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DRODZY CZYTELNICY!
Dużymi krokami zbliża się dzień wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która niesie za sobą
zwiększenie kontradyktoryjności procesu karnego. W poprzednim numerze poprosiliśmy prof. Tadeusza Tomaszewskiego o wyjaśnienie, z czym wspomniana zmiana wiąże się
dla biegłych sądowych. Wobec dobrego odbioru i żywego
zainteresowania ze strony Czytelników, zdecydowaliśmy się
wrócić do tego tematu. Swoją opinię dotyczącą aktualizacji
k.p.k., w nowej rubryce „Krzywy Paragraf”, wyraża prokurator
Jan Wojtasik, długoletni Prokurator Okręgowy w Zielonej
Górze, a obecnie wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury w Krakowie. Z kolei o porównanie anglosaskiego trybu procesowego, na którym wzorowali się nasi
ustawodawcy, z trybem, który będzie obowiązywał w Polsce
od 1 lipca 2015 r. poprosiliśmy dra Damiana Wąsika z Zakładu Podstaw Prawa Medycznego bydgoskiego Collegium
Medicum.
W rubryce „Metody Badawcze” zajęliśmy się znów aktualnym tematem dopalaczy. Przez chwilę wydawało się, że organy ścigania zapanowały nad dilerami tych niebezpiecznych
substancji, jednak w rzeczywistości cały handel przeniósł
się do podziemia, a zagrożenie wcale nie minęło. Producenci dopalaczy stale testują nowe substancje, które od
zakazanych różnią się drobnymi modyfikacjami i tym samym
omijają prawo. Ich oznaczanie nie jest łatwe, co nie znaczy, że
niemożliwe. Dla nowoczesnej toksykologii sądowej zbadanie
próbki krwi, moczu czy nawet samego produktu zabezpieczonego od podejrzanego nie stanowi żadnego problemu,
o czym chcemy Państwa przekonać w materiale „Dopalacze
– twardy orzech do zgryzienia”.
Trzon naszego periodyku stanowi jednak wciąż genetyka.
W bieżącym numerze o użyteczności genetyki sądowej
w badaniach obejmujących materiał zwierzęcy rozmawiamy
z profesorem Adrianem Linacre z Uniwersytetu Flindersa
w Australii. Profesor przybliża nam możliwości, ale i ograniczenia stosowanych metod a także zdradza, w jakich
sprawach warto poprosić o pomoc genetyka. A dobrego
– naprawdę warto i to nawet w najbardziej nietypowych
przypadkach. Jak chociażby ten, opisany w dziale „Ciekawe
Przypadki”, gdzie tradycyjnie uchylamy rąbka tajemnicy
dotyczącej naszej pracy. Tym razem wspominamy sprawę,
w której bardzo uparty wegetarianin podaje w wątpliwość
zawartość swojego więziennego talerza...
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METYLACJA – SPOSÓB
NA IDENTYFIKACJĘ
OCENA WIEKU CHRONOLOGICZNEGO JEST NIEZWYKLE WAŻNĄ KWESTIĄ
W PRZYPADKU POSZUKIWANIA NIEZNANEGO SPRAWCY, SZCZEGÓLNIE GDY
PROFIL GENETYCZNY NIE PASUJE DO ŻADNEGO Z BAZY DANYCH.
OBOK OKREŚLENIA CECH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ POCHODZENIA BIOGEOGRAFICZNEGO ŚCISŁE OSZACOWANIE WIEKU MOŻE ZNACZNIE ZAWĘZIĆ GRONO
POTENCJALNYCH PRZESTĘPCÓW LUB UŁATWIĆ ZIDENTYFIKOWANIE OFIARY.

Rzeczą oczywistą jest, że wiek chronologiczny może różnić się od wieku
biologicznego, na co mają wpływ nie tylko
czynniki genetyczne, ale również przebyte choroby oraz styl życia.
W ludzkim genomie zidentyfikowano
wiele markerów metylacji DNA (proces
przyłączania się grup metylowych do
zasad azotowych), które dostarczają informacji o wieku chronologicznym (wraz
z procesem starzenia poziom metylacji
się zwiększa).
Dobrym kandydatem do przewidywania
wieku okazał się być gen ELOVL2, który
koduje enzym biorący udział w syntezie długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (z ang.
Polyunsaturated Fatty Acid, PUFA). Co
ciekawe, PUFA są zaangażowane w pro-

cesy biochemiczne, które przyczyniają się
do starzenia się organizmu.
Grupy metylowe przyłączają się najczęściej do cytozyny, a wodorosiarczyny
deaminują jedynie niemodyfikowaną cytozynę, co pozwoliło na analizę metylacji
kilku miejsc CpG w rejonie promotora
ELOVL2 za pomocą sekwencjonowania
wodorosiarczynowego. Metoda opiera
się na amplifikacji fragmentu DNA i pirosekwencjonowaniu segmentu, który
obejmuje odpowiednie pozycje CpG.
Prawidłowe określenie wieku (± 7 lat)
okazało się możliwe w znacznej większości próbek. Należy jednak mieć na
uwadze, że DNA degraduje wraz z upływem czasu, dlatego trudno jest uzyskać
niezbędne produkty PCR z dłuższych amplikonów nawet w przypadku odpowiednio zabezpieczonych dowodów.

Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że metylacja jest stabilną
chemicznie modyfikacją DNA, dzięki
czemu stanowi źródło markerów, których
analiza jest najbardziej odpowiednia
do prawidłowego określania wieku dla
potrzeb genetyki sądowej. W obrębie
ELOVL2 wraz z procesem starzenia obserwuje się szeroki zakres zmian metylacji, co skutkuje silną korelacją z wiekiem,
dlatego gen ten jest uważany za dobry
czynnik predykcyjny.
Opracowanie: Karolina Pawlik
Na podstawie: Renata Zbieć-Piekarska
i wsp. „Examination of DNA methylation status of the ELOVL2 marker may
be useful for human age prediction in
forensic science”, 2015 r., Forensic Sci Int
Genetics 14, 161-167.
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NIE DAJ SIĘ ZNOWU NABRAĆ!
ICH DA SIĘ ROZRÓŻNIĆ!
PROFILOWANIE DNA, CHOĆ BEZSPRZECZNIE JEST NIEZASTĄPIONYM NARZĘDZIEM W RĘKACH ŚLEDCZYCH, MA RÓWNIEŻ SWOJE OGRANICZENIA. JEDNYM
Z NICH SĄ PRZYPADKI DOTYCZĄCE BLIŹNIĄT JEDNOJAJOWYCH, KTÓRE AŻ DO
TEJ PORY ZWIĄZANE BYŁY Z LICZNYMI PROBLEMAMI TECHNICZNYMI, PRAWNYMI I ETYCZNYMI. A WSZYSTKO PRZEZ TO, ŻE BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE MAJĄ
(PRAWIE) IDENTYCZNY DNA. SKUTKIEM TEGO SĄ PROBLEMY W IDENTYFIKACJI SPRAWCY ZA POMOCĄ BADAŃ KRYMINALISTYCZNYCH. JEŚLI SĄD NIE JEST
W STANIE OKREŚLIĆ, KTÓRE Z BLIŹNIĄT MOGŁO MIEĆ ZWIĄZEK Z POPEŁNIENIEM PRZESTĘPSTWA, MUSI UNIEWINNIĆ OBOJE.

Jedną z metod określania sprawcy jest
analiza mutacji w obrębie całego genomu (poddaje się go sekwencjonowaniu
i identyfikuje unikalne mutacje). Niestety,
technika ta jest bardzo czasochłonna i po
prostu droga, dlatego raczej mało prawdopodobne jest finansowanie jej ze środków
publicznych.
Z tego względu genetycy sądowi zdecydowali się poszukać szybszej i tańszej techniki. Jej podstawą jest koncepcja związana
z metylacją DNA.
ETAP – METYLACJA
Stopień zmetylowania DNA jest unikatowy dla każdego organizmu. W pewnym
zakresie zależy on również od środowiska,
dlatego gdy bliźnięta dorastają (zmieniają
nawyki, mieszkają w różnych miejscach,
wykonują różne zawody) rośnie poziom
różnic w ich osobniczym wzorze metylacji.
Aby go zbadać, genom należy poddać reakcji bi-sulfitacji, celowanej w zmetylowane regiony DNA i zmieniającej sekwencje
nukleotydów.
Jeśli poddamy tej reakcji mocno zmetylowany fragment DNA, spowoduje to duże
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zmiany w jego sekwencji, np. cytozynę zastąpi tymina. Nową sekwencję DNA można by określić przez sekwencjonowanie,
ale tu znów pojawia się wyjściowy problem
– duże koszty, praco- i czasochłonność.
Z tego względu zdecydowano o przetestowaniu innej metody – wysokorozdzielczej
analizy krzywej topnienia DNA (high resolution melt curve analysis – HRMA).
ETAP – HRMA
HRMA wykorzystuje temperaturę, która
prowadzi do rozbicia wiązań wodorowych w DNA (temperaturę topnienia). Im
więcej wiązań wodorowych jest w DNA,
tym wyższa jest temperatura potrzebna
do ich rozerwania. Z tego powodu, jeśli
jedna sekwencja DNA jest zmetylowana
bardziej niż inna, to temperatury topnienia
obu próbek będą różne. Zmierzenie tych
różnic pozwala na ustalenie, który z bliźniaków pozostawił swój ślad na miejscu
zbrodni.
Dwuniciowa forma ludzkiego DNA jest
utrzymywana przez wiązania wodorowe
łączące zasady AT (w. podwójne) i GC (w.
potrójne). Jeśli jakiś obszar jest utworzo-

