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W literaturze kryminalistycznej okazanie definiuje się jako samodzielną 
czynność procesowo-kryminalistyczną albo szczególną formę przesłucha-
nia, polegającą na koncentracji treści oświadczenia, składanego przez oso-
bę rozpoznającą, na odtworzeniu wyglądu obiektu identyfikowanego i po-
równaniu zapamiętanego obrazu z prezentowanym aktualnie w trakcie tej 
czynności i w odpowiednich warunkach (art. 173 k.p.k., art. 74 § 2 k.p.k., 
art. 74 § 3 k.p.k.) 3. 

Celem okazania jako jednej z metod identyfikacji kryminalistycznej jest 
ustalenie, czy dany obiekt był uprzednio widziany w związku ze zdarze-
niem 4, rozpoznanie przedmiotu lub jego nierozpoznanie, w razie rozpo-
znania dochodzi do identyfikacji tego przedmiotu, weryfikację uprzednich 
zeznań lub wyjaśnień osoby rozpoznającej i rozpoznawanej; efekt psycho-
logiczny, polegający na zmianie taktyki osoby okazywanej w następstwie 
jej rozpoznania, uzupełnienie i zarazem umocnienie dotychczas posiada-
nego materiału dowodowego w danej sprawie 5.
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Przedmiotem okazania mogą być osoby żywe, zwłoki, przedmioty, zwie-
rzęta, miejsca a także poszczególne cechy i właściwości (w tym cechy dy-
namiczne osoby, jej wizerunek i głos) 6. Niniejszej czynności poddaje się 
oskarżonego oraz osobę podejrzaną (§ 1 rozporządzenia ministra sprawied-
liwości z 23 lutego 2005 r. w sprawie poddania badaniom lub wykonywa-
nia czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej) 7.

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych 154 spraw 
sądowych i prokuratorskich z lat 2000–2005, w których przeprowadzono 
okazania  osoby, wizerunku  i  rzeczy w  sprawach  zabójstw,  rozbojów 
i zgwałceń. Prezentacja problematyki badawczej okazania zostanie poddana 
analizie z punktu widzenia realizacji zasad przeprowadzania tej czynności.

Przedmiotem analizy badań własnych akt sądowych i prokuratorskich 
były 154 sprawy karne z lat 2000–2005, w których wykonano okazanie 
w sprawach w sprawach zabójstw (art. 148 k.k.), rozbojów (art. 280 k.k.) 
i zgwałceń (art. 197 k.k.). Przedmiotowe postępowania przeprowadzono 
w 17 powszechnych jednostkach organizacyjnych na obszarze właściwo-
ści Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz zawierający 40 wytycznych do-
tyczących tytułowej problematyki, który obejmował zarówno cechy ilościo-
we, jak i jakościowe. W niniejszych 154 sprawach wykonano 288 okazań, 
w tym 189 okazań osoby, 74 okazania wizerunku, 25 okazań rzeczy.

Analizowane sprawy były losowane, przy czym losowanie odbywało się 
metodą nazywaną w badaniach statystycznych-metodą losowania zespoło-
wego wieloetapowego 8, która jest powszechnie stosowana w naukach spo-
łecznych. Pierwszy etap badań polegał na określeniu trzech warstw (miej-
sca, czasu, zakresu) przeprowadzonych badań. Te trzy warstwy z pierw-
szego etapu stanowiły materiał do drugiego etapu losowania, tzw. prostego 
losowania warstwowego. Polegał on na tym, że każde z akt znajdujących 
się w poszczególnej „warstwie” mogło być wylosowane i to z jednakowym 
prawdopodobieństwem. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że przy tej metodzie losowania sta-
tystycznego uzyskano reprezentatywny materiał badawczy, ponieważ był 
on gromadzony w różnych sądach i prokuraturach. Zatem ta metoda za-
gwarantowała znaczne efekty poznawcze i utylitarne.

Tytułową problematykę badawczą podzielono ze względu na trzy główne 
rodzaje okazania w Polsce: okazanie osoby, okazanie wizerunku i okaza-
nie rzeczy. Taktyczne i procesowe zasady przeprowadzania tej czynności 
w Polsce zostały zawarte w ustawie z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postę-
powania karnego 9, rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 2 czerwca 
2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania 10, 
rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 23 lutego 2005 r. w sprawie 
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poddania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżone-
go oraz osoby podejrzanej 11 oraz obowiązującego w trakcie przeprowadza-
nia tytułowych badań zarządzenia nr 1426 komendanta głównego Policji 
z 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności do-
chodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania 
przestępstw i ścigania ich sprawców 12.

