oględzin. 

Tym bardziej, że w pytaniu o występowanie związku pomiędzy ustaleniami 

poczynionymi w przypadku oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia na dalszy tok 

postępowania, prokuratorzy zdecydowanie zdają się zauważać te korelacje (99% 

3% 

19% 

37,50% 

33% 

7,50% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

bardzo 
często 

dość często dość rzadko prawie 
nigdy 

trudno 
powiedzieć 



 

Nieprawidłowości i uchybienia w oględzinach miejsca znalezienia zwłok 

 

63 

ankietowanych przyznało, że taki związek występuje, w tym 84% uznało, że 

zdecydowanie występuje i 15%, że raczej występuje – zob. wykres 1.). Tymczasem 

odpowiedzi sędziów przedstawione na wykresie 8. sugerują, że na etapie postępowania 

przygotowawczego prokuratorzy nie podejmują działań eliminacyjnych ewentualnych 

niedomówień i błędów oraz nie czuwają nad tym, aby oględziny zwłok i miejsca ich 

dokonywane były z należytą starannością. Spośród sędziów aż 22% stwierdziło, że 

miewa zastrzeżenia względem przeprowadzanych oględzin miejsca znalezienia zwłok, 

w tym 3% badanych miewa zastrzeżenia bardzo często, a 19% dość często. Dodatkowo 

37,5% badanych stwierdziło, że miewa zastrzeżenia wprawdzie dość rzadko, niemniej 

pojawiają się one podczas rozpatrywania sprawy i analizy akt. W tym miejscu należy 

zwrócić uwagę, że sędziowie rozpatrują sprawy, w których prokuratorzy zdecydowali 

się wystosować akt oskarżenia. Sprawy, w których prokuratorzy posiadają, 

przynajmniej teoretycznie, dowody świadczące przeciwko oskarżonemu bądź 

oskarżonym. Tymczasem niemal 1/4 badanych sędziów często miewa zastrzeżenia 

względem prowadzonych oględzin, w trakcie których pozyskiwane są przecież 

wspomniane dowody wykorzystywane na etapie postępowania sądowego. W tym 

miejscu nasuwa się kolejne pytanie, ile w takim razie spraw jest umarzanych przez 

błędy popełniane podczas oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia.  

Na uwagę zasługuje również fakt, że w jednej ankiecie, w której zaznaczono 

odpowiedź „dość rzadko” i w jednej, w której nie udzielono odpowiedzi prokuratorzy 

poczynili uwagę, że oględziny miejsca znalezienia zwłok są czynnościami 

realizowanymi pod ich nadzorem i ewentualne nieprawidłowości są korygowane 

na bieżąco. Pozytywnie świadczy to o tym, że niektórzy prokuratorzy są świadomi 

swojej powinności, niestety odsetek takich osób, biorąc pod uwagę wyniki ankiet, jest 

minimalny.  

Porównanie odpowiedzi prokuratorów i sędziów po raz kolejny nasuwa wniosek, że 

pewne niedopatrzenia popełnione w postępowaniu przygotowawczym są zauważane 

dopiero w trakcie postępowania sądowego. 

Prokuratorzy i sędziowie zostali również poproszeni o skonkretyzowanie, jakie 

zastrzeżenia mają wobec prowadzonych oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia. 

W pytaniu została zaproponowana kafeteria odpowiedzi. Ankietowani mogli wybrać 

3 odpowiedzi, byli też proszeni o zaznaczenie cyfrą „1” jednej, ich zdaniem najczęściej 

występującej. Nie wszyscy to uczynili, tak samo jak nie wszyscy wybierali 3 

przykłady. Zdarzało się, że zaznaczano mniej lub więcej zastrzeżeń, jednak wszystkie 

te odpowiedzi były brane pod uwagę podczas analizy.  

Jednocześnie prokuratorzy i sędziowie zostali poproszeni o opisanie, czego dotyczą 

zastrzeżenia, które oznaczono cyfrą „1”.  

Na pytanie odpowiedzi udzieliło 200 prokuratorów. Najwięcej, bo aż 70% wskazało, 

że najczęściej miało zastrzeżenia wobec braku staranności i niedbalstwa podczas 

oględzin dokonywanych przez funkcjonariuszy policji. Spośród tych osób 42,5% 

wskazało, że jest to najczęściej pojawiające się zastrzeżenie. W dalszej kolejności 46,5% 

osób wskazało na sporządzanie niepełnych protokołów oraz 38% na brak obecności 

biegłego lekarza na miejscu zdarzenia/znalezienia zwłok. Dość duża grupa osób, bo 

30,5% miała również zastrzeżenia wobec braków szkiców miejsca oględzin, jednak 

zaledwie 5,5% ankietowanych wskazało to jako najczęstsze zastrzeżenie. 
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Tabela 1. Wykaz zastrzeżeń prokuratorów dotyczących prowadzonych oględzin zwłok i miejsca ich 

znalezienia 

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PROWADZONYCH OGLĘDZIN ZWŁOK I MIEJSCA 

ICH ZNALEZIENIA 

  % wskazanych 

odpowiedzi 

% wskazanych jako 

najczęstsze 

zastrzeżenia 

brak staranności, niedbalstwo podczas czynności 

oględzinowych 

70% 42,5% 

sporządzanie niepełnych pod względem formalnym 

protokołów 

46,5% 11,5% 

brak obecności biegłego lekarza na miejscu 

zdarzenia  

38% 20% 

brak sporządzania szkiców w miejscu oględzin, 30,5% 5,5% 

użycie nieostrych pojęć w opisie punktów stałych, 

odległości oraz cech przedmiotów i śladów, 
21,5% 2,5% 

stosowanie potocznego, niejasnego języka w opisie 16% 1,5% 

niewłaściwe zakreślenie granic oględzin 11% 1,5% 

trudno powiedzieć / brak zastrzeżeń 7,5% 5,5% 

inne  6% 2% 

 nieczytelność protokołów 1,5%  

 zadeptywanie i zacieranie śladów (zbyt wielu 

funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia) 
1%  

 pomijanie śladów, niezabezpieczanie śladów 1%  

 brak zabezpieczenia miejsca 0,5%  

 brak odpowiedniego sprzętu, nawet najbardziej  

 podstawowego 
0,5%  

 konieczność oczekiwania na ekipę (brak techników 

 kryminalistyki, konieczność dojazdu z innych 

powiatów) 

0,5%  

 brak możliwości skorzystania z pomocy 

 medyka sądowego 
0,5%  

 brak na miejscu technika kryminalistyki 0,5%  

umieszczanie w opisie przypuszczeń, wniosków, 

opinii oraz elementów przesłuchania, 
2,5% 0% 

błędne wytypowanie miejsca oględzin 1,5% 0% 

obecność na miejscu zdarzenia specjalistów innych 

dziedzin oraz stażystów zamiast medyka sądowego 
1% 0% 

Źródło: opracowanie własne  

Inne zastrzeżenia, niż zaproponowane w kafeterii, wskazało 6% prokuratorów. 

Spośród nich najwięcej, bo 1,5% wskazało, że ma zastrzeżenia względem 

nieczytelności protokołów. W dalszej kolejności wskazano zadeptywanie śladów, bądź 

ich pomijanie i niezabezpieczanie (po 1%), jednak wydaje się, że te przykłady można 

zaliczyć do braku staranności i niedbalstwa zaproponowanego w kafeterii). Wśród 

pozostałych wskazań pojawiały się także brak zabezpieczenia miejsca, brak 

odpowiedniego sprzętu, nawet najbardziej podstawowego, jak np. rękawiczki, miarka, 

a nawet brak na miejscu technika kryminalistyki (po 0,5% wskazań). 
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Z pytaniem o zastrzeżenia względem funkcjonariuszy policji odnośnie ich udziału 

w prowadzonych oględzinach zwłok i miejsca ich znalezienia powiązane zostało 

kolejne, w którym prokuratorzy zostali poproszeni o opisanie, czego konkretnie 

dotyczyły wskazane zastrzeżenia. Na pytanie odpowiedziało 116 prokuratorów, czyli 

58%, którzy wskazali swoje zastrzeżenia w poprzednim pytaniu. Ankietowani 

wskazywali, że brak staranności i niedbalstwo podczas czynności oględzinowych 

polega m.in. na powierzchownym poszukiwaniu przedmiotów mających związek ze 

zdarzeniem, pomijaniu śladów lub nieprawidłowym zabezpieczaniu śladów i dowodów, 

co prowadzi do ich zniszczenia i utraty. Zaznaczano również brak umiejętności 

selekcjonowania materiału zastanego na miejscu zdarzenia: „zabezpieczanie 

przedmiotów zbędnych dla sprawy, niezabezpieczanie przedmiotów i śladów, które 

mogły być istotne”. Jako przykład wskazano, że w przypadku podejrzenia zabójstwa 

nie zabezpieczono regulatora temperatury do pieca grzewczego, pomimo tego, że 

mogło to mieć istotny wpływ na bieg sprawy (zaznaczono przy tym, że ostatecznie 

niedopatrzenie nie przeszkodziło w skazaniu sprawcy) oraz w przypadku wypadku 

komunikacyjnego nie zabezpieczono żarników żarówek w tylnych światłach, przez co 

nie można było obalić wersji oskarżonego, że nie działały one w chwili wypadku. 

Uwagi prokuratorów dotyczyły też zachowania funkcjonariuszy Policji na miejscu 

znalezienia zwłok, których cechuje rutynowe podchodzenie do czynności, 

nieprzestrzeganie kolejności ich przeprowadzania, brak należytej uwagi oraz brak 

inicjatywy policjanta co do zabezpieczania śladów oraz wykonywania pełnej 

dokumentacji fotograficznej. Wszystkie te czynności wymagają zdecydowanej 

interwencji prokuratora. Jedna osoba napisała, że wiele oględzin dotyczy, jak się 

później okazuje, zgonów z przyczyn naturalnych lub chorobowych, co wyrabia 

w funkcjonariuszach pewną rutynę, a w konsekwencji nie podchodzą oni do 

obowiązków w sposób profesjonalny. Często w takich sytuacjach „na oględzinach są 

obecni funkcjonariusze o niskim poziomie”. Policjantów określano również mianem 

„leniwych” i opisano, że czynności wykonują oni „powierzchownie, niestarannie, 

jakby już cała sprawa była wyjaśniona i nie potrzeba nic więcej robić”. Wskazywano 

również, że ślady są niszczone bądź zacierane przez nieuwagę i brak należytej 

ostrożności (np. rozmazywanie śladów krwi) albo zbyt dużą liczbę funkcjonariuszy 

na miejscu zdarzenia. Policjanci nie są wyposażeni w podstawowe przedmioty: miarki, 

latarki, pojemniki, taśmy, namiot, a nawet rękawiczki. Bez zastanowienia przenoszą 

przedmioty znalezione na miejscu i robią to bez wspomnianych rękawiczek, tym 

samym nanoszą własne ślady i niszczą dotychczasowe (m.in. ślady linii papilarnych). 

W przypadku zabójstw lub znajdowania zwłok nad rzeką zwłoki są przemieszczane 

w inne miejsca bez udziału biegłego. Policjanci nie posiadają też innego, bardziej 

specjalistycznego sprzętu, jak np. wykrywacza metali albo nie potrafią się nim 

posługiwać. Miejsce zdarzenia nie jest należycie zabezpieczane i izolowane, przez co 

dostęp do niego maja osoby postronne kierowane nieuzasadnioną ciekawością, które 

swoim zachowaniem dodatkowo utrudniają wykonywanie czynności. Jedna osoba 

podała, że istotnym problemem jest formowanie zespołu oględzinowego, w skład 

którego wchodzą technicy kryminalistyczni pracujący w różnych powiatach, a to 

z kolei powoduje konieczność oczekiwania na ich dojazd do miejsca zdarzenia. Inna 

osoba wskazała, że jej zastrzeżenia względem braku staranności i niedbalstwa wobec 
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czynności oględzinowych pojawiają się wtedy, gdy dokonują ich inni funkcjonariusze 

Policji, a nie technik kryminalistyki. Kolejna zwróciła uwagę, że „zgony nie są miłymi 

przeżyciami (drastyczne widoki, nieprzyjemne zapachy, niekorzystna pogoda, 

czynności w nocy)” i w takich chwilach „występuje naturalna dla człowieka tendencja 

do skracania czasu obecności w takich sytuacjach, a to z kolei wpływa na tendencję 

policjantów mało starannego i szybkiego załatwiania obowiązków służbowych”. 

Odnośnie braku obecności lekarza na miejscu zdarzenia wskazywano, że bierze on 

udział w oględzinach jedynie sporadycznie (dotyczy to nawet tak poważnych 

przestępstw jak zabójstwa). Lekarze sądowi bardzo rzadko wyrażają chęć wyjazdu na 

miejsce zdarzenia. Odmowy dotyczą różnych przyczyn. Pojawiają się m.in. 

tłumaczenia biegłych, że są zajęci. Dodatkowo brak kontaktu z biegłymi odczuwalny 

jest zazwyczaj w porze nocnej. Jedna osoba wskazała, że w jednej ze spraw zakład 

medycyny sądowej oddalony był o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca oględzin 

i prośba o przyjazd spotkała się z odmową. Inny ankietowany dodał, że nie ma 

żadnych środków dyscyplinujących, za pomocą których można by wyegzekwować 

przyjazd biegłego. Nieobecność biegłego lekarza powoduje, że „prokurator osobiście, 

bez fachowej pomocy, dokonuje oględzin zwłok na miejscu ich znalezienia”. Brak 

pomocy ze strony lekarza uniemożliwia lub utrudnienia właściwe ukierunkowanie 

oględzin. Dotyczy to przede wszystkim kwestii poszukiwania rodzaju możliwych 

śladów, udziału osób trzecich, ustalenia mechanizmu obrażeń oraz przyczyny śmierci. 

Jako przykład jedna z osób opisała sytuację, kiedy na miejscu oględzin ujawniono 

czaszkę i w bliskiej odległości od niej – kości. Nieobecność medyka uniemożliwiła 

ustalenie w trakcie oględzin, czy znalezione szczątki należały do człowieka. 

Ostatecznie okazało się, że czaszka była ludzka, a kości zwierzęce. Tu warto zwrócić 

uwagę, chociaż nie napisano tego w odpowiedzi, że gdyby medyk sądowy wyraził 

wątpliwość co do pochodzenia kości, zespół oględzinowy powinien wszcząć 

ich poszukiwania. A w takiej sytuacji, przez brak odpowiednich informacji, 

prawdopodobnie zabezpieczono znalezione dowody, po czym po ustaleniu, że kości są 

zwierzęce, powstała konieczność ponownego przeprowadzenia oględzin. 

W przypadku problematyki wykonywania szkiców zwracano uwagę, że są one 

pożądane, ponieważ „unaoczniają sytuację na miejscu zdarzenia”. Funkcjonariusze 

zdają się jednak odstępować od ich sporządzania na rzecz dokumentacji fotograficznej, 

która jednak bywa skąpa i nie odzwierciedla zastanej sytuacji i usytuowania 

przedmiotów. Jedna osoba wskazała, że do dokumentacji fotograficznej „powinny być 

załączone rysunki sytuacyjne dla prawidłowego umiejscowienia zdjęć”. Inna napisała, 

że „bardziej pobieżnie sporządzony szkic miejsca zdarzenia, niż jego brak, powoduje 

niemożność zrekonstruowania przebiegu zdarzenia, szczególnie w przypadku wypadku 

drogowego”, a jeszcze inny ankietowany skomentował, że w jego praktyce szkice nie 

są sporządzane „przy oględzinach miejsc innych niż oględziny zabójstwa czy wypadku 

drogowego”. 

Braki w protokołach dotyczą przede wszystkim podpisów osób uczestniczących 

w oględzinach, podpisów na każdej stronie protokołu i danych funkcjonariusza 

prowadzącego czynności. Protokolanci pomijają niektóre z ujawnionych okoliczności, 

nie uzupełniają wszystkich rubryk, pomijają na przykład te dotyczące m.in. 

precyzyjnego określania czasu przeprowadzania czynności, pory dnia, warunków 
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atmosferycznych. Jedna z osób opisała oględziny miejsca wypadku drogowego ze 

skutkiem śmiertelnym, gdzie na wykonanej dokumentacji fotograficznej widoczne 

były „ślady hamowania i potłuczone szkło, elementy karoserii”, natomiast w protokole 

miejsca oględzin wpisano „brak śladów”. Dodatkowo protokoły uzupełniane są 

pismem ręcznym, co powoduje ich nieczytelność. Opisy są chaotyczne, a to wrażenie 

potęguje stosowanie niewłaściwego słownictwa. Przykładowo różne zwroty są 

stosowane na określenie tego samego przedmiotu. Ponadto stosowane jest słownictwo 

potoczne, a czasem nawet niezrozumiałe, co zdaniem jednego z ankietowanych wynika 

z braku „w przygotowaniu do przeprowadzania oględzin”. Policjanci często też 

wzrokowo dokonują pomiarów, a odległości czy wielkości określają ogólnikami typu 

„niedaleko”, „duży”. Opisy są zbyt lakoniczne i zbyt ogólne. Uwaga ta dotyczy 

zarówno opisów miejsca zdarzenia, jak i ciała zmarłego. Jedna z osób jako przykład 

podała miejsce wypadku drogowego i niedokładne opisanie „rzeźby terenu, 

obowiązujących ograniczeń w ruchu drogowym”. Inny ankietowany zauważył, że 

w protokołach nie są odnotowywane „wszystkie spostrzeżenia biegłego i prokuratora 

obecnych na miejscu zdarzenia”. Brakuje również informacji odnośnie sprzętu użytego 

przez technika. 

Tabela 2. Wykaz zastrzeżeń sędziów dotyczących prowadzonych oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia 

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PROWADZONYCH OGLĘDZIN ZWŁOK I MIEJSCA 

ICH ZNALEZIENIA 

  % wskazanych 

odpowiedzi 

% wskazanych jako 

najczęstsze 

zastrzeżenia 

brak staranności, niedbalstwo podczas czynności 

oględzinowych 
60% 32% 

brak sporządzania szkiców w miejscu oględzin 35% 7% 

sporządzanie niepełnych pod względem formalnym 

protokołów 
26% 6% 

użycie nieostrych pojęć w opisie punktów stałych, 

odległości oraz cech przedmiotów i śladów 
24% 6% 

brak obecności biegłego lekarza na miejscu zdarzenia 23% 5% 

trudno powiedzieć 23% 20% 

stosowanie potocznego, niejasnego języka w opisie 10% 2% 

obecność na miejscu zdarzenia specjalistów innych 

dziedzin oraz stażystów zamiast medyka sądowego 
9% 1% 

niewłaściwe zakreślenie granic oględzin 7% 1% 

umieszczanie w opisie przypuszczeń, wniosków, 

opinii oraz elementów przesłuchania 
5% 1% 

inne  4% 1% 

 protokoły sporządzane pismem ręcznym, 

nieczytelne 
2%  

 przemieszczanie przedmiotów w miejscu oględzin ≈1%  

 brak opisu wszystkich obrażeń ≈1%  

 brak na miejscu specjalistów ≈1%  

błędne wytypowanie miejsca oględzin 1% 0% 

brak zastrzeżeń (uwaga dopisana) 1% - 
Źródło: opracowanie własne 
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Odpowiedzi udzieliło 148 sędziów. Najwięcej, bo 60% jako największe zastrzeżenia 

wskazało niedbalstwo i brak staranności oględzinowych, z czego 32% uznało to za 

najczęściej występujące zastrzeżenia. W dalszej kolejności pojawiały się odpowiedzi 

takie jak: brak sporządzania szkiców – 35% wskazań, sporządzanie niepełnych 

protokołów – 26%, używanie nieostrych pojęć w opisach – 24%; brak obecności 

biegłego lekarza na miejscu zdarzenia – 23% wskazań. Równie dużo osób, bowiem 23% 

nie wskazało odpowiedzi wybierając neutralną opcję „trudno powiedzieć”. Pozostałe 

propozycje zastrzeżeń uzyskały dużo mniejszy procent wskazań. 

Na inne zastrzeżenia wskazało zaledwie 6% sędziów. Wśród odpowiedzi pojawiały 

się uwagi, że protokoły sporządzane były pismem ręcznym i bywały nieczytelne. 

Wskazywano również na przemieszczanie przedmiotów w miejscu oględzin, 

niewpisywanie wszystkich obrażeń zwłok oraz brak na miejscu specjalistów. 

Jako, że w kafeterii zaproponowano odpowiedź „brak obecności biegłego lekarza na 

miejscu zdarzenia”, zaproponowana odpowiedź sugeruje, że chodzi o specjalistów 

innych dziedzin niż z zakresu medycyny. 

Sędziowie, podobnie jak prokuratorzy, zostali poproszeni o opisanie swoich 

zastrzeżeń. Zrobiło to 64 sędziów, czyli 43% którzy wskazali swoje zastrzeżenia 

w poprzednim pytaniu. Odnośnie czynności przeprowadzanych na miejscu ujawnienia 

zwłok sędziowie zwracali uwagę na brak staranności, pomijanie śladów, pobieżne 

dokonywanie oględzin. Jedna z osób wskazała, że nie dokonano „oględzin kamieni na 

podłożu w sprawie, w której jedną z rozpatrywanych przyczyn zgonu mogło być 

uderzenie głową o podłoże”. Inny sędzia opisał sprawę, w której „przeoczono 

obrażenia”, co następnie zostało wykorzystane przez linię obrony: w trakcie procesu 

sądowego zestawiano „obrażenia ujawnione na zwłokach z obrażeniami oskarżonego 

(kwestia użycia noża)”. Nie było świadków zdarzenia i ostatecznie przyjęto, że 

oskarżony działał w obronie koniecznej. W jeszcze innej ankiecie zwrócono uwagę, 

że ”nie zbadano obecności obcego DNA w/na ciele denatki”. W tym miejscu należy 

poczynić uwagę, chociaż nie zawarto jej w opisie, że najprawdopodobniej autor miał 

na myśli pobranie materiału do badań, co powinno zostać uczynione na miejscu 

zdarzenia z uwagi na możliwość zanieczyszczenia, a nawet utraty materiału 

dowodowego podczas transportu zwłok do zakładu medycyny sądowej. Sędziowie 

zwracali również uwagę na niewłaściwe udokumentowanie zabezpieczonych śladów. 

W jednej z ankiet następująco opisano zastrzeżenie: „zabezpieczanie odzieży bez 

udokumentowania do kogo z osób obecnych na miejscu zdarzenia należy”. Sędziowie 

stwierdzili również, że miejsce zdarzenia nie jest należycie zabezpieczane i izolowane 

od osób postronnych. W jednej ze spraw na miejsce zdarzenia zostało dopuszczonych 

zbyt wiele osób: „kilkunastu funkcjonariuszy, cała obsada karetki, rodzina ofiar, załoga 

zakładu pogrzebowego, sąsiedzi stron”. Jeden z sędziów zauważył ponadto, że 

w oględzinach uczestniczą osoby nie mające fachowej wiedzy, przez co „nie 

spostrzegały bądź nie doceniły znaczenia pewnych okoliczności mających znaczenie” 

dla sprawy. Niejednokrotnie bywają to okoliczności, których nie można odtworzyć 

w późniejszym terminie. 