ny w większości wiązaniami GC, które są
metylowane, w reakcji bi-sulfitacji nastąpi
zmiana pary GC w AT, przez co liczba wiązań wodorowych w tej sekwencji zmaleje
i spowoduje to widoczny spadek temperatury topnienia.
Niestety, również i ta metoda posiada
swoje ograniczenia. Młodzi bliźniacy lub
wychowywani w tych samych warunkach
środowiska mogą nie wykazywać istotnych różnic w metylacji DNA, przez co nie
da się ich rozróżnić. Widoczne są też różnice w stopniu metylacji DNA wyizolowanego z różnych płynów ustrojowych (np.
z krwi i śliny), co oznacza, że do badań porównawczych wymagana jest próbka DNA
z tego samego źródła, co ślad z miejsca
przestępstwa. Trzecim ograniczeniem jest
wymagana ilość DNA (aż 100 ng), która
może nie być dostępna w wielu śladach.
Opracowanie: Michał Kloska na podstawie Anal Biochem. 2015, 476: 36-39. doi:
10.1016/j.ab.2015.02.001.
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ZAGROŻONYM
GATUNKOM

ŁOWIENIE DNA
FISH, CZYLI FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU POZWALA NA WYODRĘBNIENIE I ODRÓŻNIENIE MATERIAŁU GENETYCZNEGO W MIESZANINIE
KOMÓREK POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH DAWCÓW. MA TO SZCZEGÓLNE
ZNACZENIE W ANALIZIE MATERIAŁU DOWODOWEGO ZEBRANEGO U OFIAR
PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH.

Ślady biologiczne powstające podczas
przestępstw seksualnych, takie jak
plamy nasienia lub tkanki nabłonkowe
pozostające pod paznokciami, często są
mieszaniną komórek napastników i ofiary.
Interpretację obejmującą profile DNA
występujące w mieszaninie komórek od
dwóch dawców można uzyskać za pomocą wykonania odpowiednich obliczeń
statystycznych, jednak obecne procedury
nie pozwalają na rozróżnienie poprzez
analizę autosomalnych STR (krótkie powtórzenia tandemowe występujące
na chromosomach niepłciowych) poszczególnych składowych mieszaniny.
Jeśli DNA jednego z dawców obecny
będzie w znaczącej przewadze, wynik
będzie wskazywał, że próbka pochodzi
od jednej tylko osoby. Natomiast markery
Y-STR (STR znajdujące się na męskim
chromosomie Y) pozwalają wykluczyć,
ale nigdy w 100% nie potwierdzają
pochodzenia śladu biologicznego od
danej osoby.
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Z tego względu idealnym rozwiązaniem
byłoby łączne wykorzystanie markerów
Y-STR z auto-STR, jednak przysparza to
znacznych trudności w obrębie analizy
statystycznej.
Zastosowanie techniki FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ) pozwoliło odróżnić plemniki zawierające chromosom
Y, które były niezbędne do dalszej analizy,
od plemników, które zawierały chromosom X. W tym celu wykorzystano sondy,
które hybrydyzowały z odpowiednim
regionem na chromosomie Y – dając zielony sygnał fluorescencyjny oraz sondy
hybrydyzujące z regionem chromosomu
X, w wyniku czego powstawał czerwony
sygnał fluorescencji. Pojedyncze plemniki
izolowano za pomocą mikrodysekcji laserowej metodą wychwytywania (LCM),
która pozwala na uzyskanie jednorodnych populacji komórek z heterogennego
materiału. Tylko niewielka część chromosomu Y ulega rekombinacji (region

pseudoautosomalny), dlatego locus
Y-STR został wybrany jako znacznik, aby
rozróżnić odmienne autosomalne profile
różnych dawców. Strategia opierała się
na „połączeniu” locus Y-STR i 10 loci
autosomalnych STR, które następnie
amplifikowano i genotypowano.
Nowe podejście pozwala na analizę
mieszaniny od trzech różnych dawców
(a nawet od ich większej liczby – należy
uwzględnić odpowiednią ilość badanych
markerów genetycznych), pod warunkiem, że nie są oni spokrewnieni w linii
męskiej. Powyższa strategia znacznie
ułatwia pracę biegłego sądowego, gdy
mamy do czynienia z mieszaninami DNA
pochodzącymi od kilku mężczyzn.

O BADANIU DNA ZWIERZĄT I JEGO
UŻYTECZNOŚCI W SPRAWACH KRYMINALNYCH (I NIE TYLKO) ROZMAWIAMY Z PROFESOREM ADRIANEM
LINACRE Z KATEDRY MEDYCYNY
SĄDOWEJ UNIWERSYTETU
FLINDERSA W ADELAJDZIE.

Opracowanie: Karolina Pawlik
Na podstawie: Jun-Ping Han i wsp.
„A new strategy for sperm isolation and
STR typing from multi-donor sperm
mixtures”, 2014 r., Forensic Sci Int
Genetics 13, 239-246.
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Coraz częściej do naszego laboratorium trafiają próbki DNA pochodzenia
zwierzęcego, coraz więcej jest też
zapytań o możliwości badania takiego
materiału. Czy mógłby Pan wskazać
w jakich typach spraw warto badać
ślady biologiczne pochodzące od
zwierząt?
W mojej praktyce najczęściej zdarzają
się próbki zabezpieczone od gatunków
zagrożonych, takie jak kość słoniowa czy
rogi nosorożców. W takich przypadkach
zazwyczaj śledczy proszą o określenie
gatunku zwierzęcia a następnie konkretnej populacji, z jakiej najprawdopodobniej ono pochodziło. Określanie gatunku
jest związane z zadośćuczynieniem
prawu zabraniającemu przewozu i handlu tego rodzaju próbkami zarówno na
terenie Unii Europejskiej, jak i w 175 krajach, które są sygnatariuszami Konwencji
o międzynarodowym handlu dzikimi
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (ang. Convention
on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora, CITES).
Wskazanie populacji, z której pochodziło zwierzę, którego próbka została
zabezpieczona w toku śledztwa, pomaga
organom ścigania w walce z tego rodzaju
przestępczością poprzez możliwość wytypowania regionów, w których aktualnie
dochodzi do kłusownictwa.

Załóżmy, że w czasie oględzin odzieży
zabezpieczonej od ofiary zostaje
zabezpieczone włókno przypominające wyglądem włos, prawdopodobnie
pochodzenia zwierzęcego. Jaki zakres
informacji jest w stanie uzyskać
z takiego dowodu dzisiejsza genetyka
sądowa?
Na początek warto przeprowadzić badanie mikroskopowe, aczkolwiek rzadko
jest ono rozstrzygające, jeśli naszym
celem jest określenie choćby gatunku,
od którego pochodzi włókno. Obecnie
rutynowo przeprowadza się raczej badania DNA, a ich zakres jest zależny od
stawianej w postanowieniu o zleceniu
badań hipotezy. Jeśli pytania dotyczą
określenia gatunku zwierzęcia, wówczas
badamy tylko niewielką część genu
zwanego cytochromem b. Jest to gen
kodujący białko kluczowe dla aktywności
mitochondriów i z tego względu sekwencja tego białka jest bardzo podobna
u człowieka i np. sosny. Ale znajduje się
w niej kilka obszarów, które cechuje mniejsza aktywność, a tym samym
większa zmienność. Całkiem przypadkiem różnorodność tych obszarów jest
naprawdę niewielka w obrębie gatunku
i wynosi mniej niż 1%, jednak pomiędzy
gatunkami jest wystarczająca do ich
odróżniania. Każdą uzyskaną sekwencję
porównuje się z ogromną bazą danych