Rola zasad powinna wynikać z istoty procesu karnego, gwarancji kon-
stytucyjnych i wskazań wiedzy kryminalistycznej 13.Wyniki badań włas-
nych 154 spraw realizujących cel artykułu zostaną zaprezentowane poni-
żej podczas analizy poszczególnych zasad przeprowadzania trzech rodza-
jów okazań 14.

Pierwszą zasadą przeprowadzenia okazania jest jej wykonywanie w sie-
dzibie organu, który dokonuje tej czynności procesowej (§1.1 cytowanego 
wyżej rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 2 czerwca 2003 r.). Ana-
liza badań własnych 154 spraw wskazuje, że tylko w jednym przypadku 
okazania wizerunku badana czynność była wykonywana poza siedzibą 
Policji, a w pozostałych rodzajach okazania osoby, wizerunku i rzeczy za-
chowano przedmiotowe miejsce okazania.

Istotną tytułową zasadą jest dokonywanie tylu okazań osoby, ile jest 
osób okazywanych. 

Analiza wyników badań własnych 154 spraw opisuje 123 okazań osoby 
stosujących niniejszą regułę, 66 okazań wykonanych sprzecznie z tą re-
gułą. Okazanie wizerunku w 11 okazaniach było zgodne z powyższą re-
gułą, 8 okazań przeprowadzono pod tym względem wadliwie, natomiast 
w 55 protokołach okazań brak było danych na ten temat. W odniesieniu 
do okazania rzeczy wskazano na 8 okazań poprawnie wykonanych w sto-
sunku do 15 nieprawidłowych oraz na 2 protokoły okazań z brakującymi 
danymi w tym aspekcie. 

Po trzecie, w czasie okazania należy przestrzegać zasady wykluczenia 
możliwości uprzedniego i następczego, wzajemnego kontaktu osób rozpo-
znających dla uniknięcia sugestii 15. Oznacza to przygotowanie terminów 
wezwań i następujących po sobie okazań tak, aby osoba przesłuchiwana 
nie mogła zobaczyć przed okazaniem osoby okazywanej, jej wizerunku lub 
rzeczy w sytuacji wskazującej na ich rolę lub znaczenie procesowe 16. 

Przedmiotowe badania własne wskazują, że w przypadku okazania osób 
analizowana zasada uniemożliwienia wzajemnego kontaktu została zrea-
lizowana w 133 okazaniach, w 49 okazaniach nie była ona przestrzega-
na a w 7 protokołach okazań wystąpił brak danych. Okazanie wizerun-
ku cechowało się w 16 okazaniach spełnieniem zasady uniemożliwienia 

11   DzU z 2005 r., nr 33, poz. 299.
12   Dz. Urz. KGP z 2005 r., nr 1, poz. 1.
13   K. Juszka, Zasady procesowe i kryminalistyczne a powtarzalność okazania 

w praktyce, „Problemy Kryminalistyki” 2009, nr 263, s. 34.
14   K. Juszka, Jakość czynności kryminalistycznych, Lublin 2007, s. 274–330. 
15   K. Juszka, Zasada prawdy materialnej a sugestia w okazaniu, „Przegląd 

Policyjny” 2009, nr 1, s. 23–31.
16   K. Juszka, Jakość czynności…, wyd. cyt., s. 86. 
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wzajemnego kontaktu, w 58 protokołach okazań odnotowano brak da-
nych, natomiast w żadnej czynności nie stwierdzono braku realizacji tej 
zasady. Protokoły wszystkich 25 okazań rzeczy nie zawierały informacji 
na temat omawianej zasady. W związku z tym należy postulować każdora-
zowe zamieszczanie w protokołach okazań adnotacji o realizacji tej zasady 
w praktyce.

Nie mniej ważna jest zasada zachowania podobnego wyglądu osoby 
okazywanej spostrzeżonej podczas zdarzenia i podczas okazania. Jej isto-
tą jest każdorazowa dbałość zarówno o wygląd przedmiotu, możliwie bli-
ski temu, jaki posiadał ten przedmiot w chwili pierwszego spostrzeżenia 
(ubranie, zarost, uczesanie itp.), jak i o inne cechy (podobny ruch, głos, 
podobne oświetlenie) itp. 17 Badania własne 154 spraw przedstawiają re-
alizację zasady podobnego wyglądu w 3 okazaniach osoby, a w 186 oka-
zaniach nie zastosowano tej zasady. Okazania wizerunku cechowały się 
w 2 protokołach okazań stosowaniem niniejszej zasady, w 62 protokołach 
okazań nie zaobserwowano tej cechy, a w 10 protokołach okazań brako-
wało informacji na ten temat. W 3 okazaniach rzeczy przestrzegano anali-
zowanej zasady, a w 22 okazaniach tego nie uczyniono. 