Jeden z sędziów zauważył również, że nawet jeśli na miejscu jest biegły lekarz, to 

funkcjonariusze dokonują przemieszczenia zwłok przed jego przybyciem. Poza tym 

jako główny problem odnotowywano nieobecność medyka sądowego, która powoduje 
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„nieodwracalność spostrzeżeń możliwych do pozyskania przez biegłego na miejscu 

zdarzenia (zatarcie śladów, zniekształcenie śladów)”. Sędzia zwrócił uwagę, 

że „wiedza specjalna biegłego umożliwia wychwycenie naprawdę istotnych kwestii”. 

Ankietowani mieli również uwagi dotyczące opisów zwłok w protokołach. Dotyczyły 

one m.in.: „braku możliwości określenia przybliżonej daty śmierci wobec nieopisania 

w protokole tzw. śladów śmierci”, „braku zwymiarowania długości ostrza wystającego 

ponad powłoki ciała”, „braku precyzji w opisie kanału rany, kierunku drążenia noża”, 

„niedokładnego określenia położenia ciała względem przedmiotów mogących mieć 

znaczenie przy ustalaniu stanu faktycznego”, „braków w szczegółach co do oględzin 

zwłok (usytuowanie, znaki szczególne, itp.)”, „pomijania śladów i obrażeń 

występujących na zwłokach” oraz „omyłek dotyczących rodzaju obrażeń, które 

ujawniły się podczas sekcji”.  

Podobnie jak prokuratorzy, sędziowie uznali, że szkice dają ogólny pogląd na temat 

badanego miejsca. Niestety są często zastępowane przez dokumentację fotograficzną, 

która albo jest zbyt ogólna, albo skupia się na szczegółach uniemożliwiając 

odtworzenie sytuacji zastanej w momencie dokonywania oględzin. Jeśli szkice są 

wykonywanie to są „mało dokładne” i „w małej skali”. 

Względem protokołów zwracano uwagę na ich nieczytelne sporządzanie pismem 

ręcznym, „co powoduje trudności ze zrozumieniem i wątpliwości co do treści 

protokołu” do tego stopnia, że konieczne jest wezwanie protokolanta celem odczytania 

treści. Opisy w protokołach są zbyt lakoniczne, nie zawierają istotnych szczegółów, 

stosowane są również niezrozumiałe zwroty. Brakuje w nich „zwymiarowania miejsca, 

przedmiotów” oraz „punktów odniesienia przy określaniu odległości”. Jeden z sędziów 

zauważył, że „błędny opis miejsca zdarzenia niejednokrotnie rzutuje na późniejsze 

postępowanie dowodowe i np. błędne opinie i wnioski biegłych”. Poza tym 

w protokołach brakuje informacji na temat warunków atmosferycznych, temperatury 

podłoża, zdarza się również, że nie ma „podpisów wszystkich osób uczestniczących 

w czynnościach”. 

 

Wnioski i uwagi: 

Zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie mają najwięcej zastrzeżeń wobec braku 

staranności i niedbalstwa podczas wykonywania czynności oględzinowych przez grupę 

śledczą. Zastrzeżenie to wskazało 70% prokuratorów i 60% sędziów oznaczając jako 

najczęstsze zastrzeżenie odpowiednio 42,5% i 32%. Kolejnymi zastrzeżeniami 

prokuratorów były w kolejności niepełne protokoły, brak obecności biegłego lekarza, 

brak szkiców, używanie nieostrych pojęć w opisach punktów stałych, odległości oraz 

cech przedmiotów i śladów, stosowanie potocznego i niejasnego języka w opisie, 

a także niewłaściwe zakreślenie granic oględzin. W przypadku sędziów kolejność 

zastrzeżeń wyglądała następująco: brak szkiców, sporządzanie niepełnych protokołów, 

używanie nieostrych pojęć w opisach, w tym śladów i przedmiotów, a także 

nieprecyzyjne pomiary, brak biegłego lekarza na miejscu, stosowanie potocznego 

języka w opisie miejsca, obecność na miejscu specjalistów innych dziedzin zamiast 

biegłego z zakresu medycyny sądowej. Błędy w protokołach, używanie 

nieprecyzyjnych określeń i brak szkiców uniemożliwiają prokuratorom odtworzenie 

sytuacji zastanej na miejscu znalezienia zwłok w późniejszych etapach postępowania 
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przygotowawczego. Z kolei na etapie postępowania sądowego wszelkie dowody 

zebrane przy obarczeniu czynności zarzutami uchybień mogą zostać podważone przez 

obrońcę oskarżonego. Poza tym braki szkiców, nieprecyzyjne opisy uniemożliwiają 

sędziom odwzorowanie miejsca znalezienia zwłok, w tym umiejscowienia 

ujawnionych i zabezpieczonych tam śladów i dowodów. Dodatkowo nieobecność 

medyka sądowego prowadzi najczęściej do bezpowrotnej utraty podstawowych ustaleń 

na temat czasu zgonu i stwierdzenia prawdopodobnej przyczyny śmierci. Nieuzyskanie 

tych danych na miejscu ujawnienia zwłok niweczy szanse na właściwe 

ukierunkowanie postępowania już od samego początku. Ustalenie prawdopodobnego 

czasu zgonu umożliwia określenie ram czasowych, kiedy mogło dojść do zdarzenia, 

a co za tym idzie poszukiwanie świadków, którzy przebywali w danej chwili w danym 

miejscu albo jego pobliżu. Im więcej czasu minie od zgonu, tym coraz trudniej określić 

względnie precyzyjny moment śmierci z uwagi na postępujące zmiany pośmiertne. 

Z kolei orzeczenie na miejscu oględzin przez biegłego medyka sądowego 

o prawdopodobnej przyczynie zgonu może ukierunkować śledczych do poszukiwania 

narzędzia zbrodni. Uzyskanie tych informacji po przeprowadzeniu sekcji zwłok może 

rodzić konieczność dokonania oględzin uzupełniających na miejscu zdarzenia, jednak 

ze względu na upływ czasu i możliwość dostania się na miejsce osób postronnych 

oględziny te mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów, a ewentualne ślady 

i dowody zostać bezpowrotnie utracone
7
.  

7. Podsumowanie 

Oględziny zwłok, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, pełnią istotną rolę 

w postępowaniu przygotowawczym. Obie te czynności wraz z oględzinami miejsca 

znalezienia lub ujawnienia zwłok są niezwykle istotne dla dalszego postępowania. 

                                                                
7 Na podobną problematykę, tj. błędów i zaniechań popełnianych podczas oględzin miejsca znalezienia zwłok 
zwracały uwagę Monika Całkiewicz w badaniach przeprowadzonych na 200 aktach z lat 2000-2006 
i Kazimiera Juszka w badaniach przeprowadzonych na 40 aktach w sprawie zabójstw z lat 2000-2005 i 50 
aktach w sprawie zabójstw z lat 2005-2010. Monika Całkiewicz zauważyła, że w badanych sprawach w 89% 
przypadkach w oględzinach zwłok na miejscu ich znalezienia nie uczestniczył ani biegły z zakresu medycyny  
sądowej, ani lekarz. W 98,5% protokołów nie wykorzystano SPO, a w 22% przypadkach niewystarczający 
był opis ujawnionych i zabezpieczonych śladów oraz przedmiotów, ponieważ nie wynikało z niego co i w jaki 
sposób zostało zabezpieczone. Odnośnie opisu zwłok jedynie w 5% badanych spraw stwierdzono, że plamy 
przemieszczają się. W ani jednej ze spraw poddanych analizie nie próbowano przełamać stężenia, 
aby sprawdzić czy powraca i po jakim czasie; w 8,9% temperaturę określono szacunkowo posługując się 
słowem „około”, a w tylko 1% spraw dokonano pomiaru w mięśniach uda [12]. Kazimiera Juszka podczas 
badań akt z lat 2000-2005 zauważyła, że w 90% przypadkach w oględzinach zwłok na miejscu ich znalezienia 
nie uczestniczył biegły lekarz. W 20% oględzin nie wykonano pomiarów, w 20% nie zabezpieczono śladów, 
a w 65% nie odnotowano, w jaki sposób opakowano ślady oraz do 67,5% protokołów nie załączono szkiców 
[13]. Natomiast na podstawie badań akt z lat 2005-2010 stwierdziła, że w 53% przypadkach w oględzinach 
zwłok na miejscu ich znalezienia nie uczestniczył biegły lekarz. W 41% protokołach oględzin miejsca 
posługiwano się zbyt ogólnymi, nieprecyzyjnymi zapisami; w 14% przypadków nie dokonano pomiarów, 
a w 31% spraw pomiarów dokonano jedynie wzrokowo. Szkiców nie dołączono do 54% protokołów oględzin 
miejsca znalezienia zwłok. Odnośnie opisów zwłok w 28% protokołów nie opisano wczesnych znamion 
śmierci, próbę przełamania stężenia pośmiertnego podjęto jedynie w 10% spraw, a w 20% wskazano 
dokładną temperaturę zwłok. Czasu zgonu nie określono w 72% przypadków, w 40% nie wskazano 
prawdopodobnej przyczyny zgonu, a w 68% nie określono prawdopodobnego narzędzia, które zostało użyte 
do popełnienia przestępstwa [14]. 
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Oględziny zewnętrzne zwłok polegają przede wszystkim na analizie obrażeń 

występujących na ciele. „Zazwyczaj są one dość dobrze widoczne, w praktyce jednak ich 

ujawnienie, a przede wszystkim prawidłowe zakwalifikowanie i opisanie rodzi poważne 

problemy. Wydaje się jednak, że nawet bez pomocy medyka sądowego członkowie 

ekipy oględzinowej powinni potrafić wstępnie zakwalifikować i opisać w podstawowy 

sposób zaobserwowane w czasie oględzin obrażenia” [12]. „Niezwykle istotną kwestią 

przy badaniu obrażeń ciała jest ustalenie czy powstały one za życia (obrażenia 

przyżyciowe, zażyciowe), czy też po śmierci (obrażenia pośmiertne)” [36]. Samo 

ustalenie czy obrażenia mają charakter przyżyciowy czy nie, zdecydowanie wykracza 

poza zakres wiedzy prokuratorów i policjantów. Ustalenia takie dokonywane są przez 

biegłych lekarzy – specjalistów z zakresu medycyny sądowej podczas wykonywania 

szeregu badań np. w trakcie sekcji, a i tak w wielu przypadkach jednoznaczna 

kwalifikacja co do czasu powstania obrażeń jest praktycznie niemożliwa [12].  

Wyniki badań ankietowych pokazują, że zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie 

uważają, że oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia mają znaczenie dla dalszego 

toku postępowania. Wskazują natomiast na sytuacje, kiedy dokumentacja 

zgromadzona przez oskarżenie zawiera błędy, które są wykrywane dopiero podczas 

postępowania sądowego. Co prawda przypadki takie należą do mniejszości (według 

wyników badań ankietowych), jednak wydaje się, że wynik 24% odpowiedzi sędziów 

wskazujących, że zdarzały się sytuacje, kiedy sędziowie wykryli błędy prokuratury i co 

więcej zmieniła się dzięki temu wersja kryminalistyczna, jest dość wysoki. Tym 

samym organy procesowe dokonujące oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia 

powinny w ich trakcie zwracać większą uwagę na staranność i adekwatność 

wykonywanych czynności, a także dążyć do wyeliminowania pojawiających się 

błędów i zastrzeżeń. 
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Nieprawidłowości i uchybienia w oględzinach miejsca znalezienia zwłok 

Streszczenie 
Oględziny zwłok oraz miejsca ich znalezienia pełnią istotną rolę w postępowaniu przygotowawczym. 
Właściwie przeprowadzone dostarczają cennych informacji zarówno o miejscu, w którym znaleziono 
zwłoki, jak i o charakterze zdarzenia. Celem oględzin jest przede wszystkim ujawnienie i zabezpieczenie 
dowodów oraz śladów, które są następnie przekazywane biegłym do badań. Jakość pozyskanego materiału 
zależy od jakości czynności kryminalistycznych wykonywanych w miejscu znalezienia zwłok. 
W praktyce główne i zasadnicze znaczenie przypisuje się sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. To z kolei 
prowadzi do bagatelizowania czynności podejmowanych w miejscu znalezienia zwłok i sprawia, że 
wszelkie działania są wręcz rutynowe. Jest to zachowanie niewłaściwe i może rzutować na całokształt 
postępowania przygotowawczego.  
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najczęstszych nieprawidłowości i uchybień występujących 
w trakcie oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia. W głównej mierze zostały one wyselekcjonowanie na 
podstawie części wyników własnych badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 r. wśród 
prokuratorów i sędziów orzekających w sprawach karnych. Wystąpienie koncentruje się przede wszystkim 
na zastrzeżeniach ankietowanych względem sposobu prowadzenia oględzin zwłok i miejsca ich 
znalezienia, a także konsekwencjach, do jakich prowadzą wszelkie nieprawidłowości i uchybienia 
na dalszych etapach postępowania czy to przygotowawczego, czy sądowego. 
Słowa kluczowe: oględziny miejsca znalezienia zwłok, oględziny zwłok, nieprawidłowości, uchybienia 

Irregularities and failure in the examinations of crime scene 

Abstract 
Post-mortem and place of body's disclosure examination has meaning to investigation. Properly executed, 
it provides valuable information about place where the body was found and the nature of the event. The 
purpose of the examination is primarily to disclosure of traces and secure evidence that they are handed on 
expert witnesses for carrying out research. The quality of the material depends on the quality of the actions 
of prosecutor and Police at the crime scene. 
In practice, the main importance for investigation findings is assigned to autopsy. This leads to 
downplaying the actions taken in the crime scene and makes every activity routine. This is inappropriate 
behavior and can affect the whole of the investigation. 
The purpose of this scientific description is to present the most common irregularities and failure in the 
examinations of corpse and crime scene. Mostly, they were selected based on own survey results 
conducted among the prosecutors and judges in criminal cases in 2015. The speech focuses mainly on the 
objections raised by the respondents to the manner in which the corpse and crime scene are examined, as 
well as the consequences of any irregularities are involved in the further stages of the investigation or the 
judicial proceeding. 
Keywords: crime scene examination, examination of corpse, irregularities, failure 
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Ograniczenia w badaniu reakcji psychofizjologicznych  

1. Wprowadzenie  

Stres jest powszechnie definiowany jako reakcja obronna organizmu na 

niekorzystne bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego. Reakcja ta zachodząca 

dzięki współpracy współczulnego układu nerwowego i osi podwzgórze-przysadka-

nadnercza umożliwia organizmowi dostosowanie się do nowopanujących warunków 

środowiskowych [1, 2]. W momencie zadziałania na organizm szkodliwego bodźca, 

natychmiastowo aktywowany zostaje, umożliwiający utrzymanie organizmu 

w równowadze, współczulny układ nerwowy. Prowadzi to do pobudzenia rdzenia 

nadnerczy i do wydzielania adrenaliny i noradrenaliny. Hormony te powodują 

zauważalne fizycznie zmiany, takie jak: wzrost ciśnienia krwi, rozszerzenie źrenic czy 

przyspieszenie oddechu, co przygotowuje organizm do walki lub ucieczki [1]. Oś 

podwzgórze-przysadka-nadnercza aktywowana zostaje po dłuższym czasie od 

zadziałania niekorzystnego bodźca. W pierwszej kolejności następuje wydzielenie 

hormonu kortykoliberyny przez podwzgórze. Kortykoliberyna pobudza przysadkę 

mózgową do wydzielania hormonu adrenokortykotropowego, który z kolei pobudza 

korę nadnerczy do wydzielania naturalnych sterydów – glikokortykoidów (w tym 

kortyzolu – hormonu stresu) i słabo działających androgenów [1].  

W złożonej odpowiedzi organizmu na stres dużą rolę odgrywają również inne 

struktury mózgu, m.in. położone z tyłu pnia mózgu miejsce sinawe (łac. locus 

coeruleus). Miejsce sinawe pobudza ciało migdałowate jednocześnie hamując aktywność 

kory przedczołowej mózgu, co powoduje wzmacnianie zachowań lękowych. Dzieje się 

tak dlatego, że stymulowane ciało migdałowate odpowiedzialne jest m.in. za 

wytwarzanie emocji, a wyciszana kora czołowa za zachowania związane z kontrolą tych 

emocji i logicznym myśleniem. Nadmierne pobudzenie ciala migdałowatego 

doprowadzić może do zahamowania czynności hipokampu – struktury mózgu 

umieszczonej w płacie skroniowym kory mózgowej uczestniczącej w procesach 

pamięciowych [1]. Reakcja na stres jest reakcją bardzo złożoną – poza opisanymi 

powyżej procesami angażuje też układy neuroprzekaźnictwa mózgowego [2].  

Korelację między widocznymi gołym okiem fizjologicznymi reakcjami organizmu 

a stresem odkryto bardzo dawno temu. Należy koniecznie nadmienić, że kłamstwo 

u większości osób działa jako czynnik powodujący stres.  

Próby wykorzystania połączenia reakcji psychicznych i fizjologicznych organizmu 

w odkryciu mówienia nieprawdy miały miejsce już tysiąc lat przed Chrystusem [3]. 

Eksperymenty na okoliczność mówienia nieprawdy przybierały rozmaite formy, ale 

wszystkie z nich zakładały, iż osoba mająca coś do ukrycia jest bardziej nerwowa, co 

objawiało się występowaniem szeregu reakcji fizjologicznych organizmu. W Afryce 

Wschodniej osoby, które podejrzewano o mówienie nieprawdy, zmuszane były do 
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przekazywania sobie ptasiego jajka. Za winną kłamstwa uznawana była osoba, której 

drżące ręce (oznaka zdenerwowania) wypuściła jajko z rąk [3]. W starożytnych 

Chinach podejrzanemu o mówienie nieprawdy kazano trzymać w ustach garść ryżu 

podczas przemówienia oskarżyciela. W tamtych czasach ślinienie uważano za objaw 

niepokoju. Jeśli ryż do końca rozprawy pozostał suchy, oskarżony uznawany był za 

niewinnego [3]. Inną metodą było dotknięcie językiem rozgrzanego miecza, który 

skwierczał, jeśli podejrzany nadmiernie wydzielał ślinę [3]. Wraz z rozwojem nauk, 

takich jak psychologia, fizjologia,a przedewszystkim kryminalistyka oraz postępem 

technologicznym zaczęto tworzyć bardziej precyzyjne metody wykrywania kłamstwa 

wykorzystując reakcje psychofizjologiczne organizmu”. 

Najbardziej znanym i jednocześnie najszerzej stosowanym urządzeniem 

analizującym reakcje psychofizjologiczne, źródłem pobudzenia których są procesy 

poznawcze i emocjonalne, jest poligraf (wariograf) [4]. Poligraf rejestruje reakcje 

fizjologiczne organizmu: oddech, ciśnienie krwi i przewodnictwo elektryczne skóry [4, 

5]. Analiza tych parametrów możliwa jest dzięki podpięciu osoby badanej do szeregu 

rejestratorów, m.in. pneumografu rejestrującego zmiany zachodzące w układzie 

oddechowym, kardiografu – rejestrującego zmiany zachodzące w układzie sercowo-

naczyniowym czy psychogalwanometru, rejestrującego reakcje skórno-galwaniczne 

[6]. Ekspertyza poligraficzna zaczyna się od pomiaru aktualnego poziomu pobudzenia 

fizjologicznego badanego. Następnie przy użyciu odpowiednio skonstruowanych pytań 

lub innych subiektywnych bodźców badany jest poziom pobudzenia organizmu 

w momencie pojawienia się emocji [6]. Działanie poligrafu nie polega na wykrywaniu 

kłamstwa, lecz na zbadaniu czy pomiędzy osobą badaną a omawianym zdarzeniem 

istnieje jakiś związek emocjonalny [7]. Badany odpowiadając na pytania nieszczerze 

odczuwa większe zagrożenie związane z treścią zadawanych pytań niż osoba 

odpowiadająca na nie w sposób szczery. Ze względu na spory odnośnie skuteczności 

badania, w wielu krajach, w tym w Polsce, ekspertyza poligraficzna nie może stanowić 

samodzielnego dowodu w postępowaniu sądowym [4, 41]. Z drugiej strony, badanie 

poligraficzne jest obecnie jedyną metodą badania reakcji psychofizjologicznych 

badanie poligraficzne metodą pytań porównawczych spełnia reguły i kryteria dowodu 

naukowego [4]. Dodatkowo, wykazano, że w opinii sędziów do jednej z naj-

trudniejszych ekspertyz w interpretacji należy właśnie ekspertyza poligraficzna [8, 41].  

2. Cel pracy  

Wykrywanie kłamstwa przy pomocy badania reakcji psychofizjologicznych 

organizmu zakłada, że badany jest całkowicie świadom mówienia nieprawdy. Niektóre 

substancje farmakologiczne, zaburzenia i choroby centralnego układu nerwowego oraz 

urazy głowy mogą powodować, że człowiek nie pamięta, nie wie, że kłamie lub 

kłamiąc jest przekonany, że mówi prawdę.  

Za osoby stale wyłączone z badania poligraficznego uważa się osoby cierpiące na 

choroby psychiczne, somatyczne (np. neurodegeneracyjne), osoby o IQ poniżej 50 oraz 

dzieci poniżej 13 roku życia. Jako osoby czasowo niezdolne do badań rozumie się 

osoby po użyciu alkoholu, środków odurzających, przemęczone, będące w szoku 

pourazowym, a nawet te, u których występują krótkotrwałe choroby typu zapalenie 

oskrzeli [9]. Ze względu na zdolności kompensacyjne mózgu, zdiagnozowanie chorób 

neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, następuje 
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zazwyczaj w wysokiej fazie rozwoju choroby [10]. Diagnoza psychoz może dostarczać 

wielu problemów. Stosunkowo łatwo rozpoznać ostrą psychozę, ale przykładowo 

odróżnienie rozpoczynającej się objawami negatywnymi schizofrenii od osobowości 

schizoidalnej lub innego zaburzenia psychicznego może być trudne, często wręcz 

niemożliwe. Ostateczne rozpoznanie choroby psychicznej może trwać kilka miesięcy, 

a nawet lat. Nie wszystkie efekty przyjmowania substancji psychoaktywnych mijają 

wraz z ich całkowitą eliminacją z ustroju. Zaburzenia świadomości i funkcji 

poznawczych mogą przybierać przewlekły a nawet trwały charakter [11-14]. 

Reasumując, wyłączenie danych osób z badania poligraficznego nie jest jednoznaczne 

z brakiem ich uczestnictwa w badaniach tego typu.  

Celem pracy jest omówienie specyficznych czynników, w przypadku wystąpienia 

których dochodzić może do ograniczenia świadomości mówienia nieprawdy.  