profili DNA zwaną GenBank, co pozwala
na określenie przynależności gatunkowej, co dotyczy również włosa, o który
Państwo pytają. Włosy nie są oczywiście
bogatym źródłem jądrowego DNA, ale
czasem w razie potrzeby udaje się również przeprowadzić takie same badania,
jak w przypadku identyfikacji osobniczej ludzi, tzn. obejmujące polimorfizm
autosomalnych loci mikrosatelitarnych.
Cały problem polega jednak na tym,
że nawet jeśli mamy idealną zgodność
wszystkich loci między próbką z miejsca
zdarzenia a konkretnym zwierzęciem,
to nie określimy prawdopodobieństwa
identyczności próbki, jeśli dla danego
gatunku nie będziemy dysponować
odpowiednią bazą częstości alleli. A takie
bazy dostępne są praktycznie wyłącznie
dla psów i kotów.
Jakie jest rzeczywiste znaczenie
wykorzystywania odpowiednich i wystarczająco wysyconych baz danych
podczas interpretacji wyników badania DNA zwierząt?
Mówiąc szczerze ma to kolosalne znaczenie. Tak jak wspomniałem przed chwilą, stworzono wreszcie bazy dla kotów
i psów, ponieważ są to dwa najczęściej
spotykane gatunki zwierząt domowych.
W niektórych krajach takie bazy utworzono nawet dla konkretnych ras zwierząt. Jeśli dowód zostanie zabezpieczony
w kraju albo na obszarze geograficznym,
dla którego nie ma żadnej tego rodzaju
bazy, wówczas należy przyjąć pewne
dodatkowe założenia statystyczne, posługując się inną bazą. Oczywiście nadal
należy mieć na uwadze, że nawet jeśli
uzyskamy zbieżne profile, to niekoniecznie będą one pochodzić od pojedynczego zwierzęcia. Po prostu dodatkowym
problemem, który nie jest w ogóle spotykany wśród ludzi, jest chów wsobny
dotyczący bardzo wielu małych populacji
zarówno zwierząt domowych, jak i dzikich zagrożonych wyginięciem.
W każdym razie istotnym jest, aby
podczas badania próbek odzwierzęcych
zachowywać standardy przyjęte w badaniu materiału ludzkiego dla zapewnienia
najwyższych standardów testów.
Próbki pochodzenia zwierzęcego
wcale nie muszą być powiązane
z przestępstwami popełnianymi przez
ludzi, ale mogą trafiać do naszych
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laboratoriów w zupełnie innych okolicznościach. Czy genetyka sądowa
znajduje zastosowanie np. w ochronie
gatunków ginących? Czy trafiają się
Panu takie sprawy?
Tak naprawdę badania gatunków zagrożonych to to, czym zajmuję się przez
większość mojego czasu, ponieważ mówimy tu o świetnie zorganizowanej przestępczości międzynarodowej. Handel gatunkami zagrożonymi i wyrobami z nich
uzyskanymi to rynek wart około 50
miliardów dolarów amerykańskich, które
stanowią coroczny nielegalny dochód
przestępców. O większych obrotach
mówimy tylko w przypadku narkotyków!
Handel obejmuje wszystko – części ciał
zwierząt, np. tygrysów, kość słoniową,
rogi, żółć niedźwiedzia, łuski pangolinów, a także żywe zwierzęta jak papugi,
węże, jaszczurki, a nawet rośliny – w tym
przede wszystkim orchidee czy nawet
egzotyczne gatunki drewna. Zajęliśmy
się nawet opracowywaniem metod pozwalających na identyfikację takich próbek, ale mamy problemy z uzyskaniem
wsparcia finansowego, ponieważ większość środków przeznaczana jest na badania z zakresu identyfikacji osobniczej
człowieka. Jeśli macie zamiar inwestować czas i pieniądze w opracowanie nowych zestawów do badania STR wśród
ludzi, to chciałbym wspomnieć, że takie
testy potrzebne są również do analizy
wszystkich wymienionych przeze mnie
przed chwilą gatunków. Opracowano
wprawdzie testy dla tygrysa, niedźwiedzia, jelenia, nosorożca i słoni, ale handel
obejmuje też niezliczoną liczbę egzotycznych gatunków ptaków jak choćby
papugi, dla których praktycznie nie ma
opracowanych gotowych zestawów do
analizy STR, o bazach danych oczywiście
nie wspominając.
Jak, Pańskim zdaniem, będzie kształtować się przyszłość genetyki sądowej związanej z badaniami zwierząt?
Sekwencjonowanie pełnych genomów staje się coraz tańsze i niedługo
może będzie w zasięgu naszych rąk.
Zostaliśmy poproszeni o opracowanie testu genetycznego dla pytonów
rombowych, ponieważ stały się częstym
celem handlarzy. Zaczęło się od tego,
że nie było żadnych testów dostępnych
dla jakichkolwiek pokrewnych gatunków gadów, które moglibyśmy wykorzystać w przypadku pytona. Udało się

Profesor Adrian Linacre

Profesor Adrian Linacre opublikował niemal sto artykułów w recenzowanych czasopismach, jest również autorem i współautorem najważniejszych opracowań z zakresu genetyki sądowej zwierząt. Skończył
zoologię na Uniwersytecie w Edynburgu, doktoratu z genetyki molekularnej bronił w Sussex, a od wielu lat zajmuje się badaniami z zakresu szeroko pojętych nauk sądowych. Obecnie pracuje w Katedrze
Medycyny Sądowej Uniwersytetu Flindersa w Adelajdzie (Australia
Południowa), gdzie kieruje zespołem zajmującym się opracowywaniem nowych technik analizy DNA.
zdobyć środki na sekwencjonowanie
całego genomu i dzięki odpowiedniemu
oprogramowaniu zdołaliśmy wytypować
potencjalne regiony mikrosatelitarne,
przydatne z punktu widzenia identyfikacji. Kosztowało nas to trochę pracy,
ale w tej chwili dysponujemy testem
obejmującym 24 układy typu STR, które
wydają się być wystarczająco polimorficzne. Jesteśmy na etapie badań populacyjnych, których zwieńczeniem będzie
utworzenie bazy danych, która pozwoli

nie tylko na identyfikację osobniczą,
ale też geograficzną.
Dostępność nowych technologii gwarantuje, że tego rodzaju przedsięwzięcia
staną się bardziej powszechne i pojawi
się wreszcie więcej testów obejmujących
następne gatunki.

Rozmawiał:
Tomasz Grzybowski
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DOPALACZE – TWARDY
ORZECH DO ZGRYZIENIA
AUTOR:
MARCIN WOŹNIAK

AUTOR:
MARZENA SYKUTERA

MIAŁY STANOWIĆ BEZPIECZNĄ (POD WZGLĘDEM PRAWNYM)
ALTERNATYWĘ DLA NIELEGALNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, A STWORZYŁY ZAGROŻENIE, KTÓRE SIEJE SPUSTOSZENIE
W ORGANIZMIE UŻYTKOWNIKA. TRUDNO Z NIMI WALCZYĆ,
DIAGNOZOWAĆ I LECZYĆ ICH SKUTKI.
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Dopalacze (ang. – smarts, legal highs,
herbal highs, boosters) to potoczne określenie grupy substancji o silnym działaniu
psychoaktywnym, które mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetycznego.
Dopalacze z założenia mają stanowić
legalną alternatywę dla narkotyków
i substancji odurzających, imitując efekty
narkotyczne. Intencją tworzenia nowych
substancji psychoaktywnych jest legalne
wprowadzenie do obrotu i handlu substancji o działaniu narkotycznym, jednak
takich, które wymykają się regulacjom
prawnym i których nie uwzględnia lista
substancji kontrolowanych przepisami
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Jaki jest mechanizm i skutki działania
dopalaczy, dlaczego są tak niebezpieczne i jak wygląda ich sytuacja prawna
w Polsce?
NIEBEZPIECZNY SUBSTYTUT
Problem zażywania dopalaczy dotyka
głównie ludzi młodych, ale przeciwdziałanie temu zagrożeniu jest wyzwaniem dla
nas wszystkich. Stanowią duże zagrożenie
dla zdrowia i życia. Dopalacze bowiem
NIE SĄ bezpieczną alternatywą dla narkotyków. Handlujący nimi są świadomi
niebezpieczeństw, jakie może wywoływać
ich konsumpcja i dlatego zabezpieczają
się przed roszczeniami potencjalnych
ofiar, umieszczając na dopalaczach napis:
„Produkt nie do spożycia przez ludzi,
wyłącznie do celów laboratoryjnych”
lub „Produkt kolekcjonerski”. Dopalacze
występują pod wieloma postaciami,
a ich skład często nie jest podawany na
opakowaniach. Bywa też tak, że skład
deklarowany na opakowaniu może się
różnić od składu rzeczywistego i w preparacie mogą się znajdować toksyczne dla naszego organizmu substancje
niezadeklarowane przez producenta (np.
sproszkowane szkło, arszenik). Ponadto
pomiędzy tak samo nazywającymi się produktami mogą występować duże różnice
w składzie i działaniu, co zwiększa ryzyko
przedawkowania i działań toksycznych.
Największym problemem jest to, że większość substancji wchodzących w skład
dopalaczy jest słabo poznana, co utrudnia,
jeżeli nie uniemożliwia, przewidzenie
efektu ich działania. W rezultacie prowadzi to do obniżenia skuteczności działań
ratujących zdrowie lub życie.
SŁABSZE, WIĘC GROŹNIEJSZE
Niebezpieczeństwem związanym z zażywaniem dopalaczy jest przyjmowanie
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Herbal
highs

substancje ziołowe, mieszanki ziołowe, ziołowe
psychodeliki i stymulanty na bazie ziół i roślin

Party pills,
legal highs

tabletki zawierające związki pochodzenia naturalnego
uzyskiwane z roślin, jak i zawierające substancje
syntetyczne lub półsyntetyczne

Designer
drugs

z chemicznego punktu widzenia są to nowe związki, które
stanowią często proste modyﬁkacje substancji kontrolowanych, uzyskiwane przede wszystkim poprzez wprowadzenie
do struktury takiego związku dodatkowej grupy chemicznej,
np. metylowej czy metoksylowej, czy zastąpienie atomu
wodoru atomem halogenowca, np. ﬂuoru