Należy zwrócić uwagę, że organ dokonujący okazania powinien zapew-
nić, aby wygląd osoby okazywanej nie różnił się podczas okazania od jej 
wyglądu podczas zdarzenia stanowiącego przedmiot postępowania. Z oma-
wianych badań własnych wynika, że świadkowie często zwracają uwagę 
na odzież. Można przypuszczać, że wynika to z prostej psychologicznej 
przyczyny — nasze zmysły wzrokowe w sytuacji niebezpieczeństwa, stre-
su, szybciej koncentrują się na zauważonej dużej „plamie” niż na szcze-
gółach 18. 

Kolejna zasada wyraża niezbędność zamieszczania opisu w odpowied-
nich rubrykach protokołu okazania, np. informacji dotyczącej zmiany wy-
glądu osoby w czasie zdarzenia i w czasie okazania 19.

Analiza badań własnych 154 spraw zwraca uwagę na 7 okazań osoby, 
w których zamieszczano przedmiotową informację w protokole, w 5 pro-
tokołach okazań tego nie uczyniono. Okazanie wizerunku w jednym pro-
tokole cechowało się prawidłowością omawianych informacji, natomiast 
w 9 protokołach okazań ich nie zamieszczono. W odniesieniu do jednego 
protokołu okazań rzeczy wykazano niniejsze informacje, a w 7 protoko-
łach tego zaniechano.W związku z tym należy postulować, aby w każdym 
protokole sprawdzano kompletność w zamieszczaniu informacji dotyczą-
cych zmiany wyglądu przedmiotu okazania w celu zapewnienia wysokiej 
wartości dowodowej okazania.

Następną zasadą wykonywania okazania jest zasada okazywania przed-
miotu okazania (osoby, wizerunku, rzeczy) zawsze wśród innych przedmio-
tów grupowo do niego podobnych lub indywidualnie różnych 20. 

17   Tamże.
18   Tamże, s. 92.
19   Tamże, s. 276.
20   Tamże.
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Analiza wyników badań własnych obrazuje, że w 18 okazaniach osób 
zastosowano zasadę właściwego doboru osób przybranych, w 14 okaza-
niach jej nie zrealizowano, natomiast w pozostałych 157 protokołach oka-
zań stwierdzono brak danych. W przypadku okazania wizerunku prze-
strzegano tej zasady w 2 protokołach okazań, w jednej omawianej czyn-
ności przedmiotowy dobór był niewłaściwy, natomiast 71 okazań opisano 
bez zaznaczenia kwestii wykonania tej zasady. 

Przechodząc do okazań rzeczy, zaobserwowano 4 poprawne okazania 
w tym aspekcie, 17 wadliwych okazań dotyczących tej zasady i 3 protokoły 
okazań bez informacji na temat zasady właściwego doboru osób przybra-
nych. Mając na uwadze powyższe, należy postulować o bardziej odpowie-
dzialną realizację niniejszej zasady wraz z przestrzeganiem niezbędności 
jej opisu w protokole okazania.

Ważne przy dokonywaniu okazania jest przestrzeganie reguły dotyczą-
cej co najmniej 4-osobowej liczebności grupy, w której powinna znajdować 
się osoba okazywana.Liczba parzysta jest uzasadniona występowaniem 
tzw. stereotypu ujęcia centralnego, który polega na skłonności występują-
cej u ponad 50% ludzi do wybierania spośród kilku demonstrowanych jej 
podobnych elementów zawsze elementu środkowego, nie wnikając w to, 
czy rozpoznaje prawidłowo — wskaże na element centralny okazywanej 
jej grupy 21.

Badania własne przedmiotowej problematyki odnoszą się do 121 oka-
zań osoby zachowujących właściwą liczbę osób przybranych, natomiast 
w 68 okazaniach ta liczebność nie była zachowana. Okazanie wizerunku 
w 13 okazaniach wykonano z zastosowaniem niniejszej zasady, w 3 oka-
zaniach nie respektowano omawianej zasady, natomiast w 60 protoko-
łach okazań odnotowano brak danych. Analizując okazania rzeczy, zaob-
serwowano 7 okazań przeprowadzonych zgodnie z przedstawioną wyżej 
regułą, 16 okazań błędnie wykonanych pod tym względem, a w 2 pro-
tokołach okazań nie odniesiono się do omawianej kwestii. Zachowa-
nie kodeksowej reguły liczebności osób przybranych zwiększy prawdo-
podobieństwo wykrycia sprawcy przestępstwa, wyłączając sugestię (por. 
art. 173 k.p.k.). 