3. Zaburzenia pamięci  

Pamięć nie jest zjawiskiem jednolitym [15]. W literaturze naukowej istnieje wiele 

systemów klasyfikacji pamięci. Rozróżnia się pamięć mechaniczną, reprezentacyjną 

i zmysłową [16], jawną i uwikłaną [17]. Fitch (2004) zaproponował system pamięci 

zakładający, że nabywanie jej związane jest z tworzeniem engramów, czyli śladów 

pamięciowych, powstających na podstawie uzyskanych wcześniej informacji. 

Informacje te pobierane są z otoczenia dzięki zmysłom i aby zostać zapamiętane muszą 

być odpowiednio zakodowane, a następnie przechowywane w ośrodkowym układzie 

nerwowym [18]. Za funkcje poznawcze, do których należy pamięć, odpowiedzialnych 

jest kilka ośrodków układu nerwowego, znajdujących się w mózgu w hipokampie, 

płatach czołowych i skroniowych [15]. Najczęściej występującym zaburzeniem 

pamięci jest otępienie inaczej zwane demencją. Występuje ono u około 1% populacji 

ludzkiej, zazwyczaj u osób po 60-tym roku życia, przy czym w miarę starzenia się, 

odsetek osób z rozpoznanym otępieniem wzrasta, aby u osób po 85 roku życia 

osiągnąć 40% [19]. Za najczęstsze przyczyny otępienia uznaje się neurodegeneracyjną 

chorobę Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, otępienie z ciałami Lewy’ego, 

otępienia czołowo-skroniowe oraz otępienie mieszane [19]. Ze względu na 

kompensacyjne zdolności mózgu, niektóre objawy (m.in. choroby Alzheimera) 

ujawniają się bardzo późno.  

Zaburzenia pamięci często występują jako powikłania po rozmaitych urazach 

głowy, które mogą się utrzymywać przez krótszy lub dłuższy czas [19]. Damasio 

(2005) opisał przypadek młodej agresywnej, nie stosującej się do akceptowanych norm 

społecznych, notorycznie kłamiącej pacjentki. Badana w wieku kilkunastu miesięcy 

doznała urazu głowy. Badanie rezonansem magnetycznym wykonane u niej wiele lat 

po wypadku ujawniło rozległe uszkodzenie mózgu w obszarze płatów 

przedczołowych. Następstwem owego uszkodzenia była niemożność korzystania 

z emocji i skłonność do notorycznego kłamania [20]. 

Do czynników, które potencjalnie mogą wywołać zaburzenia pamięci, zaliczane są 

również leki, m.in. leki psychotropowe, leki stosowane w leczeniu nadciśnienia 

tętniczego lub leki wprowadzające w stan znieczulenia ogólnego, toksyny, pestycydy 

i rozpuszczalniki [19]. Dodatkowo, zaburzenia pamięci wywoływać mogą choroby 

metaboliczne, niedobory witamin z grupy B, infekcje układu nerwowego i wirusy, 

guzy, krwiaki podtwardówkowe, czy choroby, takie jak wodogłowie [19].  
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Do zaburzeń pamięci, mogących istotnie zniekształcić odpowiedź psycho-

fizjologiczną organizmu na zadawane pytania lub inne subiektywne bodźce, można 

zaliczyć:  

 Pseudoamnezję – specyficzną formę urojeń dotyczącą wspomnień. To zjawisko 

polegjące na przywoływaniu fałszywych wspomnień dotyczących wydarzeń, 

które miały się zdarzyć w przeszłości, ale w istocie nie miały miejsca. Osoby 

cierpiące na pseudoamnezję opisują fałszywe wspomnienia w sposób niezwykle 

autentyczny i stanowczy [21]. Typami pseudomnezji są konfabulacje 

(wspomnienia rzekome) i omamy pamięciowe, czyli wspomnienia zafałszowane 

urojeniowo [21]; 

 Allomnezje – polegające na niewłaściwym umiejscowieniu wspomnień w czasie 

(złudy utożsamiające) lub związaniu ze wspomnieniami zupełnie innych emocji 

niż miało to miejsce w pierwotnie przypominanej sytuacji (iluzje pamięci). 

Szczególnym przypadkiem allomnezji są kryptomnezje, polegające na 

przyjmowaniu cudzych wspomnianych myśli za własne [22];  

 Ekmnezje – związane z przeżywaniem zdarzeń przeszłych jako teraźniejszych. 

Ten rodzaj zaburzenia pamięci występuje m.in. w zaburzeniach dysocjacyjnych 

oraz po spożyciu środków halucynogennych [22]. W Polsce ekmnezja określana 

jest jako znaczne ograniczenie pamięci niedawnych wydarzeń przy względnie 

dobrze zachowanej pamięci wydarzeń wcześniejszych, które występuje 

w zespołach amnestycznych [21]. 

4. Zaburzenia i choroby psychiczne 

Różnorodne procesy psychologiczne i fizjologiczne, w tym niektóre mogące być 

świadomie kontrolowanymi, mogą wpływać na wyniki testów mierzących pobudzenie 

psychofizjologiczne organizmu [23]. Zdrowy człowiek jest w stanie z własnej woli 

wprowadzić się w stany skrajne poprzez przywoływanie przeciwstawnych wspomnień 

lub myśli [23]. Człowiek cierpiący na zaburzenia i choroby psychiczne często jest 

pozbawiony kontroli nad własnymi odczuciami i emocjami. Tradycyjnie zaburzenia 

psychiczne dzielone są na zaburzenia psychotyczne, w których dochodzi do 

występowania zaburzeń świadomości, urojeń, omamów, przeciwstawnych emocji oraz 

zaburzenia niepsychotyczne, do których zalicza się nerwice i inne zaburzenia typu 

nerwicowego, a także część zaburzeń psychosomatycznych, zaburzenia osobowości, 

niepełnosprawność intelektualną, większość zespołów organicznych, uzależnienia od 

alkoholu i innych substancji oraz dewiacje seksualne [24]. W polskim systemie 

prawnym terminom choroba psychiczna i zaburzenie psychiczne nadano odrębne 

znaczenia. Choroba psychiczna utożsamiana z występowaniem psychoz nadaje 

pacjentom większe uprawnienia w zakresie dostępu do nieodpłatnych świadczeń 

zdrowotnych w stosunku do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi 

[25]. Jednakże wobec osób cierpiących z powodu choroby psychicznej możliwe jest 

postępowanie lecznicze za zgodą sądu, także wbrew ich woli [25]. Jednocześnie osoby 

cierpiące na choroby psychiczne wyłączone są z badań poligraficznych, ograniczenie 

to nie dotyczy jednak osób z zaburzeniami psychotycznymi.  

Ogólnie psychoza rozumiana jest jako zerwanie kontaktu z rzeczywistością lub 

znaczne zaburzenie tego kontaktu. Poprzez występujące objawy pozytywne, do 
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których zalicza się urojenia, omamy i halucynacje, chory często nie jest w stanie 

odróżnić fikcji od rzeczywistości. Osoba cierpiąca na schizofrenię może być 

całkowicie przekonana o realności urojeń chorobowych, co za tym idzie może faktycznie 

wierzyć w kłamstwa, które wypowiada [26]. Ogólnie przyjęto, że pacjentów ze 

zdiagnozowaną schizofrenią cechuje zmniejszona odpowiedź fizjologiczna na różne 

bodźce [27]. Pojedyncze badania sugerują zwiększoną aktywację układu współczulnego 

i zwiększone przewodzenie skóry u osób z zaostrzeniem stanu psychicznego, jednakże 

brak jest systematycznych badań nad wykrywaniem kłamstw wśród osób cierpiących na 

choroby psychiczne [27]. Jedne z nielicznych badań potwierdziły, że pacjenci 

schizofreniczni pytani o treści występujące pod wpływem pozytywnych objawów 

choroby rzeczywiście uważają je za prawdziwe. W takich przypadkach ekspertyza 

poligraficzna może wykazać, że badani opowiadają jak o zdarzeniach prawdziwych, 

zapytani o sytuacje, które w rzeczywistości nie wystąpiły, a były jedynie przedmiotem 

urojeń i omamów [27]. W innym eksperymencie wykonanym przez Hirschmanna 

i współpracowników (2012) badano pacjentów psychiatrycznych otrzymujących leki 

neuroleptyczne stosowane w zaburzeniach psychotycznych. Wstępne dane wykazały, że 

badania poligraficzne nie sprawdzają się u osób chorych psychicznie, u których 

stwierdzono zaburzenia funkcji poznawczych [28]. 

Jednym z ciekawszych, w kontekście badań reakcji psychofizjologicznych na 

okoliczność wykrywania kłamstw, zaburzeń psychicznych jest aleksytymia. 

Zaburzenie to polega na niezdolności do identyfikowania bądź rozumienia emocji, 

a także ich nazywania i wyrażania [26]. Osoby cierpiące z powodu aleksytymii nie są 

zdolne do odróżnienia pobudzenia emocjonalnego od fizjologicznego. Wychodzą one 

z założenia, że fizyczne reakcje organizmu towarzyszące emocjom pochodzą 

z zewnętrznych źródeł, np. zmian temperatury [26]. Nie są w stanie zrozumieć, że 

obserwowane przez nich reakcje organizmu są fizycznym przejawem emocji. Takie 

osoby nie potrafią scharakteryzować swoich uczuć i emocji. Nie potrafią również 

wyrazić ich słowami [27]. 

Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe charakteryzuje częste doświadczanie stanów 

paniki i napięcia, a także szereg objawów wegetatywnych, takich jak pocenie się, 

zaburzenia oddychania, drżenia, przyspieszone gwałtowne bicie serca. W niektórych 

przypadkach dochodzi do wystąpienia poczucia obcości własnej osoby (deperso-

nalizacji) lub poczucia obcości otaczającego świata (derealizacji) [29]. Poligrafy 

mierzą pobudzenie psychofizjologiczne, na które mogą mieć wpływ różnego rodzaju 

zaburzenia lękowe, takie jak zespół stresu pourazowego (PTSD – Posttraumatic Stress 

Disorder), nerwowość, strach, dezorientacja, stany wywołane substancjami 

farmakologicznymi, stan po odstawieniu alkoholu lub inne emocje [30, 31]. Wykazano 

również, że silny stres może uszkadzać proces zapamiętywania [32-34]. Co więcej, 

reakcje psychofizjologiczne rejestrowane przez poligraf, poza poczuciem autentycznej 

winy, może wywołać stres związany z samym badaniem, niesprawiedliwym 

oskarżeniem lub sama myśl o zdarzeniu, które doprowadziło do badania. Stres, 

również ten niekoniecznie związany z badaną sprawą, jak i inne emocje, mogą zostać 

błędnie zinterpretowane jako kłamstwo. Poligraf nie jest w stanie odróżnić lęku 

spowodowanego przez nieuczciwość i lęku spowodowanego innym czynnikiem. 
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5. Środki farmakologiczne 

W historii wykrywania kłamstwa dużą rolę odegrały takie substancje jak 

skopolamina, tiopental sodu, etanol i konopie indyjskie, które używane były w celu 

uzyskania istotnych informacji od niechętnych do współpracy osób [35]. Dane 

pozyskane dzięki tzw. „serum prawdy” okazały się jednak wysoce niewiarygodne, 

ponieważ w wyniku działania podanych substancji, osoby badane swobodnie mieszały 

rzeczywiste fakty z fantazjami [36].  

Wiele środków farmakologicznych może powodować trwałe zaburzenia pamięci, 

zmiany reakcji psychicznych i fizjologicznych człowieka [35, 36]. Środkami 

farmakologicznymi wpływającymi na zachowanie, nastrój i zmiany świadomości są 

substancje psychoaktywne ze szczególnym uwzględnieniem substancji halucyno-

gennych powodujące występowanie halucynacji, omamów i iluzji, mogące pojawić się 

nawet po kilku latach od odstawienia danej substancji [35]. Fizjologicznymi 

konsekwencjami zażywania niektórych substancji psychoaktywnych o działaniu 

halucynogennym są m.in. zaburzenia ze strony autonomicznego układu nerwowego, 

takie jak poszerzenie źrenic, wzrost ciśnienia tętniczego czy tachykardia, a także 

podwyższenie temperatury ciała czy wzmożona produkcja śliny [37]. Reakcje te 

utrzymują się w chwili działania przyjętej substancji, jednakże używanie substancji 

psychoaktywnych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia sporadycznych, ale 

i trwałych zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. W niektórych przypadkach może 

dochodzić nawet do występowania psychoz, podobnych do tych, które są 

charakterystyczne dla schizofrenii [35, 36]. Do substancji psychoaktywnych, których 

stosowanie może zwiększać ryzyko wystąpienia schizofrenii, zalicza się kannabinoidy- 

związki znajdujące się w marihuanie oraz ich syntetyczne pochodne [36-39]. 

Wykazano, że krótkotrwałe używanie tych związków wywołuje krótkotrwałe 

psychozy, natomiast długotrwałe powoduje występowanie psychoz przypominających 

kliniczny obraz psychoz schizofrenicznych [11-13]. Dodatkowo, użytkowników 

kannabinoidów charakteryzuje gorsze funkcjonowanie poznawcze w porównaniu do 

ludzi nieużywających marihuany [11, 12]. Reasumując, substancje halucynogenne 

mogą powodować u osoby badanej mieszanie rzeczywistości z fikcją, nie tylko 

w chwili działania danej substancji na organizm, ale i w okresie późniejszym 

i zakłócać w ten sposób wyniki badania poligraficznego. Co więcej, przewlekłe 

zażywanie substancji psychoaktywnych może prowadzić do upośledzenia funkcji 

poznawczych, co z kolei ma znaczenie w kontekście badania reakcji 

psychofizjologicznych, za pobudzenie których poza emocjami odpowiedzialne są 

procesy poznawcze. Przykładowo, skutkami długotrwałego przyjmowania  

3-4-metylenodioksymetamfetaminy (MDMA), popularnego składnika tabletek ekstazy, 

jest m.in. uszkodzenie struktur mózgowych odpowiedzialnych za procesy pamięciowe 

[40]. Badania przeprowadzone na początku XXI w. wykazały, że osoby używające 

MDMA i marihuanę mają duże trudności z wykonywaniem złożonych zadań, 

angażujących funkcje poznawcze, takich jak dyskusja czy porównywanie 

niezwiązanych ze sobą słów, co dowodzi, że chroniczne używanie MDMA prowadzi 

do pogorszenia wydajności płatów czołowych i innych obszarów mózgu 

odpowiedzialnych za funkcje poznawcze, co ma istotne znaczenie w przypadku 

badania poligraficznego [40].  
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6. Podsumowanie 

Ideą badań reakcji psychofizjologicznych pod kątem prawdomówności jest 

zaobserwowanie zmian zachodzących w organizmie badanego pojawiających się pod 

wpływem występujących emocji. Badania poligraficzne niezdiagnozowanych osób 

cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne oraz zaburzenia pamięci, a także osób 

przyjmujących niektóre substancje psychoaktywne mogą być bardzo trudne lub 

właściwie niewykonalne. Reakcje fizjologiczne takich osób mogą okazać się zupełnie 

nieadekwatne. Wszystkie powyżej opisane czynniki mogą powodować powstawanie 

błędnych wyników (fałszywie negatywnych i fałszywie pozytywnych), a także 

generować wiele problemów przy ich interpretacji, jak i podczas przeprowadzania 

badania.  
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Ograniczenia w badaniu reakcji psychofizjologicznych na okoliczność wykrywania 

kłamstwa  

Streszczenie 

Związek przyczynowo-skutkowy między dostrzegalnymi fizycznymi reakcjami organizmu a stresem, 

przez większość odczuwalnym również w momentach kłamania, ludzkość odkryła bardzo dawno temu. 

Próby wykorzystania reakcji psychofizjologicznych organizmu w odkryciu mówienia nieprawdy miały 

miejsce już 1000 lat p.n.e. Najbardziej znanym i jednocześnie najszerzej stosowanym urządzeniem 

analizującym reakcje psychofizjologiczne, źródłem pobudzenia których są procesy poznawcze 

i emocjonalne, jest poligraf. Wykrywanie kłamstwa przy pomocy poligrafu zakłada, że badany jest 

całkowicie świadom mówienia nieprawdy. Celem pracy jest omówienie specyficznych czynników, 

w przypadku wystąpienia których dochodzić może do ograniczenia świadomości mówienia nieprawdy. 

Do czynników tego typu należą: zaburzenia i choroby centralnego układu nerwowego, stany po użyciu 

niektórych substancji farmakologicznych oraz urazy głowy. Badania poligraficzne osób cierpiących na 

zaburzenia na tle nerwowym, psychozy oraz zaburzenia pamięci mogą być bardzo trudne lub właściwie 

niewykonalne. Reakcje fizjologiczne takich osób mogą okazać się zupełnie nieadekwatne.  

Słowa kluczowe: reakcje psychofizjologiczne, zaburzenia pamięci, poligraf, stres. 

Limitations in the study of psychophysiological reactions to the detection of lies 

Abstract 

The cause-and-effect relationship between the physical reactions of the body and stress, was discovered 

a long time ago. Attempts to use the psychophysiological reactions of the organism in the discovery of 

untruth have already occurred 1000 years BC. The most well-known and at the same time the most widely 

used device analyzing psychophysiological reactions is the polygraph. Detection of lie by the polygraph is 

based on that the subject is completely aware of speaking untruth. The aim of the present paper is to 

discuss specific factors, in case of which it may occur to limit the awareness of speaking untruth. Such 

factors include: disorders and diseases of the central nervous system, conditions after using some 

pharmacological substances and head injuries. Poligraphic testing of people suffering from nervous 

disorders, psychosis and memory problems can be very difficult or unenforceable. Physiological reactions 

of such people may turn out to be completely inadequate. 

Keywords: psychophysiological reactions, memory dysfunctions, polygraph, stress 
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Wybrane aspekty badania katastrof lotniczych  

w ujęciu kryminalistyczno-prawnym 

1. Wstęp 

W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój lotnictwa cywilnego przejawiający się 

głównie w coraz większej liczbie podróżujących pasażerów. Ze względu na ten fakt, 

większy nacisk kładzie się na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa operacji 

lotniczych. Jak wskazuje doroczny raport IATA (z ang. International Airline Transport 

Association) w 2016 roku doszło do 65 wypadków z udziałem samolotów 

odrzutowych i turbośmigłowych, w których śmierć poniosło w sumie 268 osób [1]. Dla 

porównania, rok wcześniej, w 68 wypadkach zginęło 136 pasażerów [1]. Na wstępie 

należy uzmysłowić, co, w świetle przepisów prawa międzynarodowego, 

kwalifikowane jest jako wypadek lotniczy. Zgodnie z Załącznikiem 13 do Konwencji 

Chicagowskiej o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym pod pojęciem wypadku 

rozumie się „zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które 

w przypadku załogowego statku powietrznego zachodzi od momentu wejścia na 

pokład statku powietrznego jakiejkolwiek osoby z zamiarem odbycia lotu, aż do 

opuszczenia pokładu przez te osoby, lub, w przypadku bezzałogowego statku 

powietrznego, zachodzi od momentu, gdy statek powietrzny jest gotowy do ruchu 

w celu wykonania lotu aż do czasu jego zatrzymania po zakończeniu lotu i wyłączenia 

głównego układu napędowego, w którym:  

 osoba poniosła śmierć lub doznała poważnych urazów w następstwie: 

 przebywania na pokładzie statku powietrznego, lub 

 bezpośredniego kontaktu z jakąkolwiek częścią statku powietrznego, 

włączając części, które zostały od statku powietrznego odłączone, lub 

 bezpośredniego działania podmuchu silnika statku powietrznego, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy urazy są skutkiem przyczyn naturalnych, 

samookaleczenia lub zostały zadane przez inne osoby, lub kiedy osoba 

doznała urazów, ukrywając się poza obszarami zwykle dostępnymi dla 

pasażerów lub członków załogi; lub 

 statek powietrzny doznaje uszkodzenia lub zniszczenia strukturalnego, które: 

 niekorzystnie wpływa na wytrzymałość konstrukcyjną, osiągi lub 

charakterystyki lotne statku powietrznego, oraz 

 zwykle wymagałoby remontu głównego lub wymiany uszkodzonego 

elementu, z wyłączeniem awarii lub uszkodzenia silnika, jeśli uszkodzenie 

jest ograniczone do jednego silnika, (w tym jego osłon lub akcesoriów), 

śmigieł, końcówek skrzydeł, anten, sond, łopatek, opon, hamulców, kół, 
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owiewek, zaślepek, osłon podwozia, wiatrochronów, poszycia statku 

powietrznego (takich jak niewielkie wgniecenia lub punktowe przebicia), 

lub nieznacznych uszkodzeń łopat wirnika głównego, łopat śmigła 

ogonowego, podwozia oraz spowodowanych przez grad lub zderzenia 

z ptakami (łącznie z otworami w osłonie anteny radaru); lub 

 statek powietrzny zaginął lub dostęp do niego jest całkowicie uniemożliwiony” [2].  

Odmiennie rozumiane jest pojęcie „katastrofa” na gruncie ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 kodeks karny [3]. Pomimo że przewiduje on w art. 173 oraz art. 174 karalność 

sprowadzenia katastrofy i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa 

katastrofy, nie została zwarta w nim definicja legalna tego zdarzenia. Z pomocą w tej 

kwestii przyszedł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 lutego 1975 roku o sygnaturze 

V KZP 2/74, gdzie przyjęto następujące rozumienie katastrofy w ruchu: „[…] 

wydarzenie zakłócające w sposób nagły i groźny ruch lądowy, sprowadzające 

konkretne, rozległe i dotkliwe skutki obejmujące większą liczbę ludzi lub mienie 

w znacznych rozmiarach oraz niosące ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa 

powszechnego” [4]. Definicja ta, pomimo swojej kompleksowości, nie rozwiała 

w pełni wątpliwości powstających na gruncie praktyki. Problematyczne bowiem 

okazało się to, jak należy rozumieć „większą grupę ludzi”. Obecnie większość 

doktryny wskazuje, że, aby spełnić powyższy warunek, w zdarzeniu musi 

uczestniczyć co najmniej 10 osób z wyłączeniem sprawcy czynu.   