Research
chemicals

metody, takie jak chromatografia gazowa
z wykorzystaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego (GC-FID) czy wysoko
sprawna chromatografia cieczowa z użyciem detektora szeregu diod (HPLCDAD) okazują się niewystarczające do ich
identyfikacji. Również zakres zastosowania chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) jest
ograniczony w przypadku badania tych
związków. Mimo tego, że nowoczesne
techniki analityczne rozszerzają możliwości badawcze, to jeśli są stosowane
pojedynczo, mogą być w tym przypadku
zawodne. Rozwiązaniem tego problemu
jest kompleksowe podejście do problemu
identyfikacji nowych substancji zarówno
w zabezpieczonych preparatach, jak
i w próbach materiału biologicznego,
pobranych od osób, które te związki
przyjmują. Konieczne jest więc opracowywanie takich procedur postępowania,
które umożliwią analitykowi jednoznaczną identyfikację nieznanej substancji psychoaktywnej. Wstępną identyfikację badanego związku polegającą na klasyfikacji
do grupy chemicznej można przeprowadzić na podstawie widma masowego przy
jonizacji strumieniem elektronów (EI/

substancje psychoaktywne dostępne w sprzedaży
w postaci proszków jako odczynniki chemiczne

wysokich dawek tych preparatów w przekonaniu, że dopalacze działają słabiej od
narkotyków. Często są one zażywane
w połączeniu z innymi związkami psychoaktywnymi (alkoholem, marihuaną, innymi dopalaczami) oraz lekami. W takich
przypadkach ryzyko indukcji zaburzeń
psychicznych (napady szału, psychoza
schizofreniczna, napady lęku, zaburzenia
snu), ryzyko indukcji napadów drgawkowych oraz ryzyko silnych odpowiedzi
ze strony układu krążenia jest bardziej
prawdopodobne.
Podobnie, jak w przypadku narkotyków,
objawy używania zależą od rodzaju substancji, przyjętej dawki, jak również od
cech psychofizycznych danej osoby. Nie
ma jednego wzorca reakcji na przyjętą
substancję – tolerowana przez organizm
jednego człowieka, dla innego może być
groźną w skutkach trucizną, nawet ze
skutkiem śmiertelnym.
Wśród objawów zatrucia dopalaczami
odnotowywane są zaburzenia świadomości, bóle głowy, drżenie rąk, zaburzenia
orientacji, bełkotliwa mowa, omdlenia,
kołatanie serca, wymioty, wysoka gorączka, skoki ciśnienia krwi i zaburzenia rytmu
serca (puls nawet 150-190 uderzeń na
minutę), utrata przytomności, wahania
nastroju (na zmianę depresja i euforia).
Objawy nie są specyficzne i mogą wskazywać też na zatrucie narkotykami, lekami itp. Czasami jest to agresja połączona
z drgawkami, grymasami twarzy, wicie się
po podłodze.
W innym przypadku może to być zupełne
otępienie i brak kontaktu z otoczeniem.
SPUSTOSZENIE W ORGANIZMIE
Chociaż badania nad wpływem dopalaczy na nasz organizm wciąż trwają, już
wiadomo, że mogą one w sposób trwały

uszkodzić serce, wątrobę, nerki czy mózg.
Ponieważ są to substancje psychoaktywne, o silnym działaniu na ośrodkowy
układ nerwowy, mogą powodować np.
powstawanie stanów lękowych, depresyjnych, mogą też wyzwalać uśpione
psychozy, schizofrenię u osób, u których
być może nigdy nie doszłoby do rzutu
takiej choroby, gdyby nie czynnik inicjujący w postaci dopalaczy. Może dochodzić
również do uszkodzeń ośrodkowego
układu nerwowego, które ujawnią się
dopiero po wielu latach, np. w postaci zaburzeń osobowości, nadmiernej agresji,
zaburzeń pamięci, dużej impulsywności,
chwiejności emocjonalnej.
Zatrucia dopalaczami są bardzo trudne
w leczeniu, gdyż – w przeciwieństwie do
tradycyjnych narkotyków – nie ma testów
wykrywających ich obecność w organizmie. Oznacza to, że dostępny panel
oznaczeń narkotestów obejmuje jedynie
część stosowanych substancji psychoaktywnych, a ujemny wynik nie oznacza,
że pacjent nie jest pod wpływem innego
środka (syntetycznego lub naturalnego).
W takich wypadkach należy liczyć się
z rozbieżnością pomiędzy stanem klinicznym pacjenta, u którego obserwuje się
objawy działania narkotyku, a ujemnymi
wynikami oznaczeń.
WYZWANIE DLA NAUKOWCÓW
Metody badania nowych substancji psychoaktywnych typu dopalacze, które są
zabezpieczane na rynku narkotykowym
uległy w ostatnich latach zasadniczej
zmianie. Jest to związane z bardzo szybkim wzrostem liczby substancji oferowanych potencjalnym użytkownikom oraz
ich dużym podobieństwem w budowie
chemicznej. Z tego względu stosowane w wielu laboratoriach analitycznych

MS). Jednak następnym etapem powinna
być analiza przy zastosowaniu nowoczesnych metod analitycznych, takich
jak chromatografia gazowa sprzężona
ze spektrometrią mas, chromatografia
cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas, spektrometria w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) czy
spektroskopia magnetycznego rezonansu
jądrowego (NMR).

NIEBEZPIECZEŃSTWEM
ZWIĄZANYM Z ZAŻYWANIEM DOPALACZY JEST
PRZYJMOWANIE WYSOKICH
DAWEK TYCH PREPARATÓW
W PRZEKONANIU, ŻE DOPALACZE DZIAŁAJĄ SŁABIEJ OD
NARKOTYKÓW.

Warto podkreślić, że tylko jednoczesne zastosowanie przynajmniej dwóch
spośród wymienionych powyżej technik
analitycznych w połączeniu z wiedzą
ekspertów umożliwi jednoznaczną identyfikację nieznanych substancji psychoaktywnych.
NASZA DZIEDZINA SPECJALIZACJI
Od chwili pojawienia się dopalaczy na
rynku narkotykowym w pracowni toksykologicznej Katedry Medycyny Sądowej
w Bydgoszczy wiodącym kierunkiem
badań jest opracowywanie metod oznaczania tych substancji w zabezpieczonych dowodach rzeczowych, jak również
w materiale biologicznym. Pracownia
dysponuje nie tylko niezbędną nowoczesną aparaturą analityczną, ale przede
wszystkim zatrudnia pracowników posiadających ogromną wiedzę zawodową
i praktyczną, jak również wieloletnie
doświadczenie w tej dziedzinie. Wyniki
prowadzonych badań są przedmiotem
publikacji naukowych, a opracowane
metody analityczne są wdrażane i gwarantują wysoką wiarygodność ekspertyz
toksykologicznych.

NAZWY WYBRANYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH PREPARATÓW TYPU DOPALACZE
syntetyczne
kannabinoidy

katynony

AM-2201
AM-694

inne
substancje

fenyloetyloaminy

piperazyny

3,4-DMMC

1-PEA

2,3-DCPP

chawicyna

ﬂefedron

2,5-DMA

2C-BZP

dimetokaina

CP 47,497

4-MEC

2C-B

BZP

fenyloalanina

HU-210

bufedron

2C-D

mCPCPP

glaucyna

JWH-007

pentedron

2C-E

mCPP

harmalina

JWH-018

metylon

4-FMP

MeBP

harmina

JWH-073

butylon

4 MTA

MePP

ibogaina

JWH-122

katynon

DOB

pFPP

johimbina

JWH-175

MPBP

DOM

TFMPP

kawaina

JWH-200

PPP

MBDB

DBZP

MDAI

RCS-4F

PVP

PMA

MBZP

mitragynina

WIN 55,212-2

pentylon

PMMA

MePP

salwinoryna
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AMERYKAŃSKI SEN
AUTOR:
JAN WOJTASIK

NIE PRZYPOMINAM SOBIE INNEGO POMYSŁU NA POPRAWĘ WYMIARU
SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓRY W PORÓWNYWALNYM STOPNIU PODZIELIŁBY ŚRODOWISKA PROFESJONALNIE ZAANGAŻOWANE W JEGO
SPRAWOWANIE. CHODZI OCZYWIŚCIE O KOLEJNĄ, NIE PAMIĘTAM JUŻ
KTÓRĄ, NOWELIZACJĘ PROCEDURY KARNEJ. ROZPOCZNIE ONA SWÓJ
ŻYWOT NIEBAWEM, GDYŻ JUŻ 1 LIPCA TEGO ROKU.