Kluczowa jest zasada dokumentowania okazania, która oprócz obliga-
toryjnego sporządzania protokołu wskazuje na fakultatywność rejestra-
cji przebiegu czynności za pomocą sprzętu elektronicznego rejestrującego 
obraz lub dźwięk. 

Badania własne tytułowej problematyki podkreślają w 15 okazaniach 
osoby wykorzystanie sprzętu elektronicznego rejestrującego obraz lub 
dźwięk, natomiast w 174 okazaniach nie skorzystano z możliwości jego 
użycia. Okazanie wizerunku w jednym okazaniu odbyło się przy użyciu 
przedmiotowego sprzętu, a w 73 protokołach okazań jego nie zastosowano. 
Rejestrowanie 4 okazań rzeczy odbyło się z wykorzystaniem omawianego 
sprzętu elektronicznego, a w 21 protokołach okazań nie dokonano tej re-
jestracji.

21   T. Hanausek, Kryminalistyka…, wyd. cyt., s. 211.
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Sposób technicznego przeprowadzenia tej czynności i dokumentacja 
jego przebiegu ma znaczenie nie tylko formalne, ale także może mieć wpływ 
na wartość dowodową tej ważnej czynności niepowtarzalnej 22. Analizowana 
czynność jest odtwarzana na rozprawie na podstawie protokołu tej czynno-
ści z postępowania przygotowawczego i dołączonych do niego załączników 23.

W związku z tym należy postulować obligatoryjność dokumentacji tak-
że okazania za pomocą sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk i szersze 
zastosowanie w tej czynności nowoczesnych technologii, np. skanowania 
w technice 3D 24.

Problematykę badawczą metodyki przeprowadzenia okazania zapre-
zentowano za pomocą kwestii stosowania zasad tej czynności procesowo-
-kryminalistycznej. Taktyczny i procesowy rozwój problematyki okazania 
uwzględniający także przedstawione w niniejszym artykule postulaty de lege 
ferenda przyczyni się do dalszego rozwoju badań nad tytułową czynnością, 
a w konsekwencji częstszym jej stosowaniem w postępowaniu karnym.

22   K. Juszka, Zasada prawdy…, wyd. cyt., s. 34–39.
23   K. Juszka, Jakość czynności…, wyd. cyt., s. 113.
24   K. Juszka, Skanowanie 3D w realizacji zasad efektywnego przeprowadzania 

oględzin w sprawach zabójstw [w:] E. Gruza (red.), Oblicza współczesnej krymina-
listyki. Księga jubileuszowa Profesora Huberta Kołeckiego, Warszawa 2013, s. 77.

�Słowa  klucłowe:� okazanie, 
taktyka kryminalistyczna, technika 
kryminalistyczna, zabójstwo, rozbój, 
zgwałcenie

�Stwecucwenwe:� Celem  artykułu  jest 
przedstawienie  wyników  badań włas-
nych  154  spraw  sądowych  i  prokura-
torskich,  w  których  przeprowadzono 
okazania  osoby,  wizerunku  i  rzeczy 
w sprawach zabójstw, rozbojów i zgwał-
ceń.  Analizowane  sprawy  były  loso-
wane metodą nazywaną w badaniach 
statystycznych  —  metodą  losowania 
zespołowego  wieloetapowego,  która 
w  Polsce  jest  powszechnie  stosowana 
w  naukach  społecznych.  Prezenta-
cja  problematyki  badawczej  okazania 
zostanie  poddana  analizie  z  punktu 
widzenia  realizacji  zasad  przeprowa-
dzania tej czynności. Taktyczny i pro-
cesowy  rozwój  problematyki  okazania 
uwzględniający  także  przedstawio-
ne  w  niniejszym  artykule  postulaty 
de lege ferenda  przyczyni  się  do  dal-
szego  rozwoju  badań  nad  tytułową 
czynnością.

�weołtree:�  lineup for identification 
purposes, forensic tactics, forensic 
technique, homicide, robbery, rape

�luuwatee:� The aim of this paper is to pre-
sent the author’s own studies of 154 case 
files of courts and prosecutors where line-
ups of persons (also called an ‘identity pa-
rade’), images or things were performed in 
cases involving homicides, robberies and 
rapes. The analysed cases were sampled 
by the method, called — in statistical re-
search — multiple stage sampling, which 
is commonly used in the field of social sci-
ence. Research issues pertaining to the 
lineup will be analysed from the viewpoint 
of applying the principles for the perfor-
mance of  this action. The  tactical and 
procedural development of the issues per-
taining to lineups taking into account de 
lege ferenda postulates presented in this 
paper will contribute to the further devel-
opment of the studies on this procedural 
action considered in this study, and — as 
a consequence — to its more frequent use 
in criminal proceedings.