Ustalanie przebiegu i przyczyn każdego wypadku komunikacyjnego, w którym 

śmierć poniosły osoby w nim uczestniczące jest niezwykle istotne. Ze względu na 

wysoki stopień skomplikowania katastrof lotniczych i często dużą liczbę ofiar na mocy 

ustawy z 2 lipca 2002 roku prawo lotnicze (dalej prawo lotnicze) zdecydowano się na 

utworzenie wyspecjalizowanych komisji. Mają one za zadanie badanie incydentów 

lotniczych z udziałem cywilnych statków powietrznych – Państwowa Komisja Badania 

Wypadków Lotniczych (dalej PKBWL) oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

Lotnictwa Państwowego (dalej KBWLLP). W przeciwieństwie do działań organów 

procesowych – działania komisji nie mają na celu ustalenia winnego zdarzenia, lecz 

koncentrują się na wskazaniu przyczyn i wypracowaniu zaleceń mających na celu 

niedopuszczenie do wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości. Jest to 

podyktowane faktem kierowania się kulturą sprawiedliwego traktowania (z ang. just 

culture) w procesie badania wypadków lotniczych. U podłoża tej idei leży pogląd, że 

wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego, które można osiągnąć 

poprzez zgłaszanie do odpowiednich organów własnych błędów popełnianych podczas 

wykonywania operacji lotniczych. Podmioty raportujące nie są pociągane do 

odpowiedzialności. Powinno to zachęcać je do ujawniania uchybień odpowiednim 

władzom, co gwarantowane jest przez regulację na poziomie europejskim  

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 

kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz 

podejmowane w związku z nimi działania następcze [5]. Zupełnie inny charakter ma 

postępowanie prowadzone przez organy ścigania, które dąży przede wszystkim do 

ustalania, czy doszło do naruszeń przepisów, w tym głównie przepisów rodzących 

odpowiedzialność karną. Jeżeli organ procesowy, w przypadkach katastrof lotniczych 

jest to głównie prokuratura, dojdzie do wniosku, że naruszono normy prawno-karne, 
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wówczas priorytetem działań jest ustalenie winnego. Do zakresu działania prokuratury 

nie należą wyłącznie powyższe czynności, albowiem również zasadne jest ustalenie 

przebiegu samego zajścia oraz jego przyczyny, co może mieć wpływ na ocenę 

zachowania sprawcy.   

Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby katastrof lotniczych w Polsce, według  

M. Wasserman, zdołano wypracować „[…] sprawdzone wzorce i procedury w zakresie 

badania i ustalania ich przyczyn w toku postępowania przygotowawczego” [6]. 

W przypadku wypadków z udziałem małych statków powietrznych, które nie są 

zwyczajowo używane w lotnictwie komercyjnym, śledztwa prowadzi się relatywnie 

efektywnie. Z uwagi na niepowtarzalny charakter czynności podejmowanych na 

miejscu zdarzenia, muszą być one wykonywane z zachowaniem szczególnej 

ostrożności i dokumentowane precyzyjnie. Prokuratorzy, w znacznym stopniu 

prokuratur okręgowych, podczas badań katastrof lotniczych współdziałają z policją lub 

żandarmerią wojskową w zależności od tego, jaki statek powietrzny uległ wypadkowi 

– odpowiednio dla cywilnych i państwowych. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że 

działalność tych dwóch podmiotów jest niezależna, niemniej jednak uzasadniona 

wydaje się być ich kooperacja. Prokuratorzy powinni korzystać z fachowej wiedzy 

członków komisji, gdyż przyświeca im zbieżny cel w postaci uzyskania jak 

największej ilości informacji o zdarzeniu oraz samym jego przebiegu. Problematyka 

kooperacji tych podmiotów została dostrzeżona stosunkowo niedawno. W 2013 

podpisano porozumie pomiędzy Prokuratorem Generalnym a Przewodniczącym 

PKBWL [7], zaś rok później doszło do zawarcia analogicznego porozumienia między 

Prokuratorem Generalnym a Ministrem Obrony Narodowej [8]. Zawarcie przedmio-

towego porozumienia podyktowane jest wymogiem zawartym w prawodawstwie 

unijnym – Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 z dnia 

20 października 2010. Zostały w nim uregulowane istotne kwestie – takie jak 

chociażby dostęp do miejsca zdarzenia, czy też zabezpieczanie materiału 

dowodowego. 

Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza wybranych czynności organów 

procesowych i członków komisji specjalnych, dokonywanych na miejscu zdarzenia, 

jak również poza nim, które mają na celu ustalenie przebiegu zajścia oraz podmiotów 

za nie odpowiedzialnych. Omówione zostanie zabezpieczenie i oględziny miejsca 

zdarzenia.  

2. Zabezpieczenie miejsce zdarzenia 

Pierwszą, a zarazem niezwykle istotną czynnością, jest zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia. Ma ona kluczowy wpływ na następujące po niej działania, szczególnie na 

oględziny miejsca zdarzenia, jako że prawidłowe zabezpieczenie miejsca katastrofy 

lotniczej pozwala na utrwalenie śladów i ochronę ich przed zniszczeniem. Zgodnie 

z definicją miejsca zdarzenia zaproponowaną przez T. Hanauska pod pojęciem tym 

rozumie się „[…] wycinek przestrzeni bądź pomieszczenia lub całe pomieszczenie, 

w którym mogą się znajdować ślady lub inne rzeczowe źródła informacji o określonym 

zdarzeniu, jego przebiegu, osobach w nim uczestniczących oraz o rolach, jakie osoby 

te odegrały w tym zdarzeniu” [9]. O ile w przypadku katastrof lotniczych nie można 

mówić o „pomieszczeniu”, bądź też jego „wycinku”, o tyle jak najbardziej można 

przyjąć powyższą interpretację w zakresie odnoszącym się do wycinka przestrzeni. 



 

Michał Lutek 

 

86 

Sama czynność zabezpieczenia, ze względu na stosowaną formę, może przybrać 

charakter osobowy albo techniczny. Pierwszy z nich cechuje się wykorzystaniem ludzi, 

którzy mają za zadanie niedopuszczenie innych do miejsca zdarzenia. Może przybrać 

ono formę ustanowienia posterunków, tudzież punktów kontrolnych, zaś forma 

techniczna bazuje na wykorzystaniu taśm ostrzegawczych, czy też barier. Ze względu 

na dużą powierzchnię, na której potencjalnie mogą znajdować się ślady, najczęściej 

stosuje się metodę techniczną.   

Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez M. Kaczmarek czynności dążące do 

zabezpieczenia miejsca zdarzenia dzielimy na [10]: 

1. Czynności łagodzące i zapobiegające dalszym ujemnym skutkom zdarzenia, 

2. Czynności zmierzające do ochrony miejsca zdarzenia przed zmianami, 

3. Czynności zmierzające do ustalenia i ujęcia sprawcy przestępstwa. 

W przypadku działań na miejscu katastrofy lotniczej najistotniejsze wydają się być 

działania wymienione w punkcie pierwszym oraz drugim. Osoby przybywające jako 

pierwsze na miejsca wypadku lotniczego powinny przede wszystkim udzielić pomocy 

poszkodowanym w zdarzeniu. Ze względu na swoją specyfikę katastrofy lotnicze 

cechują się wysoką liczbą ofiar. Udzielenie pomocy rannym jest kluczowe także 

z punktu widzenia późniejszego postępowania dowodowego, gdyż ich zeznania 

złożone w charakterze świadków mogą mieć istotne znaczenie dla ustalenia przebiegu 

zajścia. Jak wskazuje T. Ewertowski, warto również nagrywać przebieg akcji 

ratowniczej i gaśniczej, gdyż nagranie takie może stanowić istotny dowód na 

okoliczność ewentualnego przemieszczenia ciał ofiar czy też części wraku [11]. 

Działania ujęte w punkcie drugim wymagają od osób je prowadzących często 

nieszablonowego podejścia. Należy tu wskazać przede wszystkim na trzy kluczowe 

czynniki utrudniające zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia. Po pierwsze, jest to 

duży obszar. Gdy dochodzi do rozbicia się samolotu, jego części są często rozproszone 

na rozległym obszarze. Kolejnym faktorem, działającym na niekorzyść osób 

zabezpieczających, jest położenie miejsc zdarzenia. Katastrofy lotnicze zdarzają się 

głównie w trudno dostępnych terenach. Są to obszary górskie, mocno zalesione lub 

znajdujące się blisko zbiorników wodnych. Ostatnią składową wpływająca negatywnie 

na skuteczność zabezpieczenia miejsca zdarzenia są warunki atmosferyczne. Mogą one 

stanowić pośrednią lub bezpośrednią przyczynę katastrofy, ale ich niweczące skutki 

odczuwają także śledczy. Ochrona wraku statku powietrznego przed opadami 

atmosferycznymi i niszczącymi działaniami pogody jest niezwykle trudna. 

W przypadku katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zdecydowano się na 

zastosowanie drewnianej konstrukcji, która zabezpiecza wrak.   

Obowiązek zabezpieczenia miejsca zdarzenia wynika bezpośrednio z przepisów 

kodeksu postępowania karnego. Jak podkreśla M.Wasserman, ze względu na 

skomplikowany charakter procesowy i kryminalistyczny, odpowiedzialność za 

wszystkie czynności w procesowe od momentu powzięcia informacji o katastrofie 

ponosi zawsze prokurator [6].  

3. Oględziny miejsca zdarzenia  

Kolejnym etapem w procesie badania katastrof lotniczych jest dokonanie oględzin 

miejsca zdarzenia. W przeciwieństwie do poprzedzającej je czynności, oględziny 

miejsca zdarzenia mają charakter czynności procesowej. M. Goc przytacza następującą 
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definicje oględzin „[…] czynność procesowa, w trakcie której organ prowadzący 

oględziny po szczegółowym zapoznaniu się z ich przedmiotem, którym może być 

miejsce, osoba, rzecz lub zwłoki, podejmuje działania polegające na wykrywaniu, 

zabezpieczaniu i wstępnym zbadaniu szeroko rozumianych śladów kryminalistycznych 

w celu wyjaśnienia charakteru i okoliczności powstałego zdarzenia oraz ustalenia jego 

sprawcy” [12]. Zastosowanie jej w zakresie dotyczącym miejsca i rzeczy jak najbardziej 

znajduje zastosowanie w przypadku badania katastrof lotniczych. Przedmiotem dalszej 

analizy będzie wyłączenie problematyka oględzin miejsca i rzeczy. 

Oględziny dokonywane, ze względu na swój wielopłaszczyznowy charakter, 

prowadzone są przez grupę funkcjonariuszy. Składa się ona z przedstawicieli Policji 

czy też Żandarmerii Wojskowej, jak również medyków sądowych czy techników 

kryminalistycznych. Na miejscu zdarzenia działają także przedstawiciele specjalnych 

komisji. Zgodnie z art. 14 ustawy prawo lotnicze komisja ta składa się ze specjalistów 

z zakresu: prawa lotniczego, szkolenia lotniczego, ruchu lotniczego, eksploatacji 

lotniczej oraz inżynierowie-konstruktorzy [13]. Przepisy kodeksu postępowania karnego 

w art. 193 §1 umożliwiają udział w oględzinach także biegłym [14]. Prowadzący tą 

czynność procesową powinien koordynować działania podległych mu uczestników.  

Przystępując do czynności oględzin niezwykle istotne jest zakreślenie obszaru im 

podlegającego. Jak wskazuje M. Wasserman powinien być on „[…] możliwie szeroko 

określone tzn. w granicach określonych rozsądnie rzecz oceniając, możliwym jest 

uzyskanie źródeł dowodowych związanych z danym wydarzeniem” [6]. Wytyczając 

ten obszar należy mieć również na uwadze typ wypadku, z którym mamy do czynienia. 

W literaturze wyróżnia się [15]: 

1. Uderzenie w ziemię z wytworzeniem krateru. 

2. Uderzenie w ziemię statku powietrznego w korkociągu. 

3. Uderzenie w locie spiralnym. 

4. Uderzenie w ziemie pod małym kątem. 

5. Rozpadnięcie się w locie. 

6. Uderzenie w naziemne linie przesyłowe. 

Śledczy, podchodząc do oględzin miejsca określonych w punkcie pierwszym, 

pomimo wyraźnie odznaczającego się fizycznie terenu, nie powinni ograniczać się 

wyłącznie do badania śladów, które się tam znajdują. Podczas uderzania może dojść 

bowiem do oderwania się elementów statku powietrznego, które, w wyniku działania 

dużej siły, mogą przemieścić się dalej. W przypadku gdy dochodzi do rozpadnięcie się 

statku powietrznego w locie, warto rozważyć użycie dronów, samolotów czy też 

balonów na gorące powietrze, które znacząco ułatwiają określenie obszaru katastrofy. 

Kolejną istotną czynnością po wyznaczeniu miejsca oględzin jest jego dokładne 

udokumentowanie. W miarę możliwości należy utrwalić obraz miejsca zdarzenia  

– w sposób jak najbardziej oddający jego stan w chwili zajścia zdarzenia. Przed jej 

dokonaniem nie powinno się usuwać z miejsca zdarzenia żadnych przedmiotów, ani 

też ich przemieszczać. Działania takie możliwe są jedynie, gdy mają na celu ratowanie 

poszkodowanych. Dokumentacja fotograficzna i filmowa powinna być dokonana 

z poziomu lądu, jak również z powietrza. Utrwalić należy dowody, które mogą ulec 

szybkiemu zniszczeniu. Mogą mieć one bowiem kluczowe znaczenie dla późniejszego 

ustalenia przyczyny wypadku. Jako przykład można podać oblodzenie skrzydeł, które 
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to wpływa negatywnie na siłę nośną samolotu, a, jako dowód sam w sobie, znika 

bardzo szybko i jest praktycznie niemożliwe do późniejszego odtworzenia. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na miejsce zetknięcia się statku powietrznego z ziemią. Jego 

głębokość oraz położenie względem samolotu, bądź jego fragmentów, dostarcza wielu 

informacji, jak chociażby o trajektorii lotu. Dokładne fotografie powinny objąć także 

części samolotu oraz ich ustawienie. Położenie elementów mechanizacji skrzydła, 

takich jak klapy czy sloty, mogą dostarczyć śledczym informacji o intencjach dowódcy 

statku powietrznego bezpośrednio przed katastrofą. Nie można także zapomnieć 

o wykonaniu zdjęć kabiny samolotu, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników, 

ustawienia wolantu i przepustnicy. Parametry lotu są zapisywane na rejestratorach 

awaryjnych funkcjonujących często pod potoczną nazwą „czarnych skrzynek”. 

W rzeczywistyście mają one kolor czerwony, co ma wpływać na łatwość ich 

odnalezienia w razie zajścia zdarzenia. Cywilne statki powietrzne wyposażone są 

zazwyczaj w dwa rodzaje rejestratorów. Pierwszy CVR (z ang. cockpit voice recoder) 

odpowiada za nagrywanie rozmów w kabinie pilotów, drugi zaś – FDR (z ang. flight 

data recoreder) ma za zadanie rejestrować parametry lotu takie jak np. wysokość czy 

prędkość [16]. Przy zabezpieczaniu i przenoszeniu rejestratorów, które przebywały 

w ciężkich warunkach, jak np. w bagnach czy pod wodą, zaleca się transport ich wraz 

z otaczającym materiałem. Jest to szczególnie rekomendowane, gdy przebywają one 

w tego typu warunkach przez dłuższy czas, wówczas minimalizuje się możliwość ich 

uszkodzenia podczas wyjmowania i ewentualnych zmian otoczenia. Czasami jednak 

wskazania w kokpicie odbiegają od rzeczywistych pomiarów, co może bezpośrednio 

doprowadzić do wypadku. Przydatne podczas dokumentowania miejsca zdarzenia 

mogą okazać się także wykonanie szkiców poglądowych z uwzględnieniem istotnych 

punktów odniesienia [11]. Należy też zabezpieczyć próbki płynów takich jak paliwo 

lotnicze czy też oleje np. silnikowy [11].  

4. Podsumowanie 

Katastrofy lotnicze, bez wątpienia, są zdarzeniami skomplikowanymi i tragicznymi 

w skutkach. Niemniej jednak każda katastrofa po wnikliwym przeanalizowaniu 

i przede wszystkim określeniu jej przyczyn pozwala na uniknięcie podobnego 

zdarzenia w przyszłości. Należy zgodzić się tu z N.N. Taleb’em amerykańskim 

ekonomistą i analitykiem ryzyka, który powiedział: „awaria ratuje życie ludzkie. 

W przemyśle lotniczym za każdym razem, kiedy rozbija się samolot, maleje 

prawdopodobieństwo następnej katastrofy” [17]. Transport lotniczy pozostaje jednak 

wciąż najbezpieczniejszym środkiem komunikacji, a, według corocznych danych 

publikowanych przez amerykańską Krajową Radę Bezpieczeństwa, prawdopo-

dobieństwa zgonu w wypadku w transporcie lotniczym lub kosmicznym wynosi 1 do 

9821 w ciągu całego życia [18]. Pomimo faktu, że wypadki lotnicze nie należą do 

standardowego katalogu zdarzeń, z którymi mają do czynienia organy procesowe 

w Polsce, wykazują one coraz większe zainteresowanie przedmiotową tematyką. 

Przejawem powyższego jest chociażby organizacja programu doskonalenia 

zawodowego z zakresu kryminalistycznego badania miejsca katastrofy/wypadku 

w ruchu lądowym lub powietrznym [15]. Jednym z istotniejszych elementów 

wspomnianego programu były zajęcia współorganizowane przez PKBWL oraz 

ekspertów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie [19]. Takie interdyscyplinarne 
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podejście pozwala śledczym zrozumieć specyfikę katastrof lotniczych, zaś członkowie 

PKBWL nabywają wiedzę z zakresu ram prawnych, jakimi ograniczone jest 

postępowanie w sprawie badania wypadków lotniczych.  

Oględziny i zabezpieczenie miejsca zdarzenia jako podstawowe czynności dające 

fundament dla dalszego postępowania powinny być wykonane w sposób dokładny 

i kompleksowy. Jak celnie wskazuje E. Żywucka-Kozłowska i K. Juszka podmioty 

prowadzące te czynności „nie mogą ulegać żadnej presji, także tej czasowej” [20]. 

Warto również byłoby się zastanowić nad koniecznością powołania specjalnego ciała, 

które dokonałoby harmonizacji rozbieżności powstających na gruncie ustawy prawo 

lotnicze i kodeksu postępowania karnego. W sytuacjach niepoprawnego działania, czy 

to personelu kokpitowego, czy też statku powietrznego, które często prowadzą do 

wypadku lotniczego, nie można pozwolić sobie na wadliwe działanie mechanizmów 

prawnych regulujących badania wypadków.  
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Wybrane aspekty badania katastrof lotniczych w ujęciu kryminalistyczno-prawnym 

Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i analiza wybranych aspektów prawno-kryminalistycznych 

badania wypadków lotniczych. W publikacji zaprezentowano kluczowe definicje związane 

z przedmiotową problematyką oraz najistotniejsze akty prawne regulujące badanie zdarzeń lotniczych. 

Autor skupia się na szczegółowym omówieni dwóch czynności jakimi są zabezpieczenie miejsca zdarzenia 

oraz jego oględziny. Przedstawiono również dane statystyczne odnoszące się do bezpieczeństwa lotnictwa 

cywilnego.  

Słowa kluczowe: katastrofy lotnicze, badanie katastrof lotniczych, oględziny miejsca zdarzenia, 

zabezpieczenie miejsca zdarzenia, kryminalistyka 

Selected legal and forensic aspects of air crash investigation 

Abstract 

The aim of this article is to identify and analyze selected legal and forensic aspects of an air crash 

investigation. Key definitions and legal acts related to the subject matter were presented. The author 

focuses on two actions such as securing the crime scene and its visual inspection. The article contains also 

static data on the civil aviation safety. 

Keywords: air crash, air crash investigation, inspection of the crime scene, securing of the crime scene, 

forensics  

 

https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/CRD%25252525202013-26.pdf
http://www.nsc.org/learn/safety-knowledge/Pages/injury-facts-chart.aspx
http://www.nsc.org/learn/safety-knowledge/Pages/injury-facts-chart.aspx
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/148790,Badanie-miejsca-katastrofy.html
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/ogledziny-miejsca-katastrofy-lotniczej.pdf%20dostęp%20na%2012.1.2018
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/ogledziny-miejsca-katastrofy-lotniczej.pdf%20dostęp%20na%2012.1.2018


 

91 

Marlena Paszko
1
 

Aspekty niemieckiego ludobójstwa  

osłanianego nazwą ,,eutanazji” 

1. Wprowadzenie  

Podstawowymi źródłami wiedzy na temat ludobójstwa osłanianego eufemistyczną 

nazwą „eutanazji” są wyroki, które zapadły w Republice Federalnej Niemiec 

w sprawach lekarzy i innych przedstawicieli personelu medycznego biorącego udział 

w tej zbrodni
2
 [1, 2].  

U podstaw planowanej i programowej eksterminacji określanej przez sprawców 

,,programem eutanazji” legła teza ,,życia niegodnego życia” eksplikowanego 

względami społeczno-utylitarnymi. Istotną treścią centralnie opracowanego planu było 

masowe i systematyczne pozbawianie życia ludzi nieuleczalnie i psychicznie chorych, 

a także objęcie jego zakresem akcji starannego zacierania śladów tych zbrodni. Jako 

uzasadnienie ahumanitarnej ,,łaski śmierci” podano przesłanki ideologiczne oraz 

praktyczne, wynikające zarówno z koncepcji eugenicznych i higieny rasowej [3].  

Planowana agresja wojenna wymagała zabezpieczenia personelu medycznego 

mającego służyć jako zaplecze dla przyszłych wojennych frontów, a także była 

przedsięwzięciem obciążającym budżet państwa niemieckiego.  

W materiałach źródłowych zachowała się m.in. dokumentacja korzyści uzyskanych 

z pozbawiania życia. Życie około 70.273 osób zostało przeliczone na 88.543 marek 

niemieckich. Jednocześnie wskazując, iż gdyby pacjenci pozostawali w zakładach 

leczniczych przez następne 10 lat, to koszty ich utrzymania, wyżywienia, opieki 

medycznej wzrosłyby do 885 439 800 marek niemieckich [2, 4].  

Prekursorem idei proeutanazyjnej na przełomie wieku XIX i XX był Adolf Jost 

(1874-1908), znajdujący się pod wpływem poglądów Fryderyka Nietzschego
3
 [5]. 

Zdaniem Adolfa Josta życie, w szczególności chorego na nieuleczaną chorobę, jak 

i chorobę psychiczną przysparzające jemu i jego otoczeniu więcej cierpienia aniżeli 

                                                                
1 marlena.paszko@amu.edu.pl, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.prawo.amu.edu.pl. 
2 Niniejszy artykuł pomija kwestie odpowiedzialności karnej (w tym międzynarodowej) za dokonane 

zbrodnie z uwagi na obszerny zakres tej tematyki badawczej. Analiza prawna regulacji prawa 

międzynarodowego stanowi odrębny i niezależny problem badawczy, który znacznie przekraczałby ramy 

niniejszego tematu. Liczne dokumenty dotyczące m.in. kryteriów selekcji zawarte są w tomach I-V zbioru 

źródeł pt. Justiz und NS – Verbrechen, wyd. w Amsterdamie w języku niemieckim (t. I w 1968 r., t. II w 1969 

r., t. III w 1969 r., t. IV w 1970 r, t. V w 1971 r.). Cf. opracowanie S. Batawia, Eksterminacja chorych 

dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, t. 