Podstawowym założeniem nowej procedury karnej jest skoncentrowanie wszystkich niemal czynności dowodowych na
etapie rozprawy głównej, ograniczenie
roli sądu do pozycji dystansującego się od
dociekania prawdy arbitra i pozostawienie
spierającym się o wyższość swoich racji
stronom, czyli oskarżycielowi i obronie,
nie tylko inicjatywy dowodowej, ale obowiązku samodzielnego przeprowadzenia
każdego dowodu.
Innymi słowy, ma być jak w Ameryce,
a dokładniej, jak na amerykańskim filmie
– zaangażowany od początku do samego
końca procesu jeden i ten sam prokurator,
efektownie działający na rzecz swojego
klienta adwokat, każdy otoczony wianuszkiem wspierających go asystentów, a nad
wszystkimi trzymający porządek i dyscyplinę przy pomocy swojego niekwestionowanego autorytetu oraz drewnianego
młotka sąd. Na razie jeszcze, w sumie nie
wiadomo dlaczego, bez ławy przysięgłych.
Może tylko dlatego, że takową mają już
w Rosji? Wszystko zaś po to, żeby było
szybciej, bardziej jawnie i oczywiście sprawiedliwiej, niż dotychczas.
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PROKURATORZY VS. ADWOKACI
W toczonej na kilku płaszczyznach dyskusji widać i słychać przede wszystkim
prokuratorów i adwokatów. Ci pierwsi
jakoś nie podzielają entuzjazmu ideologów i twórców nowelizacji, drudzy wprost
przeciwnie – zdecydowanie są ukontentowani.
Znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego
tak się ułożyły poglądy, nie jest chyba
trudno. Prokurator szybko przyzwyczaja się do ograniczeń swojego zawodu.
W przeciwieństwie do amerykańskiego
kolegi po fachu, nie będzie mógł zająć
się tylko sprawami, które sam uzna za
ważne i warte zainteresowania, gdyż
zasada legalizmu obliguje go do zajęcia
się wszystkimi zawiadomieniami o przestępstwie, jakie do niego wpłyną. Wbrew
niektórym opiniom, możliwości, jakie daje
ugoda z oskarżonym, to przede wszystkim oszczędność czasu i pracy sądu,
a dyscyplina finansowa i tak zmusi go do
szukania najtańszego biegłego. Adwokat
przeciwnie: to on co do zasady decyduje,
ile spraw i jakich może i zechce poprowa-

dzić, a koszty, w tym należności dla biegłego, są w istocie kosztami tej strony, która
udzieliła mu mandatu. Prognozowany zaś
odsetek osób uniewinnianych daje szansę
na kolejne procesy, a tym samym i kolejne
honoraria, tym razem o odszkodowania
za niesłuszne aresztowania, oskarżenia
i inne przykrości spowodowane prowadzonym postępowaniem.

IMPLEMENTACJA LEPSZEGO?
Oczywiście przywołane tu opinie są
w większości przerysowane i zapewne polipcowa rzeczywistość w wymiarze sprawiedliwości nie będzie aż taką rewolucją,
jaka się jawi w niektórych kasandrycznych wizjach. Wszak nigdy nie jemy tak
gorącego pokarmu, jaki jest on podczas
gotowania.

DYLEMAT BIEGŁYCH
Zrozumiałą powściągliwość zachowują
biegli – inny ważny uczestnik procesu
karnego. Dla nich nowy model postępowania karnego staje się szansą większego
urynkowienia cen za ich usługi. Zwłaszcza
opinie korzystne dla oskarżonego mogą
rosnąć w cenie. Jak stwierdził to niedawno jeden z najlepszych znawców tematu,
najważniejsze, żeby nie dać się wcześniej
wynająć marnie płacącemu prokuratorowi. I tylko sędziowie milczą. Mogą sobie
na to po prostu pozwolić. Wystarczy im
„policja sesyjna” i kumulacja prawa do
oceny winy oraz wymiaru kary. Takiej władzy nie mają nawet sędziowie w Stanach
Zjednoczonych.

Szkoda jednak, że legislator uwierzył głosicielom propagandy, która mówi iż model
polskiego procesu karnego zrodzony
został przez Stalina i zapomniał, że legalizm jest cechą znamionującą europejski
proces kontynentalny, a zadaniem ważnego w tym modelu śledztwa jest ograniczenie ryzyka błędów na etapie rozprawy
sądowej.
We Francji, Włoszech czy Belgii władcze
uprawnienia prokuratorów, także te z zakresu władzy dyskrecjonalnej, nie maleją,
a podnoszeniu efektywności ich śledztw
służą nie tylko dyspozycyjni sędziowie
śledczy, ale liczni asystenci czy oddelegowani do pracy na rzecz prokuratury
policjanci.

EUROPEJSKIE SPOSOBY
NA EFEKTYWNOŚĆ
Europa znalazła już też sposób na szybsze
sądzenie. Przykład tym razem z Holandii,
gdzie kilkanaście lat temu miałem okazję
gościnnie wizytować tamtejsze jednostki
wymiaru sprawiedliwości i tzw. aparatu
ścigania.
Znalezione zwłoki, po zabraniu z miejsca
zdarzenia, trafiają do instytutu nauk sądowych. Rankiem następnego dnia w instytucie zjawia się prokurator, przedstawiciel
policji i adwokat. Ten ostatni, jeżeli nie ma
pełnomocnictwa rodziny, jest adwokatem
dyżurnym z listy. Każdy z przybyłych ma
swój czas na zdefiniowanie oczekiwań
wobec medyka sądowego. Medyk je
realizuje, jeżeli pozwala na to stan zwłok,
wyposażenie instytutu i możliwości nauki.
Etap badania zwłok zostaje tym samym
raz na zawsze zamknięty.

o zabójstwo nie ma praktyki ponownego
przesłuchiwania ich w sądzie podczas
rozprawy. Szkoda czasu sądu i świadków.
Podobnie rzecz ma się z biegłymi. Są zbyt
kosztowni na ponowne zajmowanie im
czasu. Powoływanie innych ekspertów
w nadziei, że wydadzą korzystniejszą opinię niemal się z tego samego powodu nie
zdarza. Wyrok zapada po kilku godzinach
od momentu rozpoczęcia rozprawy.
Jak widać na tym przykładzie bez „ameryki” też można sądzić szybciej. Także
w Europie. Wystarczy tylko trochę samoograniczenia w mnożeniu celów i zadań.
Zwłaszcza zadań stawianych innym.
Droga, w przeciwieństwie do celu, jest
zawsze realna i dobrze byłoby się z nią
czasem liczyć.

Nie inaczej, oczywiście w sensie pragmatycznym, jest z przesłuchaniem świadków.
Skoro podczas śledztwa czynności tej dokonał raz prokurator, to nawet w sprawie
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KONTRADYKTORYJNOŚĆ PROCESU KARNEGO
A OPINIOWANIE SĄDOWO-LEKARSKIE
AUTOR:
DAMIAN WĄSIK

USTAWA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2013 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 2013 R., POZ.
1247 Z PÓŹN. ZM.), WCHODZĄCA W ŻYCIE Z DNIEM 1 LIPCA 2015 R., WPROWADZA DO POLSKIEJ PROCEDURY KARNEJ DALEKO IDĄCE ZMIANY. GŁÓWNYM
ZAŁOŻENIEM USTAWODAWCY ZMIENIAJĄCEGO DOTYCHCZASOWE PRZEPISY
JEST „PRZEMODELOWANIE POSTĘPOWANIA JURYSDYKCYJNEGO W KIERUNKU
WIĘKSZEJ KONTRADYKTORYJNOŚCI, KTÓRA STWARZA NAJLEPSZE WARUNKI
DO WYJAŚNIENIA PRAWDY MATERIALNEJ I NAJLEPIEJ SŁUŻY POSZANOWANIU
PRAW UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA”1 . CO TO OZNACZA?

W wyniku nowelizacji przepisów polskiego Kodeksu postępowania karnego
zdjęto z sądu odpowiedzialność za
wynik postępowania, obciążając nią
strony, z tym wszak zastrzeżeniem,
że w pierwszym rzędzie – z uwagi na
obowiązującą zasadę domniemania
niewinności – odpowiedzialność ta
spoczywać będzie na oskarżycielu. Tym
samym sąd pełnił będzie rolę „biernego arbitra, który po przeprowadzeniu
przez strony dowodów, uprzednio
wnioskowanych przez strony i dopuszczonych przez sąd, wyda sprawiedliwe
rozstrzygnięcie”.
Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym pogłębiono m.in. poprzez
gruntowną nowelizację art. 167 k.p.k.
kształtującą inicjatywę dowodową
1

stron odmiennie w postępowaniu
przygotowawczym i postępowaniu
sądowym.
INICJATYWA DOWODOWA
NIE DLA SĄDÓW
Od dnia 1 lipca 2015 r. we wszystkich
postępowaniach przed sądem wszczynanych z inicjatywy strony procesowej
(a więc zarówno postępowania po
wniesieniu publicznego i prywatnego aktu oskarżenia, jak i postępowań
inicjowanych wniesieniem środków
odwoławczych oraz wszelkich wniosków), inicjatywa dowodowa należeć
będzie do stron, zaś sąd będzie mógł
wprowadzić do procesu dowód jedynie
w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Docelowo nowy sposób procedowania ma zwolnić sąd od „poszukiwania
dowodów winy oskarżonego w sytuacji, gdy oskarżyciel ich nie dostarczy”.
Niejako dla równowagi, sąd w mniejszym niż dotąd stopniu pełnił będzie
rolę „gwaranta” wobec oskarżonego,
którego – jako stronę procesową –
wiązał będzie w pełnym zakresie ciężar
dowodu w znaczeniu materialnym.
Sąd co do zasady zobowiązany będzie
podejmować czynności dowodowe ex
officio tam tylko, gdzie przeprowadzenie dowodów będzie obligatoryjne (np.
dowód z opinii biegłych psychiatrów
w sytuacji zaistnienia wątpliwości co
do poczytalności oskarżonego, czy
dowód z karty karnej co do uprzedniej
karalności).

Uzasadnienie projektu ustawy: http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/ (dostęp: 10 kwietnia 2015 r.).
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INSPIRACJA CZY
NAŚLADOWNICTWO?
Nieoficjalnie przyznaje się, że wzorcem
dla przemodelowania i de facto przewartościowania polskiego procesu karnego,
zakorzenionego w systemie prawa
kontynentalnego, była amerykańska
procedura karna lub szerzej – kontradyktoryjny charakter systemu common law.
Tymczasem, w odniesieniu do amerykańskiej procedury karnej (criminal procedure), w polskim piśmiennictwie szczegółowo przeanalizowanej i opracowanej przez
prof. Tadeusza Tomaszewskiego (UW)2,
trudno mówić o zwartym, usystematyzowanym i ściśle wyspecjalizowanym
modelu procesowym. Dość wspomnieć,
że prawo procesowe (law procedure) ma
wspólne źródła zarówno, jeżeli chodzi
o proces cywilny, jak i karny, a ponadto
jest blisko powiązane z prawem karnym
materialnym i stanowi w dużej mierze zaledwie jego uzupełnienie. Podstawowymi
źródłami amerykańskiego prawa
karnego procesowego są Poprawki do
Konstytucji i precedensowe orzeczenia
sądowe3. Amerykańska procedura karna
podzielona jest na dwie fazy. Pierwsza,
odpowiednik polskiego postępowania
przygotowawczego (pretrial motion),
inicjuje czynności procesowe – ustalenie,
czy w sprawie popełniono przestępstwo,
a także zebranie i zabezpieczenie dowodów na potrzeby sporządzenia ewentualnego aktu oskarżenia. Druga faza postępowania – rozprawa sądowa (trial stages)
prowadzona jest przed bezstronnym
sędzią zawodowym, jako przewodniczącym, przy współudziale ław przysięgłych.
Inicjatywa dowodowa na tym etapie należy w pełni do stron (oskarżyciela i oskarżonego oraz jego obrońcy), a sąd decyduje o zasadności podnoszonych w trakcie
procesu zarzutów niedopuszczalności
określonych dowodów (objection) oraz
czuwa nad prawidłowym przebiegiem
przesłuchania krzyżowego świadków
(cross-examination). Postępowanie dowodowe zbudowane jest zatem w oparciu o naczelne zasady bezpośredniości
i ustności procesu karnego4.
Ważną regułą procesową w prawie amerykańskim jest tzw. klauzula due process
of law, zakładająca obowiązek udowodnienia oskarżonemu winy ponad wszelką
wątpliwość (beyond reasonable doubt).
W przedmiocie postępowania dowodowego wskazać należy również na fakt, że
2
3

prawo amerykańskie nie rozróżnia wśród
dowodów osobowych przesłuchania
świadka, wyjaśnień oskarżonego i biegłego – wszystkie te podmioty traktowane
są w świetle przepisów jako „świadkowie” (witness, odpowiednio do biegłego
– expert fitness, do pozostałych zaś fact
witness)5.
Rzeczywiście, gdy przyjrzeć się nowelizacji polskiego Kodeksu postępowania karnego w sposób komparatystyczny trudno
nie dostrzec podobieństw, a nawet
analogii do prawodawstwa amerykańskiego. Należy zwrócić szczególną uwagę
na ideę kontradyktoryjności procesu karnego i oddania niemalże całej inicjatywy
dowodowej w ręce stron procesowych.
Niekoniecznie musi się to wiązać z recypowaniem „amerykańskiej” ekonomiki
procesowej i przyspieszeniem rozstrzygania spraw. Trzeba pamiętać o tym,
co niejednokrotnie bywa problemem
współczesnej procedury amerykańskiej,
tj. stworzenie dużo większych możliwości formalnego stopowania niektórych
czynności procesowych, które wynikają
nota bene z rozszerzenia kompetencji
w zakresie postępowania dowodowego. Słusznie wskazują prof. Bogusław
Sygit (UŁ) i dr Jerzy Duży (CM UMK),
iż przekonanie, że strony same najlepiej
przedstawią swoje argumenty i w ten
sposób ujawni się prawda, co pozwoli na
wydanie sprawiedliwego rozstrzygnięcia
w krótkim czasie, w konkretnym procesie
może z różnych powodów okazać się
chybione6.
Z powyższym zagadnieniem wiąże się
m.in. zbliżenie naczelnej zasady procesowej rozstrzygania wątpliwości na korzyść
oskarżonego (in dubio pro reo – art. 5 §
2 k.p.k.) do amerykańskiej zasady beyond
reasonable doubt. Przepis art. 5 § 2 k.p.k.
z dniem 1 lipca 2015 r. otrzyma następujące brzmienie: „Wątpliwości, których nie
usunięto w postępowaniu dowodowym,
rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”.
Nadanie nowego sensu zasadzie in dubio
pro reo sprowadza się do tego, że na
korzyść oskarżonego rozstrzygane mają
być wątpliwości, których w postępowaniu nie usunięto. Przepis ten co prawda
nie określa, na kim spoczywa obowiązek
wyjaśnienia tych wątpliwości, niemniej
jednak podmiotem tym nie jest sąd. Nie
jest on bowiem, co do zasady, zobligowany do przeprowadzania dowodów z urzędu. Ustawodawca modyfikując założe-

T. Tomaszewski, „Proces amerykański. Problematyka śledcza”, Warszawa 1996 r.
R. Tokarczyk, „Prawo amerykańskie”, Warszawa 2011 r., s. 244-245.
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WYDAJE SIĘ, ŻE ODDANIE
INICJATYWY DOWODOWEJ
STRONOM POSTĘPOWAŃ
KARNYCH PROWADZONYCH
W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH ZASIĘGNIĘCIA OPINII
BIEGŁEGO LEKARZA MOŻE
NIESTETY SPOWODOWAĆ
SKUTEK W POSTACI ROZSTRZYGANIA NA PODSTAWIE
OPINII NIEPEŁNYCH, PRZY
CZYM WINA ZA TAKI STAN
RZECZY NIE MUSI OBCIĄŻAĆ
SAMYCH BIEGŁYCH.
TO STRONY BOWIEM WNIOSKUJĄC O PRZEPROWADZENIE DOWODU Z OPINII
SĄDOWO-LEKARSKIEJ OKREŚLAĆ BĘDĄ TEZY DOWODOWE, NA KTÓRE BĘDZIE
MUSIAŁ WYPOWIEDZIEĆ SIĘ
BIEGŁY. WSPÓŁCZESNYM
PROBLEMEM, ZWŁASZCZA
WŚRÓD PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH, JEST
CZĘSTY BRAK ELEMENTARNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ,
W TYM PODSTAWOWEJ
TERMINOLOGII, NIEZBĘDNEJ DLA PRAWIDŁOWEGO
OKREŚLENIA KWESTII, NA
KTÓRE POWINIEN DAĆ
ODPOWIEDŹ BIEGŁY.
nia zasady in dubio pro reo rezygnuje
z zastrzeżenia, że mają to być wątpliwości „nieusuwalne” przez co obowiązek
usunięcia wątpliwości obciążać będzie
oskarżyciela oraz – w sensie materialnym
– obronę. To z kolei prowadzi do prostej
konkluzji, iż winę oskarżonego, tak jak
w prawie amerykańskim, trzeba będzie
rozstrzygnąć „ponad wszelką wątpliwość”, zaś owe granice „wątpliwości”
przez cały okres procesu mogą pozostawać utajnione.
PRAWO A RZECZYWISTOŚĆ
W konkluzji powyższych rozważań należy zastanowić się, jak będzie wyglądała
współpraca biegłych z zakresu medycyny
z organami ścigania oraz stronami procesu i w jaki sposób nowelizacja Kodeksu
postępowania karnego może wpłynąć na
opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych. W tym przedmiocie można natomiast postawić następujące tezy:

Ibidem, s. 246-251.
K. Kremens, „Przesłuchanie świadka w prawie amerykańskim”, Prok. i Pr. 2006 r., nr 5, s. 93.

I. W warunkach przemodelowanego
procesu karnego ustawodawca sugeruje
przyjęcie zasady, że dowody przeprowadzane są przed sądem przez tę stronę,
na wniosek której został on dopuszczony,
co oznacza, że ta właśnie strona w pierwszej kolejności zadaje pytania osobom
przesłuchiwanym, prezentuje dowody
rzeczowe itd.
II. W zależności od stopnia przygotowania stron do procesu (przyswojenia sobie
elementarnej wiedzy medycznej, umiejętność odczytywania dokumentacji medycznej i wyciągania wniosków z wypowiedzi
personelu medycznego, doświadczenia
w występowaniu w tego typu postępowaniach sądowych, etc.), a także ich
zaangażowania w wyjaśnianiu okoliczności sprawy, będzie można zaobserwować
prześciganie się stron w inicjatywie dowodowej, składanie wniosków o kolejne opinie sądowo-lekarskie lub przedstawianie
korzystnych dla strony opinii prywatnych.
Wzrośnie tym samym znaczenie opinii
sporządzanych na zlecenie stron. Istnieje
również realna obawa, że w ferworze
ostrej polemiki procesowej, zwłaszcza
tam, gdzie będziemy mieć do czynienia
z tzw. medialnymi sprawami, merytoryczna dyskusja na argumenty może przybrać
formę dyskredytowania samych biegłych
poprzez podważanie ich kompetencji,
kwalifikacji (np. gdy opinię sądowo-lekarską w wyniku przeprowadzenia sekcji
zwłok wydał lekarz patomorfolog, a nie
specjalista z zakresu medycyny sądowej), doświadczenia, czy nawet miejsca
zatrudnienia (prywatna praktyka lekarska
zamiast pracy w uznanej instytucji naukowej czy ośrodku medycznym).
6
7