III, s. 93-106 [za: K. Daszkiewicz, Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim (1939-1945), s. 104-106]. 
3 Fryderyk Nietzsche ze szczególną awersją i brakiem poszanowania traktował osoby chore. Określał ich 

mianem zwierząt, ludzkich – pasożytów. Uważał, iż społeczeństwo powinno oczyścić się ze ,,wszystkich 

robaczywych owoców. ,,Zbyt wielu żyje i zbyt długo wisi na gałęziach. Obyż przyszła nawałnica, która by to 

wszystko zgniłe i robaczywe z drzew pootrząsała! Obyż przyszli kaznoǳieje rychłej śmierci! Zewsząd słyszę 

jednak tylko kaznoǳiejów powolnej śmierci i cierpliwości na wszystko, co „ziemskie”. 

http://www.prawo.amu.edu.pl/
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przyjemności i jednocześnie będące nieużyteczne dla pozostałego społeczeństwa, 

winno znaleźć argument w uzasadnieniu prawa do zabijania na życzenie [6]. 

W kręgach psychiatrycznych i prawniczych pojawiały się różne opinie na temat 

bezwartościowości życia chorych psychicznie. Utrwaliła się dla nich nazwa ,,pustych 

skorup ludzkich”. Argument braku współczucia dla osoby, która ,,nie ma czucia”, 

osoby, której ,,stan mózgowia nie pozwala na wytworzenie żadnych pojęć, uczuć 

i woli” pozwalał na podjęcie decyzji o jej uśmierceniu [4, 7]. 

Zagadnienie czynów eutanatycznych związane jest ściśle z prawem i deontologią 

lekarską. Życie człowieka stanowi wartość nadrzędną i podlega ochronie prawnej 

nawet wtedy, gdy z powodu dotkliwego cierpienia osoba chora wyraźnie żąda, aby 

pozbawić ją życia. Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, 

zapobieganie chorobom i ich leczenie oraz niesienie ulgi w cierpieniu. Nie istnieje 

żadne ani moralne, ani społeczne uzasadnienie dla odstąpienia od naczelnych zasad 

deontologii zawodu lekarza, jakimi są zasady: Salus aegroti suprema lex esto4 

i Primum non laedere5 [8]. Zasad, które były powszechnie łamane i naruszane przez 

m.in.: niemieckich medyków, urzędników państwowych w imię utylitarności 

i postulatów o czystości rasy. Zawieszenie obowiązywania przysięgi Hipokratesa, 

kwalifikacja chorych do przymusowej sterylizacji, eksterminacja pacjentów szpitali, 

dotyka jeszcze jednego nader istotnego problemu. Ukazuje bowiem stopniowy proces 

całkowitej deprecjacji aksjologii lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, 

którzy dokonywali masowych morderstw w imię dehumanizacyjnej ideologii rasowej [9].  

W niniejszej publikacji umyślnie stosowany jest zapis ,,eutanazja” lub 

,,pseudoeutanazja” z uwagi na rozbieżność znaczenia tego słowa, jako działania 

zaplanowanego, podstępnego prowadzącego do uśmiercenia ludzi.  

Celem opracowania jest analiza przyczyn oraz schematu działania sprawców 

programowej zbrodni wraz z uwzględnieniem ich prawnych, etycznych i społecznych 

konsekwencji. Zarysowana problematyka osadzona została na szerokim tle 

historycznym.  

2. Wieloaspektowość eutanazji 

Idea eutanazji na przestrzeni lat ulegała heterogenicznym przeobrażeniom, których 

korzenie tkwią w epikurejskiej koncepcji życia. Starożytność poprzez próbę stworzenia 

definicji zabójstwa na żądanie odwoływała się do ars moriendi jako umierania 

w pokoju z należytą godnością [10]. Eutanazja jest zatem okazaniem ulgi w cierpieniu, 

gdy nie istnieje już możliwość poprawienia komfortu życia chorego. Sam proces 

umierania jest zdysocjowany i oznacza stopniowe obumieranie komórek, tkanek, 

narządów [11]. Zatrzymanie czynności krążeniowo-oddechowych w medycynie 

sądowej określane jest jako okres interletalny (okres pomiędzy śmiercią pnia mózgu 

a śmiercią biologiczną). Polski ustawodawca definiuje śmierć jako proces obejmujący 

tkanki i układy w różnym czasie, powodujący dezintegrację ustroju rozumianego jako 

                                                                
4 Z łac. Zdrowie chorego najwyższym prawem. Zasada ta wypływa wprost z art. 2 KEL. 
5 Z łac. Po pierwsze nie szkodzić. 
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całość funkcjonalną. Następnie następuje trwałe ustanie poszczególnych funkcji 

życiowych w różnych sekwencjach czasowych [12]. 

W literaturze termin eutanazji używany jest w kilku znaczeniach. Wyróżnia się 

dystanazję (jako podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych pacjenta za pomocą 

specjalistycznej aparatury) oraz ortotanazję (zaniechanie leczenia i odłączenie od 

urządzenia podtrzymującego życie). Przeciwieństwem ,,dobrej śmierci” jest ,,zła 

śmierć”, którą Tadeusz Kielanowski nazwał kakotanazją (gr. kakos – zły). Jest to 

termin, który określa eliminację osób nieuleczalnie chorych, bez względu na 

motywację sprawcy. Podejmując problematykę godnej śmierci, opracował on pojęcia 

,,jakości śmierci” i ,,niepotrzebnego cierpienia” [13]. Zdaniem T. Kielanowskiego 

,,zabijanie ciężko chorych, bez względu na motywy sprawcy tego czynu (litość, 

argumenty ekonomiczne, niecierpliwość itd.) nie jest dobrą śmiercią i nie powinno być 

nazywane eutanazją” [14]. Zatem zbrodnie dokonywane przez sprawców, błędnie 

nazywane programem eutanazji były programem eksterminacji ,,życia niewartego 

życia”
6
 [15].  

Z prawnego punktu widzenia jest ona zagadnieniem, które winno być rozpatrywane 

wyłącznie na gruncie przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Aksjomaty eugeniczne w programie higieny rasowej  

Niedługo po objęciu przez Adolfa Hitlera stanowiska kanclerza Niemiec uchwalono 

w Dzienniku Ustaw Rzeszy (14 lipca 1933 r.) Ustawę o zapobieganiu narodzin 

potomstwa obciążonego chorobą dziedziczną
7
 [16]. Ustawa ta ustaliła zakres chorób 

podlegających przymusowej sterylizacji oraz określiła przebieg ich procedur. W myśl 

założeń Ustawy przymusowej sterylizacji podlegały osoby, u których stwierdzono: 

wrodzony idiotyzm, schizofrenię, psychozę maniakalno-depresyjną, padaczkę, chorobę 

Huntingtona (dawn. pląsawicę), a nawet dziedziczną ślepotę itp. W wyniku jej 

stosowania setki tysięcy osób niedorozwiniętych umysłowo, schizofreników, 

epileptyków, alkoholików, niewidomych, fizycznie zdeformowanych zostało 

pozbawionych zdolności płodzenia i prawa do posiadania potomstwa. Za osoby 

obciążające budżet państwa (niem. Ballastexistenzen) uznawano również osoby 

niezdolne do pracy, niedołężnych i starców. Jako uzasadnienie przyjęcia powyższej 

Ustawy podano jej cel eugeniczny (interes rasy) z jednoczesnym odrzuceniem celów 

etycznych i medycznych. Przymusowa sterylizacja nie była i nie miała być stosowana 

dla ochrony życia i zdrowia pacjentów. Kolejne nowelizacje znacznie rozszerzyły jej 

zakres, umożliwiając tym samym przeprowadzenie sterylizacji dzieci powyżej 10 roku 

życia czy kobiet powyżej 30 roku życia przy użyciu promieni Roentgena [17].  

Zakładano, że dla zachowania ,,higieny genetycznej i rasowej” narodu 

niemieckiego jest osiągnięcie wystarczającej liczby zdrowych i wartościowych (ze 

względów rasowych) wielodzietnych rodzin. Zaś potomstwo osób chorych psychicznie 

                                                                
6 Niemiecka encyklopedia ,,Der Große Brockhaus” wydana w latach 1934-1937, definiowała pojęcie 

eutanazji jako ,,skrócenie życia niewartego życia”. 
7 Uzasadnieniem stosowania przymusowej sterylizacji były postulaty Adolfa Hitlera, iż państwo niemieckie 

musi zadbać o to, aby dzieci były poczęte wyłącznie przez osoby zdrowe i wartościowe. 
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mogło być genetycznie obciążone wadami. Wartość cech charakteru dzieci 

pochodzących ze związków z ludźmi chorymi i niższymi rasowo była tak niska, że 

należało je wysterylizować lub poddać ,,eutanazji”, by nie przekazywały choroby 

swojemu potomstwu i nie osłabiały w ten sposób rasy [18].  

Genetyka chorób i ,,inność” stanowiły kryteria selekcji. Osoby społecznie słabsze 

lub w oczach społeczeństwa faul und frech8 zostały pozbawione zdolności płodzenia. 

Sprawność i przydatność, ta kategoryzacja po wprowadzeniu programu „eutanazja” 

była najważniejszą determinantą decydującą o szansach na przeżycie ludzi 

w szpitalach psychiatrycznych i zakładach opiekuńczo-leczniczych. Ustawa 

o sterylizacji w znacznym stopniu ograniczyła prawo do życia i wolności jednostki. 

Akt ten był elementem programu eugenicznego, który za zasadniczy cel stawiał 

udoskonalenie rasy aryjskiej przy równoczesnej eliminacji ludzi niewartościowych 

rasowo, nieprzydatnych społecznie, osób zaliczanych do kategorii ,,podludzi”, 

najsłabszych, chorych i niepełnosprawnych.  

4. Ustawowe znamiona czynu zabronionego z art. 150 k.k.  

W literaturze zamiennie używa się określeń: eutanazja, zabójstwo na żądanie, 

zabójstwo z litości.  

W polskim ustawodawstwie karnym zabójstwo na żądanie uregulowane jest 

w rozdziale XIX kodeksu karnego. Kodeks karny w art. 150 § 1 i 2 k.k. [19] penalizuje 

zabójstwo na żądanie, które nie ogranicza się do realizowania prawa łaski. Zabójstwo 

to jako uprzywilejowany typ przestępstwa wymaga spełnienia koniunkcji dwóch 

warunków, tj.: żądania przyszłej ofiary pozbawienia jej życia oraz działania sprawcy 

pod wpływem współczucia. Wprowadzone w art. 150 k.k. warunki zwężają zakres 

tego przestępstwa. Charakter żądania pozbawienia życia musi wyrażać stanowczą 

i niebudzącą wątpliwości wolę – chęć ofiary, aby pozbawić ją życia, a contrario nie 

może to być prośba, życzenie, zezwolenie na jej spowodowanie. Treść i forma żądania 

skierowana bezpośrednio do sprawcy musi spełniać kryteria wyraźnego, bezspornego 

i definitywnego oświadczenia woli [3]. Osoba wyrażająca żądanie pozbawienia życia 

musi być w pełni poczytalna, a więc nie mogą zachodzić okoliczności wyłączające 

albo ograniczające możliwość rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim 

postępowaniem. Zabójstwo eutanatyczne jest przestępstwem ogólnosprawczym 

(powszechnym), co oznacza, iż jego podmiotem może być każdy.  

Z punktu widzenia formy popełnienia czynu zabronionego, przestępstwo z art. 150 

k.k. można popełnić poprzez działanie (np. podanie środka letalnego) albo zaniechanie.  

Eutanazja znajduje się w katalogu tych przestępstw, w których dużą rolę odgrywają 

irracjonalne przyczyny penalizacji. Tym samym zminimalizowana jest faktyczna 

możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej [20]. Zatem zakres 

odpowiedzialności za ten czyn w formie delicta mere omissiva jest ograniczony. 

Odpowiedzialność karna za przestępstwo skutkowe, popełnione przez zaniechanie 

uzależniona jest bowiem od istnienia prawnego, szczególnego obowiązku 

                                                                
8 Z niem. leniwe i bezczelne. 
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zapobiegnięcia skutkowi, stanowiącego znamię czynu zabronionego ciążącego na 

sprawcy
9
 [3].  

Wykładnia strony podmiotowej zabójstwa na żądanie i pod wpływem współczucia 

obejmuje obie formy umyślności, a więc sprawca działa cum dolo directo albo cum 

dolo eventuali. Jednak w doktrynie prawa karnego wykładnia strony podmiotowej 

wywołuje liczne kontrowersje i kwestia ta jest sporna. W relacji do podstawowego 

typu tego przestępstwa (art. 148 k.k.) czyn z art. 150 k.k jest traktowany jako lex 

specialis.  

Zabójstwo eutanatyczne należy rozpatrywać na gruncie etyki i jej szczególnego 

związku z medycyną. Gwarancja ochrony życia i zdrowia ludzkiego poza przepisami 

ustawodawczymi przewidziana jest w normach etyki lekarskiej. Życie człowieka jest 

istotną wartością dla lekarza i bezwzględnie zakazuje się mu stosowania eutanazji 

i pomocy w popełnieniu samobójstwa
10

 [8]. Potwierdzeniem tej tezy (stosownie do art. 

31 Kodeksu Etyki Lekarskiej) jest art. 2 KEL, który statuuje, iż najwyższym nakazem 

etycznym lekarza jest dobro chorego. Kodeks Etyki Lekarskiej nie definiuje pojęcia 

eutanazji. W następnym artykule wymienia jedynie jakie działania eutanazją nie są. Na 

tym gruncie rodzi się pytanie, czy nie podjęcie i nieprowadzenie reanimacji lub 

uporczywej terapii nie wypełnia ustawowych znamion eutanazji biernej? [21].  

Metody działania jakie mogą być podjęte przez lekarza w stosunku do pacjenta 

w przewlekłym stanie terminalnym obrazuje tzw. trójkąt tanatyczny (poniżej) według 

Marka Wichrowskiego. W zależności od danego systemu prawnego postawa medyka 

może polegać na stosowaniu terapii podtrzymującej życie, stosowaniu środków 

mających na celu zniesienie bólu i poprawę jakości życia albo rezygnacji z wyżej 

wymienionych postaw na rzecz eutanazji [22].  

Lekarz działający w granicach art. 31 KEL zaprzestając stosowania uporczywej 

terapii nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej, ze względu na brak znamienia 

bezprawności czynu. W tych okolicznościach konieczne jest przyjęcie istnienia 

pozaustawowego kontratypu.  

 

Rysunek 1. Trójkąt tanatyczny wg Marka Wichrowskiego, opracowanie własne [23]. 

                                                                
9 Vide art. 2 k.k. 
10 Vide art. 31 KEL. 
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5. Warunki dopuszczalności eutanazji na gruncie wewnętrznych 

przepisów Rzeszy Niemieckiej 

Lekarz działający na wyraźne żądanie chorego, nawet będącego w stanie 

terminalnym, nie posiadał prawa, które legitymowałoby go do stosowania eutanazji. 

Regulacja z § 216 Kodeksu Karnego Rzeszy z dnia 31 maja 1870 roku przewidywała 

tylko złagodzenie kary w okolicznościach, w których sprawca pozbawiał życia na 

życzenie pacjenta. Przepis § 216 StGB wprowadzał tylko jeden warunek dla przyjęcia 

łagodniejszej odpowiedzialności karnej za przestępstwo eutanazji – działanie na 

świadome, stanowcze, wyraźne i zgodne z wolą, a więc poważne żądanie ofiary
11

 [24]. 

Żądanie nie mogło w żaden sposób budzić wątpliwości ani być dorozumiane. Tym 

samym nie mogło być obciążone żadnymi prawnymi wadami oświadczeń woli. 

Jednakże termin ,,żądanie” należy rozpatrywać na gruncie prawnokarnym, a nie 

w znaczeniu stricte cywilnoprawnym. W związku z tym osoba nakłaniająca musiała 

być poczytalna, pełnoletnia, zdolna do wyrażenia relatywnego prawnokarnie żądania. 

Dodatkowo wymagano, aby osoba ta miała zachowaną zdolność do rozsądnej oceny 

swoich interesów, ale już nie wymagano posiadania zdolności do czynności prawnych. 

Natomiast sprawca, który został nakłoniony do pozbawienia życia, powinien być 

w pewnym stopniu zależny od osoby nakłaniającej albo powiązany więzami 

szczególnego rodzaju.  

W uzasadnieniu do nowelizacji niemieckiego prawa karnego wskazano, iż 

wyłączne działanie dla celów utylitarnych nie może osłabiać mocy obowiązującej 

normy moralnej, która zakazuje zabijania ciężko chorych. Zaniechanie przez lekarza 

sztucznego utrzymywania życia stanowi jedynie wąską granicę pomiędzy zabójstwem 

a przypadkiem prawdziwej pomocy w umieraniu (eutanazja). Zatem nie podlegał karze 

lekarz, który zaniechał działania polegającego na podejmowaniu czynności jedynie 

podtrzymujących życie. Ustawowa klauzula niekaralności w takich warunkach 

wyłączała obowiązek prawny lekarza do przedłużania za wszelką cenę i wszystkimi 

możliwymi sposobami życia śmiertelnie chorego [25]. 

Okoliczności, które towarzyszą zabójstwu na żądanie, nadają temu przestępstwu 

charakter humanitarny. Zabójstwo to samo w sobie nosi cechy wyjątkowości. 

Szczególny charakter tego przestępstwa i wyjątkowe okoliczności jego popełnienia 

silnie oddziałują na psychikę sprawcy [26]. Dlatego też, sprawcy zbrodni popełnianych 

masowo na osobach chorych psychicznie i in. powoływali się na rzekomą ustawę, 

którą miało stanowić pismo Adolfa Hitlera z dnia 1 września 1939 roku (antydatowane 

z października 1939 r.) skierowane do Reichsleiter’a Philippa Bouhlera i dr. med. 

Karola Brandt’a [4, 27]. Jego mocą rozszerzono uprawnienia lekarskie do 

decydowania o pozbawieniu życia pacjentów. Podstępne ukrywanie rzeczywistych 

przesłanek masowych morderstw następowało przez określanie ich eufemistyczną 

nazwą ,,eutanazji”. Częściowo decyzja Adolfa Hitlera miała umocowanie w ustawie 

o ochronie zdrowia dziedzicznego ludu niemieckiego z 18 października 1935 r., która 

zezwalała na pozbawianie życia osób chorych psychicznie [4]. Jednocześnie jednak 

nadal obowiązywał w niezmienionym kształcie przepis § 216 StGB.  

                                                                
11 Vide § 216 StGb. 
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Zestawiając pismo Adolfa Hitlera z wymienionymi ustawowymi znamionami 

przestępstwa eutanazji, można skonstatować, że nie wymagano już, aby uśmiercenie 

nastąpiło na wyraźne żądanie. Z pisma zupełnie nie wynika, że do uśmiercenia 

wystarczyłaby sama zgoda ofiary (w szczególnych sytuacjach nawet wyrażona zgoda 

mogłaby nie wyłączać odpowiedzialności karnej). Pozbawiano życia najczęściej 

pomimo sprzeciwu pacjentów, stosowano brutalny przymus fizyczny lub uprzednio 

obezwładniano ofiarę środkami opioidowymi, farmakologicznymi, oszałamiającymi 

i znacznie ograniczającymi świadomość. Nie oczekiwano zgody pacjenta. Nie 

wymagano, aby osoba pragnąca śmierci miała nakłonić sprawcę. Jedynie istniejącą 

relacją pomiędzy lekarzem a pacjentem był stosunek zależności.  

Adresatami pisma Adolfa Hitlera były osoby oznaczone w sposób indywidualny, 

nadające temu pismu charakter osobistego upoważnienia do określonego działania, 

które musiało mieścić się w ramach przepisów ustawowych. Treść pisma nie została 

opublikowana ani ogłoszona w żadnym promulgacyjnym dzienniku urzędowym. Było 

pismem tajnym. Lekarzom, którzy powoływali się na wypełnianie obowiązku 

nakazanego w piśmie (choć nie znali nawet jego faktycznej treści) zapewniano 

całkowitą bezkarność. Jakikolwiek zaś sprzeciw w wykonaniu rozkazu Führera 

traktowano jako karalny sabotaż.  

Nie można zatem przyjąć, iż upoważnienie Adolfa Hitlera stanowiło źródło prawa 

powszechnie obowiązującego. Niemniej stało się dyrektywą, która stworzyła podstawę 

do bezkarnego pozbawiania życia w ramach ,,programu eutanazji”. 

6. Motywacja sprawców zbrodni 

Rozważając pojęcie motywacji na gruncie prawa karnego należy mieć na uwadze, 

iż proces motywacyjny jest ściśle związany ze znalezieniem przyczyny sprzyjającej 

popełnieniu przestępstwa (jej kryminogennością) i jej uwarunkowaniami [28]. 

Przebieg procesu motywacyjnego sprawców w odniesieniu do zabójstwa 

eutanatycznego nie obejmował okoliczności stwarzających współczucie dla osoby 

chorej (np. ze względu na doświadczanie ogromu cierpień związanych z rozwojem 

choroby). Sprawcy nie oczekiwali jasno wyrażonego życzenia cierpiącego, aby 

pozbawić go życia.  

Rażącym błędem byłoby przyjmowanie determinanty pseudoeutanazji zamiarem 

stworzenia warunków umożliwiających eksterminację nieprzydatnych ludzi i próbą 

stworzenia idealnej, silnej rasy aryjskiej. Zdaniem dra Karola Brandta specyfika 

uwarunkowań motywacyjnych dotyczących eutanazji nie była nietyczna, niemoralna 

i nieludzka. Sprawcy zbrodni ludobójstwa osłanianego kryptonimem eutanazji działali 

z zamiarem udzielenia pomocy człowiekowi cierpiącemu. Pacjenci szpitali 

psychiatrycznych mieli rzekomo traktować śmierć jako ,,wybawienie” i jednocześnie 

zwolnienie państwa i społeczeństwa z ponoszenia ciężarów związanych z ich 

utrzymaniem i wyżywieniem [25]. 

Nie ulega wątpliwości, że motywacja sprawców zbrodni nie obejmowała wyłącznie 

względów politycznych, rasowych i biologicznych. Z perspektywy strategicznej 

szczególne znaczenie miał rachunek ekonomiczny i przygotowanie do wojny. 

W krótkich odstępach czasu dostrzeżono, że sterylizacja jest sposobem czasochłonnym 

i kosztownym, dlatego też szybszym i tańszym środkiem będzie uśmiercenie 

pacjentów. Sprawcy zbrodni konsekwentnie starali się wytłumaczyć ,,znikanie” 
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pacjentów, w nikomu nieznanych okolicznościach, nagłą potrzebną zwolnienia 

zakładów opieki zdrowotnej dla żołnierzy rannych na froncie, potrzebami gospodarki 

wojennej [2]. Tajemnicą objęto nie tylko cały aparat organizacyjny, ale również 

wykonawczy. Obejmowało to zespoły lekarzy i pielęgniarek. Rzekoma ,,ustawa 

o eutanazji”, którą miała stanowić decyzja Adolfa Hitlera z 1933 r., nie mogła być 

ogłoszona publicznie z uwagi na trwający stan wojny. A jej promulgacja 

spowodowałaby niepotrzebne poruszenie w społeczeństwie. Nie dochowanie 

,,przysięgi zachowania tajemnicy” obwarowane było karą śmierci [25].  

Ostateczne obnażenie prawdziwej motywacji sprawców zbrodni, ukazuje 

,,Podręcznik matematyki dla użytku dzieci niemieckich” autorstwa Adolfa Bornera 

z 1935 roku, który warto zacytować we fragmencie: 
,,Zadanie I: Budowa szpitala dla chorych psychicznie kosztuje 6 milionów marek. Ile 

domów mieszkalnych po 15.000 marek można by zbudować za tę sumę? 

Zadanie II: Chory psychicznie kosztuje dziennie 4 marki, kaleka 3.50 marki, przestępca 

3.50 marek. W wielu przypadkach urzędnik ma dziennie tylko około 4 marek, pracownik 

umysłowy zaledwie 3.50 marki, a niewykwalifikowany robotnik nawet poniżej 2 marek na 

głowę w rodzinie 

a) przedstaw te liczby graficznie. Według ostrożnej oceny w Niemczech mamy 

300.000 psychicznie chorych, epileptyków, itd. w leczeniu szpitalnym. 

b) ile kosztują oni rocznie przy stawce 4 marek? 

c) ile pożyczek przy zawarciu małżeństwa po 1000 marek można by udzielić rocznie 

z tych pieniędzy, rezygnując z późniejszych strat?12 [29]. 

Odnalezione po zakończeniu II wojny światowej tzw. sprawozdanie z wykonanych 

morderstw szczególnie wskazuje na główne motywy i pobudki działań. Jego znaczną 

część stanowi wykaz korzyści płynących z uśmiercania ludzi. Utrzymanie pacjentów 

szpitali psychiatrycznych stanowiło znaczne obciążenie finansowe dla państwa 

i społeczeństwa, dlatego też ten argument znalazł uzasadnienie w ich zabijaniu. Życie 

ludzkie zostało sprowadzone do kategorii rzeczy. Porównując jego wagę do 

uzyskanych oszczędności kilogramów soli i kawy [1]. 

Zarówno lekarze, jak i pielęgniarki pracujący w szpitalach psychiatrycznych 

i zakładach opieki mieli zachowaną pełną świadomość co do przedsiębranych 

czynności.  

Zaraz po wybuchu wojny każdy publiczny i prywatny zakład dla psychicznie 

chorych otrzymał polecenie podania liczby chorych i wypełnienia odpowiednich 

arkuszy zgłoszeniowych dotyczących zdrowia chorego i jego szczegółowych danych. 

Do każdego formularza dołączona była tzw. zielona karta zawierająca objaśnienia 

dotyczące pacjentów. Wypełnianie kwestionariuszy było jednak podstępnym 

działaniem maskującym prawdziwą istotę Akcji T4
13

. Uzasadnianiem dla 

kwestionariuszy i jednocześnie dla zatarcia śladów zbrodni wyjaśniano, iż tak 

szczegółowe dane są potrzebne dla celów ,,planowania gospodarczego” placówek 

zdrowia [25].  

                                                                
12 Zadania pochodzą z niemieckiego podręcznika do arytmetyki autorstwa Adolfa Bornera z 1935 r. 
13 Użycie kryptonimu ,,T4” miało na celu utajnienie i maskowanie ludobójstwa. Nazwa ta pochodzi od 

głównego ośrodka kierującego morderstwami, który mieścił się przy Tiergartenstraße 4 w Berlinie. 
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Gdy pacjent przybywał do szpitala, niezwłocznie do jego rodziny dostarczano 

zawiadomienie, że ich bliski został przeniesiony do innej placówki leczniczej 

z powodów organizacyjnych. Powołując się na interesy państwa, zakazywano 

jakichkolwiek odwiedzin i rozmów telefonicznych. Następnie na podstawie 

opracowanej przez Urząd Statystyczny Rzeszy tzw. listy fikcyjnych przyczyn śmierci 

informowano rodziny ofiary o tajemniczym i nagłym zgonie pacjenta
14

.  

W każdym szpitalu działały specjalne ośrodki urzędu stanu cywilnego powołane do 

zawiadamiania władz lokalnych o egzekucji osób i legalizowania zgonu.  

Katalog sposobów pozbawienia życia chorych ukrywany za eufemistyczną nazwą 

eutanazji był różnorodny. Większość ofiar akcji eutanazyjnych uśmiercano tlenkiem 

węgla (CO) zarówno w stacjonarnych komorach gazowych, jak i w specjalnie do tego 

celu przygotowanych samochodach – komorach gazowych (gas-van) [30, 31]. Na 

przełomie października i listopada 1939 r. na terenie Kraju Warty przeprowadzono 

jedną z pierwszych akcji gazowania chorych. Następnie taka technologa uśmiercania 

stała się metodą systematycznego pozbawiania życia stosowaną w innych ośrodkach 

[31, 32]. Niejednokrotnie zdarzało się, iż pacjentów masowo rozstrzeliwano, morzono 

głodem, wywożono do obozów koncentracyjnych, uśmiercano za pomocą zastrzyków 

z morfiny i skopolaminy. Również i zła polityka socjalna i aprowizacyjna miała wpływ 

na wzrost umieralności tych osób. Zagłada tych osób stanowi genocidium ciche  

i z reguły utajnione. Z pełną premedytacją głodzono chorych w szczególności dzieci. 

Wychodzono bowiem z założenia, iż śmierć głodowa jest metodą o wiele prostszą 

i naturalniejszą. Nie polega na nagłym odstawieniu pokarmów, lecz na stopniowym 

zmniejszeniu racji [25].  

Jako przykładem posłużę się losem pacjentów szpitala psychiatrycznego 

w Chełmnie Lubelskim, którzy zostali zamordowani ze szczególnym okrucieństwem 

w dniu 12 lipca 1940 r. Chorych wyprowadzono z oddziałów i rozstrzelano 

z karabinów maszynowych. Dzieci przebywające na oddziałach dziecięcych utrudniały 

sprawcom realizację masowej zagłady. Wszystkie dzieci ukrywające się w różnych 

miejscach zostały odnalezione i rozstrzelane. W ten sposób pozbawiono życia około 

444 chorych [2]. Następnie ciała zamordowanych umieszczono we wspólnej mogile.  

Szczególną rolę w uśmiercaniu chorych pełnił szpital w Obrzycach-Międzyrzeczu 

(Meseritz-Obrawalde), w którym ponad 13 000 osób pacjentów zostało zabitych. 

Najczęściej chorzy byli pozbawiani życia grupowo. Po uprzednim odurzeniu 

pacjentów środkami nasennymi wykonywano śmiertelne iniekcje. Za pomocą 

poufnego i pod nadzorem palenia butelek i szkła po truciznach starannie likwidowano 

ślady zbrodni. Rodziny chorych informowano o śmierci bliskich, najczęściej podając 

,,udar serca” jako przyczynę zgonu. Ciała owinięte w czarny papier pogrzebano na 

cmentarzu zakładowym we wspólnej mogile. Wszyscy pracownicy mieli pełną 

świadomość, iż nie zmarli oni z przyczyn naturalnych. Niejednokrotnie zdarzało się, iż 

pacjenci musieli wykonywać przymusową pracę, a członkowie załogi medycznej 

                                                                
14 Ośrodki T4 wysyłały rodzinom zamordowanych tzw. Trostbrief – listy kondolencyjne z informacją o nagłej 

i niespodziewanej śmierci pacjenta. 
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stosowali wobec nich kary cielesne. Od samego początku jednak pracownicy szpitala 

w Obrzycach-Międzyrzeczu wiedzieli o zamiarze ,,wyniszczenia wszystkich niedo-

łężnych pacjentów” (w tym także dzieci), których określano jako ,,Ausmerzung” [33]. 

Na szeroki zakres zbrodni ludobójstwa osłanianego eutanazją wskazują ad 

exemplum działania zakładu psychiatrycznego w Lublińcu, gdzie ponad 221 dzieci 

zostało zamordowanych (upośledzonych umysłowo, epileptycznych, niepełno-

sprawnych, a także ,,krzykliwych, zanieczyszczających się i z wybitnymi rysami 

aspołecznymi”). Dzieciom tym przez pewien okres podawano w dużych dawkach 

środki barbiturowe (veronal), w tym luminal. Zatrucia barbituranami (ostre 

i przewlekłe) powodują porażenie mięśni oddechowych prowadzące do zaburzeń 

oddychania i stają się bezpośrednią przyczyną zagrożenia życia [34]. Niektóre z tych 

dzieci umierały w krótkim czasie od zaaplikowania leku, inne zaś otrzymywały 

medykamenty przez znaczny czas: ,,Po pewnym czasie zaczynały wysoko 

gorączkować, przestawały jadać, charczały, z ust wydobywała się piana, niekiedy 

krwawa, w końcu umierały”.  

Sprawcy zbrodni, chcąc zatrzeć ślady zbrodni jako bezpośrednią przyczynę śmierci 

tych dzieci, podawali zapalenie płuc [35]. Działania, których realizację oparto na 

zbrodniczym programie dziecięcej eutanazji i które zdaniem sprawców miały rzekomo 

na celu ich leczenie. 

7. Podsumowanie 

Każdy człowiek powinien być dysponentem swojego życia i to w jego gestii, woli 

leży możliwość stanowienia i podejmowania decyzji. Dobra śmierć oznacza godną 

śmierć bez cierpień fizycznych, społecznych i psychicznych. Na płaszczyźnie 

konstytucyjnej zapewnia się prawną ochronę życia [36]. Art. 38 Konstytucji RP nie 

zakazuje stosowania eutanazji, reguluje jedynie podstawowe aspekty egzystencji 

ludzkiej (w znaczeniu biologicznym). Kwestie związane z problematyką czynów 

eutanatycznych winny być rozpatrywane na gruncie obowiązujących aktów prawnych. 

I tak ze względu na istnienie żądania ofiary pozbawienia jej życia i współczucia dla 

niej (występującego po stronie sprawcy) ustawodawca traktuje jako występek z art. 

150 § 1 k.k. niż zbrodnie z art. 148 k.k. Analogiczna jest regulacja przepisu § 216 

StGB.  

Nie ulega wątpliwości, że w okresie II wojny światowej sprawcy zbrodni w sposób 

podstępny wykorzystywali eutanazję do masowych morderstw ludzi chorych, 

niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych. Ofiarami ludobójstwa na światową skalę 

stały się także jednostki niezdolne do pracy, starcy, ofiary I wojny światowej. Były to 

osoby różnych narodowości nie tylko Polacy, ale również Niemcy uznani za osoby 

nieprzydatne i niewartościowe. Niejednokrotnie zdarzało się, że byli oni w bardzo 

dobrym stanie ogólnym. Akceptacja powszechnych praktyk uśmiercania ludzi 

wynikała z przekonania, że wszystko, co słabe powinno ulec zagładzie. O realizacji 

Akcji T4 zadecydowały ponadto względy ekonomiczne.  
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Homo patiens15 dla sprawców zbrodni był uznawany za małowartościowy i zbyt 

,,drogi” do utrzymania przez państwo. Dokonujący zbrodni żyli w przeświadczeniu, że 

za pomocą ludobójstwa pozbędą się ludzi ,,skażonych i obłąkanych”, że dzięki temu 

uda się im stworzyć czystą rasę – rasę aryjską. Zanim jednak skorzystano z dekretu 

zezwalającego na masowe morderstwa, szukano innych rozwiązań, które 

powstrzymają rozmnażanie się chorych. 

Prima facie eksterminacja pacjentów szpitali psychiatrycznych (w tym dzieci) była 

zgodne z prawem. Prawo to działało na zasadzie wyjątku ustalonego przez władze 

państwowe. Zdaniem Adolfa Hitlera istotniejsza od prawa jest sprawiedliwość, której 

kryteria on sam wyznacza. W ramach instytucjonalnej eutanazji łamano zasady 

i wartości. Tylko pozornie polecenie Adolfa Hitlera z 1933 r. stworzyło prawo do 

decydowania o życiu i śmierci chorych uznawanych za ,,nieuleczalnych”. Żadna 

bowiem regulacja prawna nie daje możliwości rozporządzania życiem drugiej osoby. 

W regulacjach prawnych akcentuje się niezbywalną i przyrodzoną godność człowieka. 

Oznaczającą, iż że nikt nie ma prawa do pozbawienia tej godności poprzez 

unicestwienie życia ludzkiego, nawet własnego [37]. Analiza systemu prawnego 

obowiązującego w III Rzeszy i na ziemiach wcielonych pozwala na skonstatowanie 

wniosku, iż zasada praworządności była powszechnie i jawnie naruszana.  

Sprawcy zagłady chorych psychicznie w znacznym stopniu nie ponieśli 

odpowiedzialności karnej za dokonane zbrodnie. Znikome rezultaty na gruncie 

ścigania i ukarania zbrodniarzy wynikają z licznych przekształceń z bezpośrednich 

sprawców na pomocników w zbrodni. Uwalniano ich od odpowiedzialności karnej na 

podstawie irrealnych rozwiązań prawnych.  

Realizacja Akcji T4 swoim zakresem obejmuje szeroko prowadzoną działalność 

mającą służyć zatarciu wszelkich śladów zbrodni i zniszczeniu jakichkolwiek 

materiałów dowodowych. Niektóre z tych śladów skutecznie zatarto. Za pomocą 

usuwania masowych mogił likwidowano jakiekolwiek dowody świadczące 

o zamordowaniu ludzi. Rozkopywano groby, aby następnie wydobyć z nich ciała 

w stanie zaawansowanego rozkładu i spopielić je na tzw. stosach ciałopalnych [31]. 

Działania te miały być podjęte, m.in. w celu uniemożliwienia oszacowania dokładnej 

liczby zamordowanych: ,,Zwłoki wszystkich obywateli polskich, którzy zostali 

rozstrzelani w egzekucjach i pochowani w lasach na obszarze komendy Gestapo 

w Poznaniu, mają być wydobyte i spalone na miejscu. Prochy były na blachach 

rozdrobnione na proszek i częściowo zużyte jako nawóz w poznańskim Forcie VII 

(…)” [4]. 

Ślady niemieckiej pseudoeutanazji zacierano również poprzez ukrywanie jej pod 

eufemistyczną nazwą ,,eutanazji” – dobrej śmierci, łaski śmierci. W rzeczywistości 

było to sardoniczne określenie masowej eksterminacji skrywanej pod maską 

kryptonimów i kłamstw.  

Program E-Aktion w 1941 r. nie został przerwany, lecz rozszerzony. Wobec 

rosnącej liczby osadzonych więźniów w obozach koncentracyjnych Heinrich Himmler 

                                                                
15 Z łac. człowiek cierpiący. 
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nakazał stosowanie ,,eutanazji” wobec więźniów niezdolnych do pracy lub 

nieprzydatnych. Nowa akcja otrzymała brzmienie ,,Aktion 14 f13”.  

Można żywić nadzieję, że wszelkie kłamstwa nie staną na przeszkodzie 

w odkrywaniu prawdziwych faktów, motywów i prawdy historycznej o czynach 

rzeczywistych morderców.  
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Aspekty niemieckiego ludobójstwa osłanianego nazwą ,,eutanazji” 

Streszczenie 

Przedmiotem niniejszej publikacji jest przedstawienie problematyki eutanazji wykorzystywanej do 

masowego pozbawiania życia ludzi chorych. Ludzi o ograniczonej poczytalności, upośledzonych 

umysłowo, inwalidów (a także dzieci) uznawanych za ,,niegodnych życia” i mordowanych ze szczególnym 

okrucieństwem. Autorka omawia pojęcie eutanazji ze wskazaniem na jego etymologię i wieloaspektowość. 

Celem tego artykułu jest rzucenie nieco światła na podstawy prawno-medyczne i eugeniczne eutanazji 

zapoczątkowanej przymusową sterylizacją, którą następnie ze względów utylitarnych zastąpiono 

bezpośrednim pozbawianiem życia. Spojrzenie na zbrodniczą i nieludzką medycynę z perspektywy 

rozwoju idei proeutanazyjnych w XX wieku jawi się dla autorki jako nieodzowne. Autorka skupia się 

nadto na wskazaniu czynników wpływających na poczucie bezkarności za dokonane zbrodnie związane 

z procederem zacierania śladów.  

Zarysowana problematyka została przedstawiona m.in. w oparciu o polski i niemiecki kodeks karny, 

ustawę o zapobieganiu narodzin potomstwa obciążonego chorobą dziedziczną oraz medyczną literaturę 

fachową. Uzupełniająco autorka odwołała się także do dorobku polskiej i zagranicznej literatury 

przedmiotu.  

Słowa kluczowe: eutanazja, ludobójstwo, etyka, przymusowa sterylizacja, prawo karne 

Aspects of German genocide in disguise of “euthanasia” 

Abstract 

The aim of the elaboration is discussing selected issued concerning euthanasia used for killing ill people, 

especially those with diminished capacity, mental impairment, physical disability (including children), 

considered unworthy of living and murdered with extraordinary cruelty. 

The author describes the concept of euthanasia with particular emphasis on its etymology as well as many-

sidedness. The aim of the paper is to show the legal, medical and eugenic basis of euthanasia initiated by 

coercive sterilisation, which was later replaced by direct taking people's lives for utilitarian reasons. The 

inqusitive look at this criminal and inhuman aspect of medicine from the perspective of growing support 

for euthanasia in the 20th century was recognised by the author as necessary. Moreover, the author focuses 

on indicating the factors facilitating the feeling of impunity with regard to commited crimes, which was 

connected with the practice of covering the tracks of the described deeds. 

The outlined issues are presented i.a. on the basis of Polish and German penal codes, the law on the 

prevention of the birth of offspring burdened with hereditary disease as well as Polish and foreign specialist 

literature.  

Keywords: euthanasia, genocide, ethics, coercive sterilization, penalty law 
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Entomologia w służbie medycyny sądowej 

1. Wstęp 

Ustalenie czasu zgonu człowieka jest szczególnie istotne z punktu toczącego się 

postępowania karnego, a także niejednokrotnie ma decydujący wpływ na przebieg 

procesu cywilnego. Określenie chwili śmierci może przyczynić się do udzielenia 

odpowiedzi na pytania kto jest spadkobiercą, czy jest godny, aby dziedziczyć majątek 

po spadkodawcy, a także czy osobom najbliższym, będzie przysługiwało 

odszkodowanie określone w warunkach polisy ubezpieczeniowej. Dla spraw 

kryminalnych, praca medyka sądowego jest szczególnie istotna, ponieważ dzięki jego 

dokładności i zaangażowaniu można sprecyzować czas zgonu, co jest podstawą 

rekonstrukcji zdarzenia i może pomóc w ujawnieniu sprawcy.  

W ramach procesu karnego dokonuje się kolejno oględzin, a następnie otwarcia 

zwłok o czym stanowi art. 209 kodeksu postępowania karnego (dalej jako: k.p.k.) [1]. 

Najwydajniej jednak przebiegają postępowania w których od chwili zetknięcia się 

z denatem prokurator, sąd bądź w przypadkach pilnych Policja, przeprowadza 

oględziny w obecności medyka sądowego [2]. Następnie, biegły medyk sądowy, 

przeprowadza sądowo-lekarską sekcję zwłok ludzkich, w której wskazuje dokładne 

przyczyny śmierci, a także możliwe czynności dokonane przez sprawcę. Biegły 

wykonuje czynności na podstawie zlecenia organu procesowego. Postanowienie może 

zawierać nakaz przeprowadzenia sekcji zwłok, zbadania osoby pokrzywdzonej, badań 

laboratoryjnych itp. Zgodnie z przepisami k.p.k., przy otwarciu zwłok musi być obecny 

organ procesowy, z czego spisuje protokół. Biegły medyk sądowy powinien 

z dokonanej pracy, sporządzić opinię, w której zostaną zawarte wnioski najpełniej 

oddające obraz morfologiczny narządów denata i tym samym udzielić odpowiedzi na 

pytania zleceniodawcy [3]. Ustalenie czasu śmierci przez biegłego lekarza, pozwala na 

zweryfikowanie zeznań świadków, bądź analizę różnych czynników mogących 

wywołać śmierć. Konieczne jest zebranie jak największej ilości danych z miejsca 

odnalezienia zwłok, aby określenie zgonu było jak najbardziej precyzyjne. 

Przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 r. o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich 

zwłok ludzkich, stanowiące o organizacji przeprowadzenia sekcji sądowo-lekarskiej są 

nadal wykorzystywane, w szczególności gdy mowa o wymogach formalnych 

i merytorycznych dokonywanej autopsji. Akt ten wyczerpuje w sposób szczegółowy 

wymogi stawiane biegłym medykom sądowym. Uzasadnione jest więc posługiwanie 

się tym rozporządzeniem, jako wyznacznikiem prawidłowego przebiegu dokonywania 

sekcji sądowo-lekarskiej zwłok ludzkich. Obowiązkowo przeprowadza się sekcję 
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zwłok ludzkich, nawet bez zgody najbliższych denata, w kilku ściśle określonych 

przypadkach, tj.:  

 śmierci w której zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci (art. 

209 §1 k.p.k.),  

 sytuacji w której nie można jednoznacznie ustalić przyczyny zgonu, (art. 31 ust. 4 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Dz. U. 2011 nr 112 

poz. 654) [6],  

 w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażenia lub choroby zakaźnej państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny może w drodze decyzji nakazać sekcję zwłok 

osoby zmarłej, u której rozpoznano lub podejrzewano chorobę zakaźną albo też 

zakazać jej przeprowadzenia, gdy mogłaby ona prowadzić do zakażenia osób lub 

skażenia środowiska, z wyjątkiem przypadku, gdy zachodzi podejrzenie 

popełnienia przestępstwa (art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. 2008 

nr 234, poz. 1570) [4].  

Oczywistym jest, że upływ czasu od śmierci, w prawidłowym określeniu czasu 

zgonu, działa na niekorzyść specjalistów dokonujących koniecznych badań. Aby 

właściwie wskazać moment śmierci niezbędna jest analiza wielu czynników.  

Szczególnie pomocna jest znajomość [7]: 

 rozwoju plam opadowych (livor mortis); 

 rozwoju stężenia pośmiertnego (rigor mortis); 

 spadku temperatury ciała; 

 stopnia rozwoju zmian rozkładowych; 

 zmian biochemicznych w ciele szklistym oka; 

 cytometrii przepływowej; 

 badania zawartości żołądka; 

 działania owadów żerujących na zwłokach; 

 śladów z miejsca zdarzenia. 

2. Znaczenie entomologii w ustalaniu czasu zgonu 

W początkowym stadium rozkładu ciała, w ciągu kilkunastu godzin po zgonie, 

można określić czas śmierci na podstawie temperatury ciała, mierzonej w odbycie, 

bądź na podstawie wymienionych powyżej metod opartych na ocenie zmian 

pośmiertnych [8]. Jednak pojawią się również sytuacje problematyczne – gdy zwłoki 

uległy spaleniu, bądź zatopieniu, albo uległy znacznemu rozkładowi. Mimo trudności 

jakich przysporzyły czynniki zewnętrzne, jak np. woda, śledczy muszą odszukać 

odpowiedzi na mnożące się pytania, wśród których można wyróżnić te podstawowe  

– kiedy doszło do zgonu, jak i te bardziej skomplikowane – czy zwłoki były 

przenoszone z miejsca zdarzenia na teren, w którym doszło do ich odnalezienia. 