III. Wydaje się, że oddanie inicjatywy dowodowej stronom postępowań karnych
prowadzonych w sprawach wymagających zasięgnięcia opinii biegłego lekarza
może niestety spowodować skutek
w postaci rozstrzygania na podstawie
opinii niepełnych, przy czym wina za taki
stan rzeczy nie musi obciążać samych
biegłych. To strony bowiem, wnioskując o przeprowadzenie dowodu z opinii
sądowo-lekarskiej określać będą tezy
dowodowe, na które będzie musiał
wypowiedzieć się biegły. Współczesnym
problemem, zwłaszcza wśród pełnomocników procesowych, jest częsty brak
elementarnej wiedzy medycznej, w tym
podstawowej terminologii, niezbędnej
dla prawidłowego określenia kwestii, na
które powinien dać odpowiedź biegły.
Należy spodziewać się, że zwiększenie
kontradyktoryjności procesu karnego
dodatkowo zaostrzy rywalizację oskarżenia i obrony w przedmiocie podważania wniosków opinii sądowo-lekarskich.
Wątpliwości stron pojawiające się w tym
zakresie, nie w każdym przypadku wynikać będą z luk czy sprzeczności opinii
sądowo-lekarskiej, ale mogą być podyktowane niepełnym zrozumieniem przez
strony trudnych i skomplikowanych
zagadnień medycznych tudzież brakiem
umiejętności przekazania przez biegłych
w sposób przystępny wiadomości specjalnych.
IV. W procesach karnych, w których
oskarżonym będzie lekarz, a zarzuty
dotyczyć będą odpowiedzialności karnej
za popełnienie szeroko pojętego błędu
w sztuce lekarskiej, nowe brzmienie
zasady in dubio pro reo może wytworzyć

swoistą presję w przedmiocie wydawania przez biegłych opinii kategorycznych.
W świetle aktualnych badań naukowych
stwierdzono, że prokuratorzy i sędziowie dużo większą wartość dowodową
przypisują opiniom kategorycznym niż
prawdopodobnym. Opinie kategoryczne traktowane są jako bardzo istotne,
obiektywne źródło dowodowe i często
zdarza się, że stanowią one podstawę do wydania wyroku skazującego.
Tymczasem opinie prawdopodobne
postrzegane są jako mające małą wartość dowodową i dopiero w połączeniu
z innym materiałem dowodowym stanowią istotną wartość, a same w sobie
nie stanowią podstawy skazania. W toku
procesu karnego w sposób szczególny podważane będą wszelkie opinie
sądowo-lekarskie, których wnioski będą
niekategoryczne, tudzież – z przyczyn
obiektywnych (brak badań naukowych
lub różne interpretacje wyników badań)
– niejednoznaczne7. W tej sytuacji może
powstać zagrożenie celowego stwarzania stanu niepewności przez obrońców
oskarżonych, którzy lawinowo składać
będą opinie „własnych” ekspertów medycznych zawierające wnioski przeciwne
do wniosków opinii sądowo-lekarskich.
Paradoksalnie w kontekście oceny
dowodów sąd może stanąć przed problemem konieczności rozstrzygnięcia,
która z metod leczenia dopuszczalnych
w świetle aktualnej wiedzy medycznej,
jest skuteczniejsza lub bezpieczniejsza,
tudzież czy wyniki badań publikowane
w piśmiennictwie lekarskim (w tym obcojęzycznym) można uznać za wiarygodne i uchylające bezprawność działań
oskarżonego.
Odnalezienie się w nowych realiach
postępowania karnego traktować należy
jako duże wyzwanie dla sądu, prokuratora, stron i ich pełnomocników, ale
również biegłego. Sygnalizowane obawy
związane z funkcjonowaniem pełnej
kontradyktoryjności w polskiej praktyce
procesowej nie muszą się sprawdzić,
jakkolwiek są one uzasadnione. Wydaje
się, że właściwa realizacja niezmiennej,
fundamentalnej zasady prawdy materialnej, zależna jest wyłącznie od postawy
stron procesu oraz biegłych – rzetelnego, obiektywnego wypełniania ciążących
na nich obowiązków i zaangażowania
w wyjaśnienie wszystkich okoliczności
sprawy.

B. Sygit, J. Duży, „Nowa pozycja prokuratora w świetle zmian w Kodeksie postępowania karnego”, Prok. i Pr. 2014 r., nr 7-8, s. 15.
J. Moszczyński, „Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka”, Olsztyn 2011 r., s. 199-201.
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WEGETARIANIN
W WIĘZIENIU
AUTOR:
MARCIN WOŹNIAK

BADANIE ZWIERZĘCEGO DNA NIE JEST TYPOWĄ USŁUGĄ,
JAKĄ INSTYTUCJE NAUKOWE WYKONUJĄ NA POTRZEBY
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. ZDARZAJĄ SIĘ JEDNAK
TAKIE PRZYPADKI, W KTÓRYCH WIEDZA I MOŻLIWOŚĆ
DOKONANIA TAKIEJ ANALIZY, POPARTA WCZEŚNIEJSZYMI
BADANIAMI NAUKOWYMI, MA ZNACZENIE DLA
PRZEPROWADZANEGO DOCHODZENIA.
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Kwestia wyżywienia w zakładach karnych
i aresztach regulowana jest przez Kodeks
karny wykonawczy, w szczególności zaś
art. 109, zgodnie z którym więźniowie
powinni otrzymywać posiłki przy uwzględnieniu charakteru ich zatrudnienia, wieku
oraz przekonań religijnych i kulturowych. W zarządzeniu z dnia 22 września
2003 r. Minister Sprawiedliwości określił,
w związku ze wspomnianym wyżej arty
kułem kkw, wartość dziennej normy
wyżywienia i rodzaj diet wydawanych
osobom osadzonym w zakładach karnych
i aresztach śledczych. W zarządzeniu tym
wymieniono dwa rodzaje specjalnych
diet – „dieta lekkostrawna” oraz „dieta
cukrzycowa”, nie uwzględniono jednak
możliwości zapewnienia więźniowi diety
całkowicie bezmięsnej. Jak się okazało
ta luka w prawie stała się narzędziem dla
osadzonych, którzy mogą ubiegać się o odszkodowania.
RELIGIA VS. WIĘZIENNE MENU
Dnia 7 grudnia 2010 r. Trybunał Praw
Człowieka w Strasburgu wydał wyrok
w sprawie nr 18429/06, wytoczonej przez
jednego z więźniów Zakładu Karnego
w Nowogardzie władzom Rzeczpospolitej
Polskiej. Skarżący, na podstawie Artykułu
9 Konwencji Praw Człowieka, wystąpił
z zarzutem, iż wbrew zasadom jego wyznania w więzieniu odmówiono mu diety
bezmięsnej. Skarżący powoływał się ponadto na zapisy Kodeksu prawa cywilnego
dotyczące poszanowania dóbr osobistych,
do których należy wolność wyznania,
w szczególności na art. 24 ust. 1, który
stwierdza, iż obywatel może żądać zadośćuczynienia finansowego od państwa
w sytuacji, gdy jego dobra osobiste zostały
naruszone przez urzędnika państwowego.
Więzień dowodził, że jako wyznawca
jednej z ortodoksyjnych odmian buddyzmu nie może spożywać żadnych potraw
zawierających choćby śladowe ilości mięsa. Władze Zakładu Karnego zapewniły
więźniowi tzw. dietę PK, która przygotowywana jest z dodatkiem niewielkiej ilości
produktów pochodzenia zwierzęcego.
Dieta taka jest zwykle akceptowana przez
wyznawców wielu religii niechrześcijańskich i stosowana w przypadku więźniów
zgłaszających sprzeciw wobec spożywania
mięsa. Skarżący argumentował, iż dieta
PK jest sprzeczna z jego światopoglądem
i stawia go w sytuacji konfliktu moralnego. Po wielokrotnych skargach składa-
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nych zarówno do władz więziennych jak
i właściwych sądów oraz po skardze do
Rzecznika Praw Obywatelskich, które to
działania nie przyniosły oczekiwanego
przez skarżącego rezultatu, zdecydował
się on na wniesienie skargi do Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu. Trybunał
uznał skargę więźnia za uzasadnioną,
na podstawie zarówno zapisów prawa
krajowego, jak i zapisów Konwencji Praw
Człowieka, i przyznał mu odszkodowanie
w wysokości 3000 euro.
Opisany przypadek ilustruje jeden z problemów, z jakimi boryka się więziennictwo
w Polsce. Ze względu na ograniczenia
finansowe, braki kadrowe i przeludnienie
więzień, a także ze względu na brak szczegółowych regulacji prawnych, problemy
podobne do opisanej wyżej sprawy coraz
częściej stają przed dyrekcjami różnych
zakładów karnych.
POMYSŁOWE (BĄDŹ NIE)
ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Kwestia zapewnienia odpowiedniej diety
więźniowi zgłaszającemu szczególne
potrzeby żywieniowe może zostać rozwiązana na różne sposoby. Jednym z nich
jest podejście, jakie zaprezentowano
w omawianym wyżej przykładzie, które
zaowocowało przegraną Polski przed
Trybunałem Praw Człowieka. Zasądzona
kwota odszkodowania nie była co prawda
szczególnie wysoka, ale można wyobrazić
sobie sytuację, w której wielu więźniów
dochodzi do wniosku, że kwota taka jest
warta podjęcia wysiłku „zmiany wyznania”
na „bezmięsne” i dochodzenia odszkodowania, co mogłoby się przełożyć na znaczne wydatki Skarbu Państwa, chociażby
związane z obsługa prawną pozwów.
Innym rozwiązaniem problemu więźniów
– wegetarian byłaby zmiana organizacji
pracy kuchni więziennej tak, aby uwzględniała ona ich potrzeby. Rozwiązanie takie
wiąże się oczywiście z dodatkowymi działaniami i kosztami.
Kolejne rozwiązanie – zastosowane przez
władze jednego z polskich zakładów
karnych, było – jak się zapewne wydawało jego pomysłodawcom – pozbawione
wad dwóch poprzednich. W przypadku
jednego z więźniów, który zgłosił potrzebę
spożywania posiłków pozbawionych
mięsa, władze rozpatrzyły jego wniosek
pozytywnie i zapewniły, że z jego diety
mięso zostanie wyeliminowane. Kiedy jednak więzień ów otrzymał jeden z posiłków,

BADANIA MAJĄCE NA CELU
IDENTYFIKACJĘ POCHODZENIA GATUNKOWEGO
MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO POLEGAJĄ ZASADNICZO
NA POZYSKANIU Z BADANEGO MATERIAŁU FRAGMENTU DNA ZAWIERAJĄCEGO
INFORMACJĘ SPECYFICZNĄ
DLA GATUNKU, Z KTÓREGO
TEN MATERIAŁ POCHODZI.
PRZYKŁADOWO, NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANY TEST
OPIERA SIĘ NA ANALIZIE
GENU KODUJĄCEGO BIAŁKO
NAZYWANE CYTOCHROMEM
B. GEN TEN, OKREŚLANY
CZĘSTO SKRÓTEM CYTB,
WYSTĘPUJE U PRAKTYCZNIE
WSZYSTKICH ORGANIZMÓW
POSIADAJĄCYCH MITOCHONDRIA (U ZWIERZĄT
I ROŚLIN), GDYŻ JEST NIEZBĘDNY W PROCESIE ODDYCHANIA KOMÓRKOWEGO.
wyczuł w nim obecność substancji, którą
uznał za produkt zwierzęcy. Trzymaną
w ustach porcję jedzenia natychmiast wypluł, a następnie zabezpieczył w woreczku
foliowym i złożył skargę na postępowanie
władz więzienia do odpowiedniej prokuratury. Ponieważ władze więzienia utrzymywały, że posiłek więźnia był wegetariański,
prokuratura zdecydowała o przeprowadzeniu odpowiednich badań, co, jak się
okazało, było wyzwaniem.
NIESTANDARDOWE BADANIE DNA
Pierwszym problemem była kwestia
znalezienia laboratorium, które mogłoby potwierdzić obecność zwierzęcego
DNA w substancji wyplutej przez więźnia
i ustalenie pochodzenia gatunkowego
tego DNA. Analiza DNA zwierzęcego nie
jest częścią standardowego panelu badań
oferowanego przez instytucje naukowe
wykonujące analizy dla potrzeb wymiaru
sprawiedliwości. Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest stosunkowo niewielkie,
stąd nieliczne instytucje decydują się na
ponoszenie kosztów utrzymywania warsztatu badawczego, który wykorzystywany
jest jedynie od czasu do czasu. Niektóre
laboratoria weterynaryjne oferują co
prawda możliwość oznaczenia obecności
białka zwierzęcego, ale stosowane metody
ukierunkowane są na analizę składu pasz,

zatem nie uwzględniają specyficznych
potrzeb opiniowania na rzecz organów ścigania. Prokuratura zaczęła więc
poszukiwania instytucji, która podjęłaby
się wykonania analizy zabezpieczonego
śladu zgodnie ze standardami przyjętymi
w opiniowaniu dla potrzeb sądowych oraz,
ze względu na ograniczenia finansowe,
stosunkowo niewielkim kosztem.
GEN KODUJĄCY – GEN
IDENTYFIKUJĄCY
Badania mające na celu identyfikację
pochodzenia gatunkowego materiału
biologicznego polegają zasadniczo na pozyskaniu z badanego materiału fragmentu
DNA zawierającego informację specyficzną dla gatunku, z którego ten materiał
pochodzi. Przykładowo, najczęściej
stosowany test opiera się na analizie genu
kodującego białko nazywane cytochromem b. Gen ten, określany często skrótem
cytb, występuje u praktycznie wszystkich
organizmów posiadających mitochondria
(u zwierząt i roślin), gdyż jest niezbędny
w procesie oddychania komórkowego.
Równocześnie stwierdzono, że praktycznie każdy gatunek posiada w genie cytb
specyficzny układ nukleotydów („cegiełek”
budujących DNA), który odróżnia jego gen
cytb od wszystkich innych, nawet dość
blisko spokrewnionych gatunków. Analiza

układu nukleotydów w genie, zwana
sekwencjonowaniem, jest standardową
metodą używaną w badaniach DNA, jest
jednak dość pracochłonna, a co za tym
idzie, stosunkowo droga. Dodatkowo, interpretacja wyników uzyskanych metodą
sekwencjonowania bywa dość kłopotliwa,
stąd nie wszystkie laboratoria zajmujące
się genetyką sądową mają taką usługę
w swojej ofercie.
OPTYMALIZACJA WYSOKICH
KOSZTÓW EKSPERTYZ
W omawianej sprawie jednym z głównych problemów był koszt ekspertyzy.
Prokuratura dysponowała kwotą zdecydowanie mniejszą, niż wymagana dla
przeprowadzenia standardowych badań
genu cytb. W poszukiwaniu laboratorium,
które podjęłoby się przeprowadzenia wymaganej analizy bardzo niskim kosztem,
prokurator prowadzący zadzwonił do
Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej
CM UMK. Był to przysłowiowy „strzał
w 10”, gdyż nasz Zakład od pewnego
czasu zajmuje się badaniami naukowymi,
w ramach których dokonujemy identyfikacji gatunkowej badanego materiału. Ze
względu na ograniczenia finansowania
tych badań opracowaliśmy nowatorską
metodę wykrywania DNA konkretnych
gatunków zwierząt, która również opiera
się na analizie genu cytb, ale stosowana
technika analityczna nie wymaga prowadzenia kosztownej reakcji sekwencjonowania. Ograniczeniem tej metody jest fakt,
że pozwala na oznaczenie przynależności
jedynie w obrębie zdefiniowanego panelu
kilku gatunków zwierzęcych a nie do dowolnego gatunku, jak metoda sekwencjonowania. Niewątpliwą zaletą naszej metody jest jednakże kilkukrotnie niższa cena,
w porównaniu do metody standardowej.
Aby obniżyć cenę badania jeszcze bardziej, uzgodniliśmy z prokuraturą, że
analiza prowadzona będzie krokowo, tj.
w pierwszej kolejności podejmiemy próbę
oznaczenia obecności DNA świńskiego
(wieprzowina) i dopiero, jeżeli ta próba da
wynik ujemny, będziemy poszukiwali DNA
innych gatunków. Samo potwierdzenie
obecności wieprzowiny wystarczyłoby
bowiem, aby stwierdzić, że posiłek podany
więźniowi zawierał materiał pochodzenia
zwierzęcego.

w naszej instytucji badań naukowych
została dokładnie sprawdzona pod kątem
wiarygodności uzyskiwanych wyników.
Wielokrotnie stosowaliśmy ją bowiem
do sprawdzania poprawności zebrania
próbek do badań. Próbki wykorzystywane
przez nas w badaniach naukowych pochodziły od zwierząt odłowionych przez
myśliwych i w teorii powinny wszystkie
pochodzić od dzików, jednak zdarzało się,
że do naszego Zakładu trafiały pojedyncze
fragmenty tkanek innych gatunków, np. zajęcy czy saren i potrzebna była tania i niezawodna metoda wykrywania takich przypadków. To, co sprawdzało się doskonale
w selekcji materiału do badań naukowych,
okazało się również doskonałym narzędziem genetyki sądowej. Przeprowadzone
badania fragmentów substancji zabezpieczonych z posiłku więźnia wykazały, że
faktycznie występuje w nich DNA pochodzący od świni. Taka ekspertyza została
przekazana prokuraturze i dała podstawę
do dalszego prowadzenia postępowania
w omawianej sprawie.
BADANIA NAUKOWE I ICH
UŻYTECZNOŚĆ
Wielokrotnie na naszych łamach podkreślaliśmy dużą wagę badań naukowych
prowadzonych w danej instytucji, jako
jednego z istotnych czynników wpływających na ocenę jej efektywności w standardowych i znormalizowanych procedurach
identyfikacyjnych. Opisany powyżej
przykład ilustruje, jak łatwo, w sprzyjających okolicznościach, narzędzie stosowane w badaniach naukowych może
pozwolić na szybkie rozwiązanie problemu
o charakterze typowo utylitarnym. Aby
jednak takimi narzędziami dysponować,
konieczne jest istnienie odpowiedniego
klimatu, wspierającego badania czysto
naukowe w laboratoriach świadczących
usługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
Obserwując polski rynek tego typu usług
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w wielu
laboratoriach takiego klimatu brakuje, co
niekorzystnie odbija się na jakości i zakresie prowadzonych dla potrzeb wymiaru
sprawiedliwości badań.

Metoda, którą zastosowaliśmy nie jest
co prawda metodą podlegającą akredytacji ISO, ale w ramach prowadzonych
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