Niekiedy określenie czasu zgonu, jest decydujące dla toczącego się postępowania.  

Niezwykle trudne jest ustalenie chwili śmierci, gdy doszło do znacznego stopnia 

gnicia ciała ludzkiego. Bywa, że zadanie to jest niemożliwe do wykonania. Z pomocą 

niejednokrotnie przychodzi entomologia (dawn. owadoznawstwo). Rozkładające się 

ciało ludzkie jest niezwykle atrakcyjne dla określonych grup insektów. Rozwój 

owadów w ciele lub na skórze przebiega w określonych schematach [9]. Rozpoznanie 
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rodzajów insektów obecnych na zwłokach i okresu ich rozwoju wraz ze znajomością 

dojrzewania owadów, może być pomocne w stwierdzeniu czasu zgonu, a także 

pomaga w ustaleniu czy ciało było przemieszczane do innego środowiska. Znajomość 

podstaw entomologii, może być dla śledczych decydująca, w związku z tym, warto je 

omówić. Celem artykułu jest przede wszystkim wskazanie organom postępowania 

karnego jak również studentom kierunków prawnych i medycznych możliwości jakie 

daje znajomość podstaw entomologii, zachęcenia ich do wykorzystywania osiągnięć 

tej dziedziny w swojej pracy, a także zainspirowanie osób rozpoczynających naukę, do 

analizowania i korzystania ze wszystkich znanych metod badawczych.  

3. Zasadnicze pojęcia z zakresu entomologii sądowej 

Owady znajdujące się na zwłokach ludzkich, można podzielić na kilka grup:  

 nekrofagi, które wykorzystują zwłoki jako źródło pożywienia; 

 drapieżców i pasożytów gatunków nekrofagicznych; 

 gatunki żerujące na zwłokach, a także innych nekrofagach; 

 gatunki losowe [9, 10].  

Na liście znajdziemy m.in. trupnicę padlinową (Cynomya mortuorum), padlinówkę 

cesarską (Lucilia caesar), czy grabarza żółtoczarnego (Nicrophorus vespilloides). 

Potencjał nekrofagów jest ogromny. Muchówki są zdolne do wyczucia odoru zwłok 

z kilkunastu kilometrów [11].  

Autoliza i proces gnicia, tuż po śmierci stwarzają bodźce wabiące owady. 

Nekrofagi rozpoczynają żerowanie na tkance denata, bezzwłocznie po zgonie. 

W zależności od etapu rozkładu, kolejne gatunki zasiedlają zwłoki. Na szybkość 

i różnorodność gatunkową wpływ mają wielorakie czynniki takie jak tempo rozkładu, 

dokonanie i sposób pochówku, zanurzenie w wodzie, wilgotność, czynniki 

geograficzne. Głównie to właśnie temperatura i wilgotność wpływają na obecność 

nekrofagów [10]. Osłabiać ich rozwój, zapobiegać lub całkowicie zatrzymać, mogą 

skrajne temperatury. Owadami najczęściej występującymi na rozkładających się 

zwłokach są muchy, które składają jaja w otworach naturalnych ciała (np. oczy, uszy, 

nozdrza), a także na otwartych ranach denata. Jaja w większości przypadków składane 

są bezzwłocznie po zgonie, jednak dochodzi do tego w ciągu dnia [7] . Przykładowo  

– jeśli ciało nie było przemieszczane i obecne są na nim jedynie jaja, można 

wnioskować, że śmierć nastąpiła 1-2 dni wcześniej. Stwierdzenie takiego stanu rzeczy, 

uzależnione jest od temperatury, wilgotności a także rodzaju muchy.  

Podstawowe pojęcie w entomologii sądowej to PMI (z ang. post-mortem interval, 

z łac. post mortem intervallum) określający czas jaki upłynął od śmierci do momentu 

ujawnienia zwłok. Dzieli się ten czas, na dodatkowe jednostki: 

 dla postaci larwalnych – czas przed pojawieniem się owadów na zwłokach i czas 

rozwojowy;  

 dla dorosłych osobników – czas przed pojawieniem się owadów na zwłokach i ich 

obecności [13].  

Fundamentalnym zadaniem entomologa sądowego jest określenie przybliżonego 

PMI. Pierwszym etapem jest określenie stadium rozkładu zwłok, co jest podstawą do 

dalszych badań nad działalnością owadów w zwłokach.  
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Wyróżnia się cztery podstawowe stadia [7]:  

 etap świeżych zwłok z zaznaczonymi cechami pośmiertnymi, określonymi przez 

plamy opadowe, bądź stężenie pośmiertne;  

 stadium wzdęcia zwłok, spowodowanego gromadzeniem się gazów gnilnych 

w skutek aktywności flory bakteryjnej; 

 stadium aktywnego i zaawansowanego rozkładu, związane z aktywnością fauny; 

 etap suchych szczątków. 

Na właściwy etap, wpływ mają różnorodne czynniki, jak chociażby ekspozycja na 

warunki klimatyczne. Warto zwracać uwagę na środowisko w jakim znajdowane jest 

ciało. Także ewentualne choroby denata występujące za życia, bądź wyniszczenie jego 

organizmu, ponieważ larwy czy jaja można spotkać na osobach żyjących, co 

z pewnością utrudnia określenie minimalnego czasu pośmiertnego. 

4. Entomologiczne metody stosowane w badaniach zwłok w pierwszym 

miesiącu od zgonu 

Znane są dwa klasyczne podejścia do określania PMI – metoda sukcesyjna, która 

wykorzystuje powtarzalność pojawiania się owadów na zwłokach i daje podstawy do 

wskazania minimalnego i maksymalnego czasu, oraz metoda rozwojowa oparta na 

powtarzalności czasu rozwoju insektów [14]. Druga ze wskazanych metod określa 

jedynie czas minimalny.  

Metoda rozwojowa w odpowiednich warunkach oraz z pełnymi danymi 

dotyczącymi warunków atmosferycznych a także okoliczności znalezienia ciała, 

okazuje się niezwykle precyzyjna. Najlepszym materiałem do badania PMI tą metodą, 

są świeże zwłoki, na których rozwinęło się nie więcej niż jedno pokolenie nekrofagów. 

Gdy stan zwłok wskazuje na upływ co najmniej 30 dni od zgonu, PMI można 

wnioskować ze znajomości cyklu rozwojowego nekrofagów. Metoda ta będzie 

miarodajna tylko w przypadku, gdy rozwój zakończy pierwsze pokolenie. Larwy 

wylęgają się ze złożonych na ofierze jaj, które wykorzystują do pożywienia zwłoki, 

bądź na owadach tam żerujących. W późniejszym czasie, przemieszczają się, aby ulec 

przepoczwarzeniu. Każdy okres życia owadów, cechuje się właściwą sobie długością, 

a także osobliwymi cechami. Mając wiedzę z zakresu entomologii, a także dane 

dotyczące temperatur i wilgotności panujących w określonym czasie, można 

wnioskować o chwili zgonu. Istotną wiedzą, jest więc znajomość rozwoju gatunków 

możliwych do wystąpienia na zwłokach, ponieważ ich obecność i działalność na 

tkankach ludzkich jest uzależniona od warunków w jakich się znajdują [3, 9, 10].  

Drugą metodą przydatną w określaniu czasu śmierci dzięki działalności owadów na 

zwłokach jest określanie gatunków żerujących w tym specyficznym ekosystemie. 

Z uwagi na to, iż ciało po śmierci ulega nieustannemu przeobrażaniu chemicznemu 

i fizycznemu, w kolejnych okresach pojawiają się gatunki właściwe dla następujących 

po sobie etapu rozkładu. Dzięki określeniu gatunków żerujących, można wskazać jak 

długo przebywają na denacie, a tym samym wytypować czas zgonu. Jest to metoda 

bardzo trudna do zastosowania, ponieważ wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, 

ale także konieczna jest analiza wielu dodatkowych czynników, takich jak warunki 

atmosferyczne czy pora roku [14].  
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5. Ogniwa sukcesji owadów 

5.1. Zwłoki niepogrzebane 

W klimacie umiarkowanym występuje osiem ogniw sukcesji owadów zwłok nie 

pogrzebanych i wyeksponowanych [10, 15]: 

 pierwsze – występujące w trakcie procesów litycznych – na ciele występują 

muchówki z rodziny Calliphoridae; 

 drugie – określane jest w czasie rozpoczęcia procesów gnilnych – spotykane są 

muchy z rodzaju Lucilla, Protophormia i Cynomyia mortuorum (Calliphoridae) 

oraz Sarcophaga; powyższe ogniwa występują w trakcie 3 miesięcy od śmierci 

denata; 

 trzecie – dochodzi do przemian tłuszczowych i uwalniany jest kwas masłowy; 

owady występujące na zwłokach to chrząszcze z rodzaju Dermestes oraz motyle 

Aglossa; 

 czwarte – rozkładane są białka i wydzielana jest tyramina; w tym na etapie 

występują muchy Piophila casei, Madiza glabra (Piophilidae), Fannia 

(Fannidae), Eristalis (Syrphidae), Teichomyza fusca (Ephydridae), 

przedstawiciele rodzin Drosophilidae, Sepsidae, Sphaeroceridae oraz chrząszcze 

z rodzajów Corynes i Necrobia (Cleridae); etapy te rozwijają się w okresie 3-6 

miesięcy od chwili zgonu; 

 piąte – zostaje wydzielany amoniak; w ciągu 4-8 miesięcy od śmierci na zwłokach 

pojawiają się przedstawiciele muchówek zaliczanych do rodzin Muscidae 

(Ophyra) i Phoridae oraz chrząszcze z rodzajów Nicrophorus, Silpha (oba 

Silphidae), Hister i Saprinus, zaliczane do rodziny Histeridae;  

 szóste – z początkiem wysychania zwłok, które występuje w czasie 6-12 miesięcy 

od zgonu zasiedlane są przez roztocza (Acarina) reprezentowane przez rodzaje 

Uropoda, Trachynotus, Glacyphagus i Serator; 

 siódme – z upływem roku następuje całkowite wysuszenie zwłok, spotyka się 

chrząszcze Attagenus pellio, Anthrenus museorum i Dermestes maculatus 

(Dermestidae) oraz mole Tineola biselliella i Tineola pellionella (Tineidae); 

 ósme – po około trzech latach następuje zeszkieletowanie zwłok, a miejsce 

swoich poprzedników zajmują chrząszcze z rodzin Ptinidae i Tenebrionidae, 

likwidujące pozostawione szczątki. 

5.2. Zwłoki pogrzebane 

W zakresie zwłok pogrzebanych można wyróżnić owady stanowiące faunę 

glebową, a także te które docierają do ciała z powierzchni ziemi [11]. Zagrzebanie 

denata może opóźnić procesy rozkładu i działalności fauny. Kilkucentymetrowa 

warstwa ziemi odseparowuje aktywność plujkowatych. Wyróżnia się pięć ogniw zwłok 

pogrzebanych [10]: 

 pierwsze – mrówki żerujące w okolicach ust i uszu – można określić, iż ma się 

styczność ze zwłokami świeżymi, ok. 3-dniowe; 

 drugie – pojawiają się muchówki, które przez 7 dni będą składały jaja oraz 

żerowały na zwłokach, aż do usunięcia gazów powstałych w wyniku rozkładu 

ciała; 
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 trzecie – wylęganie się larw z wcześniej złożonych jaj oraz działalność 

chrząszczy. Etap ten trwa ok dziesięciu dni, podczas których postępuje rozkład 

zwłok; 

 czwarte – reprezentowane przez kolejne larwy z rodziny Psychodidae, Phoridae 

i Sphaeroceridae, a także skoczogonki, chrząszcze oraz roztocza. Etap ten 

przebiega w czasie 30-60 dni od momentu zgonu; 

 piąte – działalność swoją kontynuują mrówki, skoczogonki, muchówki i roztocza 

a zwłoki ulegają zeszkieletowaniu. 

5.3. Zwłoki zanurzone w wodzie  

Ustalenie czasu śmierci, w przypadku zwłok zanurzonych w wodzie, jest 

utrudnione ze względu na obecność oraz działalność ryb, owadów wodnych, a także 

skorupiaki. Cały proces rozkładu zwłok jest przyspieszony, z uwagi na szybsze 

tracenie ciepłoty ciała. Szukanej odpowiedzi mogą udzielić pasożyty żyjące na ciele 

człowieka. Po dwunastogodzinnym zanurzeniu, pchły aby powrócić do właściwej im 

ruchliwości, potrzebują godziny.  

Wskazuje się sześć ogniw zwłok przebywających w środowisku wodnym [10]: 

 pierwsze – związane ze zwłokami świeżymi i całkowicie pogrążonymi w wodzie. 

Wynurzenie ciała może nastąpić w zróżnicowanych okresach: po 1-2 dniach latem 

i po 2-3 tygodniach w porach jesienno-zimowych. Ten etap sukcesji reprezentują 

jedynie wodne chrząszcze z rodziny Hydrophilidae; 

 drugie – rozpoczyna się w chwili wypłynięcia zwłok. Podczas wczesnego 

wynurzenia, na eksponowaną ponad powierzchnię wody część ciała, jaja składają 

muchówki plujkowate, na których to żerują drapieżne osy i szerszenie; 

 trzecie – swój początek bierze w trzecim dniu od momentu wypłynięcia ciała. 

Dochodzi do wylęgu larw Calliphoridae, które intensywnie żerują na zwłokach 

i pozostawiają na eksponowanych powierzchniach ciała wiele małych otworków. 

Pojawiają się także drapieżne chrząszcze, przywabiane zapachem rozkładającego 

się ciała; 

 czwarte – trwa około siedmiu dni, gdy powierzchnia zwłok znacząco się w skutek 

żerowania larw muchówek i postępującego rozkładu; 

 piąte – resztkami zwłok żywią się chrząszcze z rodziny Histeridae oraz muchówki 

zaliczane do Sphaeroceridae, Phoridae, Drosophilidae i Psychodidae. Etap ten 

trwa od 4 do 14 dni i kończy się zatopieniem resztek ciała; 

 szóste – rozprzestrzeniają się dorosłe muchy, które żerują na martwych larwach 

pływających po powierzchni wody. Z ciała pozostają kości i fragmenty tkanek.  

Jednak co ze spalonym ciałem? Czy można dopatrywać się owadów na zwęglonych 

zwłokach? Otóż spalenie ciała nie wpływa w znaczący sposób na rodzaj owadów 

okupujących denata. Stwierdza się natomiast, odmienne czasy trwania poszczególnych 

etapów rozkładu zwłok, a kolejne ogniwa sukcesji pojawiają się szybciej. 

6. Przeobrażenie miejsca zgonu przez działalność owadów – artefakty 

Organy procesowe powinny mieć na uwadze ewentualną aktywność dorosłych 

osobników oraz larw owadów na innych powierzchniach. Działalność owadów może 

zmylić niedoświadczonego medyka sądowego lub technika kryminalistyki i wskazać 
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mylny trop, w szczególności w zakresie interpretacji w ramach analizy śladów krwi. 

Oczywiście, może dojść do sytuacji, w której osoba trzecia mająca wpływ na 

zakończenie życia ofiary, zafałszuje ślady obecne na zwłokach. Pobieżne, niedokładne, 

a także nieprofesjonalne oględziny, mogą przyczynić się do błędnych ustaleń w toku 

śledztwa, a tym samym nieodpowiednich wniosków. Artefakty dotyczące śladów krwi 

na powierzchniach bądź ubraniach, są niezwykle istotne w postępowaniu 

przygotowawczym [11].  

Ślady krwi mogą być przenoszone przez owady zarówno latające, jak i te u których 

ewolucyjnie nie została wykształcona zdolność unoszenia się. Szczególną uwagę 

dokonującego oględzin, powinny zwrócić nietypowe usytuowanie śladów krwi, takich 

jak sufit, lampy itp. Należy zachować szczególną ostrożność w określaniu miejsc 

zanieczyszczonych krwią, ponieważ ślady te mogą pochodzić z odchodów 

krwiopijnych owadów. Istotne jest zatem wykonanie badań serologicznych 

i molekularnych takich śladów [9].  

Zmiany w stanie zachowania ubrań mogą następować w wyniku działalności 

zbiorowiska larw. Niejednokrotnie dokonują one całkowitej degradacji ubrania, co 

może wprowadzić niemałe zamieszanie w toczącym się postępowaniu, ponieważ 

znalezisko, będzie sugerowało przestępstwo na tle seksualnym. Naturalne tkaniny  

tj. wełna, bawełna bywają pożywieniem dla owadów. Czasami, we własnej szafie 

można zaobserwować niszczenie ubrań przez mole włosienniczki. Owady te, są zdolne 

do niemal całkowitego usunięcia tkanin narażonych na ich działalność. W miejscu 

odnalezienia zwłok, owady żerujące na denacie, nie będą zajmowały się jedynie 

ludzkimi tkankami, ale ich działalność skupi się także na ubraniach. Wielość 

przeobrażeń dokonanych na zwłokach i miejsca ich odnalezienia w związku 

z działalnością owadów może doprowadzić do błędnego zakwalifikowania zdarzenia 

przez osobę dokonującą oględzin skierowanych przeciwko wolności seksualnej. Organ 

procesowy bez uwzględnienia ww. zmian w stanie zachowania ubrania nie będzie miał 

prawdziwego obrazu dokonanej zbrodni. Dopiero sekcja zwłok, może zaprzeczyć 

początkowym ustaleniom. Warto więc mieć na uwadze działalność owadów, nie tylko 

na tkankach człowieka.  

7. Działanie toksyn na rozwój i aktywność owadów 

Entomotoksykologia sądowa łączy wiedzę wielu dziedzin – biologii, chemii 

sądowej i kryminalistycznej, medycyny oraz prawa. W jej obrębie można wyróżnić 

obszary badawcze, istotne z punktu widzenia zarówno toksykologa, entomologa jak 

i prawnika. W ich zakres wchodzi wpływ narkotyków, leków, toksyn itp. na rozwój 

nekrofagów oraz możliwość wykorzystania materiału do analizy toksykologiczno-

sądowej.  

Wiadomości zawarte w pokarmie owadów, są niezwykle istotne z punktu widzenia 

entomologa. Ksenobiotyki (leki, narkotyki, alkohol itp.) mogą opóźniać, bądź 

przyspieszać rozwój insektów, co więcej, niejednokrotnie wywołują mieszany efekt 

w rozwoju powyższych organizmów [16]. Pominięte dane dotyczące toksyn zawartych 

w pokarmie larw i dorosłych osobników, mogą przyczynić się do błędnego określenia 

PMI. Kolonizację zwłok przez owady, hamuje tlenek węgla (czad) czy benzyna. 

Natomiast przyspieszony wzrost obserwuje się u owadów w których pokarmie, 

wykryto paracetamol lub kokainę [11]. W przypadku kokainy wprowadzanej do 
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organizmu ludzkiego i przyspieszającej wzrost larw, dosyć często przywołuje się 

przypadek w którym ujawniono zwłoki młodej kobiety na wczesnym etapie rozkładu 

gnilnego. Larwy znajdujące się na ciele denatki mierzyły 6-9 mm, co sugerowało 7 dni 

od chwili śmierci. W okolicach nosa znaleziono jednak larwę o długości 17,7 mm, co 

sugerowało śmierć 3 tygodnie przed znalezieniem zwłok. W toku dalszego 

dochodzenia okazało się, że niezgodność ta wynikała z donosowej drogi podania 

kokainy przed śmiercią i jej stymulującego wpływu na rozwój larw [12].  

Mimo szybkiego rozwoju entomologii, toksykologom zaleca się klasyczne 

pobieranie tkanek. Dopiero w sytuacji, w której niemożliwa jest analiza fragmentów 

zwłok, można korzystać z osiągnięć entomologii. Nie należy jednak przedłużać, 

egzystencji larw i owadów odseparowanych od pożywienia jakim jest ciało ludzkie, 

ponieważ może dojść do eliminacji ksenobiotyków [11].  

Współpraca toksykologa i entomologa jest niezbędna w wydaniu wniosków 

w ramach ekspertyzy. Entomolog potrzebuje wiedzy z zakresu toksykologii, aby 

wiedzieć czy owady były narażone na działanie ksenobiotyków oraz jakie stężenie 

było obecne w ciele denata. Natomiast toksykolog, by prawidłowo określić obecność 

substancji szkodliwych, potrzebuje informacji dotyczących gatunku owada, jego 

stadium rozwojowego oraz danych entomotoksykologiczych. Zakres współpracy 

specjalistów może być znacznie większy.  

8. Podsumowanie 

Wskazanie dokładnego czasu śmierci jest zadaniem niezwykle trudnym i wymaga 

specjalistycznej wiedzy. Taka wiedza jest przydatna również lekarzom biorącym udział 

w oględzinach zwłok i przeprowadzających sekcje sądowo lekarskie, jak i prawnikom, 

którzy decydują o konieczności wykonania poszczególnych badań w ramach 

ekspertyzy sądowej lub postanowieniu o przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji 

zwłok. Entomologia sądowa nie jest nową dziedziną naukową z zakresu nauk 

sądowych, pozostaje w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, entomologią 

a także medycyną sądową oraz kryminalistyką. Niestety pozostaje dyscypliną, która 

nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Nieustannie rozwijają się nowe metody 

badań, a ich doskonalenie prowadzi do coraz bardziej precyzyjnych i dokładnych 

wyników.  

Ustalenie chwili zgonu wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. 

Konieczne jest edukowanie i uzupełnianie braków w wiedzy studentów kierunków 

prawnych, medycznych, a także kierunków technicznych (nowe metody badań, 

genetycznych, molekularnych, także w zakresie entomologii, wymagają ogromnego 

wsparcia z zakresu informatyki, która stała się nieodłącznym elementem każdego 

procesu karnego). Również istotne jest doskonalenie Policji, prokuratorów i sędziów, 

w zakresie taktyki i techniki prowadzenia czynności dowodowych w szczególności 

przeprowadzenia oględzin. Niejednokrotnie podkreśla się konieczność właściwego 

formułowania pytań stawianych biegłym, aby uzyskać informacje szczególnie 

interesujące organy procesowe [3]. Znajomość dokonań medycyny, powinna być dla 

prawnika priorytetowym zagadnieniem, które nieustannie powinien zgłębiać, natomiast 

biegli winni naprowadzać organy procesowe na tropy, które oni uważają za istotne, 

ponieważ od zespołowego działania specjalistów, będzie zależało, czy kolejna zagadka 

kryminalna zostanie rozwiązana.  
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Entomologia w służbie medycyny sądowej 

Streszczenie  

W pracy zostały przedstawione fundamentalne założenia do wykonywania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok 

ludzkich. Wskazano podstawy prawne do działalności medyków sądowych, a także najważniejsze sposoby 

szacowania czasu zgonu. Celem pracy jest wprowadzenie prawników i osoby zainteresowane w zasadnicze 

zagadnienia z obszaru owadoznawstwa, jak również medycyny sądowej. Wskazane zostały metody 

entomologicznego szacowania czasu śmierci w pierwszym miesiącu od chwili zgonu. Wymieniono także 

ogniwa sukcesji owadów w sytuacji, gdy znalezione zwłoki są niepogrzebane, pogrzebane oraz zanurzone 

w wodzie. W kolejnych rozdziałach opisano przeobrażenia w miejscu zgonu spowodowane działalnością 

owadów, jak również wpływ toksyn na ich rozwój oraz aktywność. Podkreślona została rola 

owadoznawstwa, a także jego interdyscyplinarny charakter. Opisano wpływ entomologii w medycynie 

sądowej, szczególnie na pracę biegłych lekarzy, prawników oraz kryminologów oraz konieczność 

edukowania przyszłych specjalistów w różnych płaszczyznach wybranych profesji.  

Słowa kluczowe: entomologia, zwłoki, medycyna sądowa, czas zgonu, kryminalistyka 

Entomology in the service of forensic medicine 

Abstract 

The thesis presented fundamental aims of performing the medico-legal autopsy of a human corpse. 

It described the legal basis for the activity of forensic doctors, as well as the most important methods 

of estimating the time of death. The aim of the paper is to introduce basic issues within the scope 

of entomology and forensic medicine to lawyers and other interested people. The methods of entomologic 

estimating the time of death within the first month after death were described. The insect succession pattern 

was mentioned in the situation when a corpse found had not been buried, had been buried or had been 

immersed. The subsequent chapters depicted metamorphoses caused by insects present in the place 

of death, as well as an influence of toxins on their development and activity. The role of entomology as 

well as its interdisciplinary nature was emphasized. An influence of entomology on forensic medicine, 

particularly the work of court-appointed physicians, lawyers and criminologists was described, as well as 

the necessity of educating future specialists in various fields of selected professions. 

Keywords: entomology, corpse, forensic medicine, time of death, criminalistics 
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Wybrane aspekty zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt 

1. Wprowadzenie  

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej oraz systematyczny wzrost liczby 

pojazdów silnikowych skutkuje rosnącą liczbą wypadków, katastrof i kolizji. 

W konsekwencji rośnie też liczna ofiar tych zdarzeń (ranni lub zabici). Rośnie też 

liczna przypadków zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, które również doznają 

urazów lub giną w zderzeniu z pojazdami mechanicznymi [1].  

Rozkład liczby zdarzeń z udziałem zwierząt w ciągu roku nie utrzymuje się na 

równym poziomie. Największa liczba zwierząt ginie w maju i na przełomie 

października oraz listopada [2]. Szacuje się, że tylko co czwarty kierowca zgłasza fakt 

kolizji policji. Zazwyczaj tylko wtedy powiadamiają o zdarzeniu gdy w wyniku niego 

doznali uszczerbku na zdrowiu bądź gdy uszkodzeniu uległ ich samochód i ubiegają 

się o odszkodowanie. W przypadku przejechania małego zwierzęcia nawet nie 

zatrzymują samochodu, a przecież ustawa o ochronie zwierząt stanowi, iż ,,Zwierze 

jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” Z przepisów polskich jasno wynika, że 

w przypadku potracenia zwierzęcia mamy obowiązek udzielić mu pomocy 

,,Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę 

możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, 

o których mowa w art. 33 zasady uśmiercania zwierząt, ust. 3” [3]. Jak wynika 

z raportów rocznych ,,Ogólnopolskiego Rejestru Śmiertelności Zwierząt na Drogach” 

zarówno w 2015 i 2016 roku ssaki- jeże i lisy były najczęściej zgłaszanymi ofiarami 

kolizji drogowych [4]. Pod kołami samochodu ginie najwięcej zwierząt drobnych: 

zające, kuny, borsuki. Rozjeżdżane są ponadto chronione wydry, żbiki i bobry. 

Każdego dnia ofiarami kierowców są także: dziki, sarny, łosie, jelenie, a niekiedy 

nawet żubry [5]. Wypadkom ulęgają również zwierzęta gospodarskie: owce, kozy, 

krowy, kaczki i gęsi [6]. W przypadku gdy zwierzę na skutek zdarzenia doznało 

urazów (ale nie jest martwe), a jego stan nie pozwala na wyleczenie, zachodzi 

obowiązek niezwłocznego i humanitarnego jego uśmiercenia. Próby leczenia zwierząt, 

które w skutek zdarzeń drogowych, zazwyczaj doznają rozległych obrażeń 

wielonarządowych, najczęściej zakończone są niepowodzeniem [7]. W niektórych 

przypadkach ranne zwierzęta są dobijane a ich mięso jest wykorzystywane do celów 

konsumpcyjnych.  
Głównym celem artykułu jest przedstawienie problematyki zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. Tak więc w pierwszej części opracowania opisane zostały rodzaje 
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zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, charakterystyka zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt na podstawie statystyk policyjnych w latach 2010-2016 i sposoby 
zapobiegania zdarzeniom drogowym z udziałem zwierząt. W części drugiej 
przedstawione zostały ogólne procedury postępowania z zwierzętami dzikimi: rannymi 
i padłymi w wyniku zdarzenia drogowego, a także ogólne procedury postępowania 
z zwierzętami poszkodowanymi w wyniku katastrof drogowych. 

2. Rodzaje zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

Możemy wyróżnić dwa rodzaje zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: wypadek 
drogowy i kolizję drogową [8].  

Przez wypadek drogowy należy rozumieć ,,zdarzenie drogowe, w wyniku którego 
była osoba zabita lub ranna” [9]. Istotą wypadku drogowego jest naruszenie zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku którego poszkodowani uczestnicy 
wypadku doznają obrażeń lub giną. O przestępstwie wypadku drogowego stanowi 
artykuł 177§1 i §2 kodeksu karnego, a także artykuł 355§1 i §2 kodeksu karnego. 
Wypadek drogowy występuje w dwóch postaciach: średniej (art. 177 §1) i ciężkiej 
(177§2) [10]. Różnią się między sobą rodzajem skutku. Średni wypadek drogowy 
charakteryzuje się średnimi obrażeniami ciała przez co należy rozumieć ,,naruszenia 
narządu czynności ciała lub rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni”, natomiast 
drugi cechuje się postacią śmierci albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu [11]. 
W przypadku artykułu 355 kodeksu karnego wojskowy wypadek drogowy odróżnia się 
od ww. tym, iż dopuścić może się go jedynie żołnierz, który prowadzi uzbrojony 
pojazd mechaniczny, a także w średnim wypadku drogowym skutek stanowi również 
mienie mające postać znacznej szkody [12].  

Szczególnym rodzajem wypadku drogowego jest katastrofa drogowa. Przestępstwo 
katastrofy w ruchu zostało stypizowane przez ustawodawcę w artykule 173 kodeksu 
karnego i 174 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem – ,,Kto sprowadza katastrofę 
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze (…)’’. Pomimo posługiwania się 
pojęciem katastrofa kodeks karny nie zawiera definicji tego pojęcia [13]. W literaturze 
i orzecznictwie katastrofa jest definiowana jako zdarzenie, które zakłóca w sposób 
nagły oraz groźny ruch lądowy – w następstwie sprowadzając konkretne, dotkliwe 
rozległe skutki, które obejmują większą liczbę ludzi albo mienie w znacznych 
rozmiarach, w konsekwencji niosące zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego [14]. 
W praktyce jednak rozróżnienie katastrofy od wypadku drogowego nierzadko stanowi 
problem. 

Od wypadku drogowego należy odróżnić kolizję drogową. O kolizji drogowej 
stanowi artykuł 86 kodeksu wykroczeń [15]. Kolizja drogowa to ,,zdarzenie drogowe, 
w którym powstały wyłącznie straty materialne” [16]. W kolizji nie występują ofiary 
w ludziach tak jak to jest w wypadku drogowym, a straty materialne na przykład 
zniszczenie pojazdu, budynku, słupa energetycznego/telefonicznego ,wiaduktów, 
urządzeń drogowych (sygnalizatorów, znaków, barier, zapór drogowych), konstrukcji 
bramowych, ogrodzeń i tym podobnych [17]. 

Szczególną kategorię zdarzeń drogowych stanowią przypadki z udziałem zwierząt. 
W tej kategorii istnieje mamy do czynienia z zjawiskiem ciemnej liczny zdarzeń. 
Bowiem nie wszystkie zdarzenia są zgłaszane jak również problemem jest fakt, ze 
informacje o zdarzeniach drogowych posiadają różne instytucje: koła łowieckie, 
nadleśnictwa, parki narodowe, policja [18]. 
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3. Charakterystyka zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

na podstawie statystyk policyjnych 2010-2016 

Statystyki Komendy Głównej Policji wskazują na dużą liczba wypadków 

drogowych z udziałem zwierząt. Dane nie określają jednak czy są to zwierzęta dzikie 

czy zwierzęta domowe. Nie są one również szczegółowo opisane co nie pozwala na 

kompleksową analizę. Zaznaczyć również należy, że statystyki te nie są przekazywane 

do analizy żadnej instytucji bezpieczeństwa ruchu drogowego, co nie umożliwia szcze-

gółowego określenia liczby faktycznej zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt [19]. 

 

Wykres 1. Wypadki drogowe z udziałem zwierząt w latach 2010-2016 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej: www.statystyka.policyjna.pl 

W latach 2010-2016 liczba zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wynosiła 

ogółem 2 187. W wyniku tych zdarzeń zginęło ogółem 104 osoby, a zostało rannych 

2748. Najwięcej tego typu zdarzeń zanotowano w 2015 roku gdzie zostało zabitych 15, 

a rannych 421 osób. Należy odnotować, że w przeciągu analizowanych lat 

pięciokrotnie zwiększyła się liczba ofiar śmiertelnych. Rośnie też liczba osób rannych 

z 385 do 421 [20]. 
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Ranne osoby 318 385 410 419 402 421 393 

Zabite osoby 20 4 11 19 14 15 21 

Wypadki drogowe z 
udziałem zwierząt 

259 304 314 321 323 345 321 

http://www.statystyka.policyjna.pl/
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4. Sposoby zapobiegania zdarzeniom z udziałem zwierząt 

Stworzono wiele różnorodnych metod oraz urządzeń, które służą ograniczeniu 

liczby zdarzeń z udziałem zwierząt. Niektóre stosowane są od dawna, z kolei inne 

pozostają w fazie projektów oraz badań [21].  

Możemy wyróżnić następujące podział metod zapobiegania zdarzeniom z udziałem 

zwierząt: według odbiorcy, według sposobu działania, według instalacji, według 

zastosowania. Pierwszą metodę według odbiorcy dzielimy na oddziałujące na osoby 

kierujące i odstraszające zwierzęta od drogi. Przez metody oddziałujące na osoby 

kierujące należy rozumieć znaki drogowe, sygnały świetlne, a także elektroniczne 

tablice ostrzegawcze. Zaś do metod odstraszających zwierzęta zaliczamy: bariery 

chemiczne, odblaski, gwizdki na zderzakach. Drugą metodą jest sposób działania, czyli 

urządzenia aktywne i pasywne. Przez określenie ,,metody aktywne” należy rozumieć 

urządzenia, które mają emitować bodźce sygnalizujące występowanie zagrożenia. 

W metodach aktywnych znajdują się urządzenia chwilowe i ostrzegające: gwizdki 

ultradźwiękowe, czy pokładowy system wykrywania zwierząt, wilcze oczy, 

wszelkiego rodzaju odblaski, rumble strip, UOZ-1 (kolej), znaki drogowe ściśle 

połączone z systemem detekcji. Z kolei za metody pasywne uważa się urządzenia 

działające stało i przez długi okres, czyli: ogrodzenia, bariery chemiczne, przejścia dla 

zwierząt nad lub pod drogą, ograniczenia prędkości, okresowe zamykanie dróg, 

zwiększenie widoczności. Trzecia metoda to instalacja: lokalna – jest montowana jako 

element infrastruktury drogowej, a mobilna to instalacja montowana w/ lub na 

pojazdach. Czwarta metoda według zastosowania, czyli wszechstronne, na drogach 

samochodowych czy liniach kolejowych [22]. 

Każda z wyżej wymienionych metod ma swoje wady i zalety. Jednak wszystkie 

z nich w mniejszym lub większym stopniu przeciwdziałają wypadkom i kolizjom na 

drogach z udziałem zwierząt. Aby zyskać pewność, iż zastosowane sposoby ochrony 

zwierząt w oczekiwany sposób spełniają swoje funkcje obligatoryjne jest 

przeprowadzenie badań monitoringowych. Tego rodzaju badania są wymagane jako 

cześć analizy porealizacyjnej w przypadku gdy inwestycja znacząco oddziałuje na 

środowisko. Dzięki nim możemy ustalić skuteczność danej metody [23]. Za 

najskuteczniejsze uważa się metody pasywne, które fizycznie blokują bądź umożliwiają 

przejście zwierzętom. Jednak czasami i one nie są wystarczające gdy zwierze jest 

zdeterminowane i na przykład przerwie ogrodzenie. Z kolei za najsłabszą i najtańszą 

metodę wskazuje się stosowanie elementów odblaskowych. Ich skuteczność na tle 

aktualnie przeprowadzonych badań jest wątpliwa [24].  

5. Ogólne procedury postępowania z zwierzętami dzikimi – rannymi 

w wyniku kolizji drogowej bądź wypadku 

Wbrew pozorom problematyczne jest ustalenie sposobu postępowania. Wpływ na 

to ma zaistniała sytuacja, miejsce zdarzenia, stan zdrowia zwierzęcia, a także 

przypisanie poszczególnych kompetencji organom i instytucjom [25].  

W momencie otrzymania zgłoszenia o powstałym wypadku drogowym, w którym 

udział brały dzikie zwierzęta, dyżurny służby (Policja, Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego) powinien zawiadomić o tym zarządcę drogi i pracownika 

urzędu gminy lub miasta na terenie gdzie zdarzenie miało miejsce. Pracownik urzędu 
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gminy lub miasta powiadamia: lekarza weterynarii, Łowczego Koła Łowieckiego albo 

organizacje społeczną, której statusowym celem jest ochrona zwierząt. Następnie 

patrol Policji po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpiecza w sposób umożliwiający 

bezpieczny ruch na danym odcinku drogi. Z kolei lekarz weterynarii przybyły na 

miejsce zdarzenia ocenia stan zwierzęcia. Zwierzęta ranne, których stan jest dobry 

i pozwala na wyleczenie, po udzieleniu pomocy weterynaryjnej, przemieszczane są do 

miejsca naturalnego bytowania. Gdy jednak wymagane jest dłuższe leczenie, zwierze 

zabiera pracownik schroniska albo powiadomiony zarządca drogi organizuje transport 

zwierzęcia do wybranej lecznicy. W przypadku gdy stan zwierzęcia nie rokuje na 

wyleczenia lekarz weterynarii zobowiązany jest do wydania decyzji o odstrzale 

zwierzęcia. Lekarz weterynarii może również pobrać próbkę tkanki zwierzęcej. Ma to 

na celu eliminacje zagrożenia powstawania epidemii. Po czym zarządca drogi 

organizuje transport uśmierconego zwierzęcia do utylizacji i sprzątanie drogi. 

Właściwa miejscowo Komenda Policji w przypadku rażącej zwłoki wykonania tych 

czynności powinna podjąć działania wymuszające, między innymi wszcząć procedurę 

ukarania. Za koszty związane z utylizacja oraz porządkowaniem miejsca zdarzenia 

odpowiada zarządca drogi [26]. Zaś za koszty leczenia zwierzęcia odpowiada – Skarb 

Państwa, gdyż zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność państwa [27]. 

6. Ogólne procedury postępowania z zwierzętami dzikimi – padłymi 

w wyniku kolizji drogowej bądź wypadku 

W przypadku otrzymania zgłoszenia dotyczącego wypadku drogowego z udziałem 

dzikich zwierząt, na skutek którego zwierze jest martwe- dyżurny właściwej służby 

otrzymującej zgłoszenie (Policja, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) jest 

zobowiązany do zawiadomienia zarządcy drogi. Zaś zarządca drogi odpowiedzialny jest 

za zorganizowanie transportu zwłok do utylizacji i sprzątnięcie drogi. Jak w przypadku 

zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych, właściwa miejscowo Komenda Policji 

w razie rażącej zwłoki podczas wykonania tych czynności, podejmuje działania 

wymuszające, czyli wszczęcia procedury ukarania włącznie. Jeżeli konieczne jest 

w związku z prowadzonym postępowaniem zabezpieczenie zwłok zabitych zwierząt, to 

Policja zawiadamia Powiatowego Lekarza Weterynarii on z kolei prowadzi działania 

zgodnie z własnymi procedurami. Musi mieć jednak na uwadze zalecenia organu 

prowadzącego postępowanie. Kosztami związanymi z utylizacją oraz porządkowaniem 

miejsca zdarzenia jest obciążony zarządca drogi. Z kolei kosztami zabezpieczenia zwłok 

zwierzęcych jest obarczony organ prowadzący postępowanie [28]. 

7. Ogólne procedury postępowania z zwierzętami poszkodowanymi 

w wyniku katastrof drogowych 

W skali roku dochodzi również do licznych katastrof drogowych z udziałem 

zwierząt. Pierwsza czynnością, którą należy wykonać jest wezwanie na miejsce 

zdarzenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Następnie gdy 

zajdzie taka potrzeba należy wezwać służby ratownicze: straż pożarną, pomoc 

drogową, jak również inne służby będące w posiadaniu specjalistycznego sprzętu do 

usunięcia zwierząt. Kolejną czynnością jest wstrzymanie ruchu przez policję, gdyż 

zwierzęta mogą rozchodzić się w różnych kierunkach po jezdni. Policja jest zmuszona 

do wstrzymania ruchu w obu kierunkach, a następnie zlokalizowania zwierząt 
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w jednym miejscu. Wstrzymanie ruchu trwa do czasu przemieszczenia wszystkich 

zwierząt w bezpieczne miejsce np. poza jezdnię. Kolejną czynnością jest poinfor-

mowanie dyżurnego o potrzebie zorganizowania objazdu przez zarządcę drogi [29]. 

Nie ma jednolitego sposobu postępowania dla każdego wypadku drogowego, 

w którym biorą udział zwierzęta. Jest tak dlatego, że mogą być to zwierzęta 

gospodarskie, domowe, dzikie, bojaźliwe czy niebezpieczne. Z tego też względu, jeśli 

kierowca nie ucierpi w wypadku to w jego obowiązku jest zajęcie się ładunkiem. Tego 

rodzaju osoba powinna być przeszkolona w zakresie wykonywana czynności zarówno 

podczas obsługi zwierząt jak i transportu [30]. 

Nigdy nie wiadomo jak zwierzęta będą reagowały podczas tego rodzaju zdarzenia. 

Jedne się spłoszą, w konsekwencji uciekną, a inne zaatakują. Zatem to na policjancie 

spoczywa ocena sytuacji z jakimi zwierzętami ma do czynienia, a następnie musi 

podjąć właściwy kierunek działania. W przypadku, w którym będą to zwierzęta dzikie 

albo niebezpieczne winien zachować szczególna ostrożność. Powinien pozostawać 

w bezpiecznej odległości i się do nich nie zbliżać, gdyż mogłoby to wywołać u nich 

niepotrzebną agresję. Nie należy również zapominać o postawieniu radiowozu 

w bezpiecznej odległości i podjęciu tylko niezbędnych działań do momentu przyjazdu 

służb. Zgodnie z artykułem 33 ustępu 4 ustawy o ochronie zwierząt, gdy nastąpi 

konieczność uśmiercenia mającego na celu zakończenie cierpienia zwierzęcia policjant 

zobowiązany jest wezwać osobę, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie 

działań- lekarza weterynarii. Wobec zwierząt wolno żyjących policjant może użyć 

broni palnej. Jednak niniejszy przepis stosuje się w opisywanych okolicznościach 

wyłącznie w momencie zajścia takiej potrzeby. Aby zminimalizować skutki zdarzenia 

trzeba współpracować ze wszystkimi służbami podczas przemieszczania zwierząt, 

porządkowania drogi i usuwania pojazdu [31]. 

Właściciel zwierząt albo sprawca wypadku pokrywa koszty, które wynikają 

z prowadzeniem działań ratowniczych. 

8. Podsumowanie 

Reasumując, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt pomimo licznych metod 

zapobiegania ich powstawaniu stanowią nadal nieustanny problem zarówno dla 

utrzymania bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym, jak i stanu populacji 

zwierząt dziko żyjących. Szczególnie dotyczy to województw z dużymi kompleksami 

leśnymi. W związku z powyższym tak ważne jest wdrażanie takich rozwiązań 

w obszarze infrastruktury drogowej, które minimalizowałyby tego rodzaju zdarzenia. 

Ważną kwestią jest też edukacja społeczeństwa a szkolnie kierowców o przyczynach, 

skutkach i procedurze postępowania w tego typu sytuacjach.  

Należy dążyć do stworzenia ogólnodostępnej bazy danych, którą tworzyłaby policja 

współpracująca z zarządcami dróg. Policja udostępniałaby dane odnośnie kolizji, 

a zarządcy dróg dane dotyczące obserwacji zwłok zwierząt na drogach i każdym nawet 

najmniejszym przejechanym zwierzęciu. Dzięki niej możliwe stałoby się szczegółowe 

oszacowanie występowania ryzyka na poszczególnych drogach.  

 Ważną kwestią jest również zintensyfikowania szkoleń funkcjonariuszy policji 

zabezpieczających miejsce zdarzenia z udziałem zwierząt jak również tych którzy 

przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia. W tego typu działaniach kluczową 

kwestią jest również właściwa współpraca z innymi służbami.  
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Wybrane aspekty zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

Streszczenie  
Od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierząt. Autorka 
w niniejszym artykule dokonaniu podziału zdarzeń drogowych, w których udział mogą brać zwierzęta, 
a następnie scharakteryzowała zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt na podstawie statystyk policyjnych 
2010-2016 roku. Opisała również sposoby zapobiegania zdarzeniom drogowym z udziałem zwierząt, 
a także ogólne procedury postępowania z zwierzętami dzikimi- rannymi i padłymi w wyniku wypadku, 
katastrowy, kolizji drogowej. 
Słowa kluczowe: wypadek drogowy, kolizja drogowa, katastrofa drogowa, zwierzęta 

Selected aspects of road accidents involving animals 

Abstract  
For several years, there has been a systematic increase in communication events with animals. In this 
article, the author makes a division of road events in which animals can take part, and then characterizes 
road incidents involving animals based on police statistics for 2010-2016. She also described ways to 
prevent road events involving animals, as well as general procedures for handling wild animals injured and 
injured as a result of accident, cadastre, road collision. 
Keywords: traffic accident, road collision, road disaster, animals 
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