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Mirosław Jan Lisiecki 1

Motywy zabóJstw hoMoseksuaLnych. część 1 
ogóLna struktura Motywów zabóJstw 

hoMoseksuaLnych

Osobowościowe i sytuacyjne tło motywacyjne

Motyw — to inaczej w pewnym uproszczeniu bodziec skłaniający do działa-
nia w określonym celu 2. Jest to więc coś, co pobudza organizm do działania 
lub podtrzymuje to działanie, nadając mu odpowiedni kierunek 3. W wypad-
ku zabójstw, a w szczególności zabójstw homoseksualnych 4, decydujące 
znaczenie mają motywy osobiste 5, związane z przeżyciami emocjonalnymi 
lub intelektualnymi uwarunkowanymi zarówno czynnikami endo-, jak i eg-
zogennymi, przy czym elementami charakteryzującymi motywację popełnia-
nych przestępstw jest wzbudzanie energii poprzez przeżycia emocjonalne lub 
intelektualne i ukierunkowywanie jej działania (bądź zaniechania) na okre-
ślony cel przestępny. Ponadto jest to również selektywne zwracanie uwagi 
na istotne bodźce powstrzymujące oraz takie zorganizowanie pojedynczych 

1  Dr Mirosław Jan Lisiecki — adiunkt w Katedrze Procesu Karnego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Por. E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1995, s. 746; 

szerzej: J. Leszczyński, Problem motywów, pobudek i niskich pobudek w polskim 
prawie karnym (próba analizy zagadnienia), „Palestra” 1977, nr 8–9, s. 22 i nast.

3  E.R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii ( tytuł oryginału Introduction 
to Psychology, wyd. 3 — przełożył J. Radziecki ), Warszawa 1972, s. 191.

4  Termin „zabójstwo homoseksualne” jest określeniem zaczerpniętym przez 
autora z języka potocznego i wyróżnia te kategorie zabójstw, których motywy 
pozostają w bezpośredniej lub pośredniej relacji w stosunku do homoseksualnej 
orientacji płciowej sprawcy i/lub jego ofiary. Oznacza to, iż przyczyna zabójstwa 
powinna pozostawać w bezpośrednim lub pośrednim związku ze sferą homosek-
sualności sprawcy albo jego ofiary. Zob. szerzej, M.J. Lisiecki, Zabójstwa homo-
seksualne — kryterium pojęcia w aspekcie kryminologiczno-kryminalistycznym 
[w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Wybrane problemy procesu karnego 
i kryminalistyki, Olsztyn 2010, s. 201–212.

5  Zob. szerzej na temat motywów osobistych: E.R. Hilgard, Wprowadzenie 
do psychologii…, wyd. cyt. , s. 221 i nast.



100 Omówienia Nr 3(123)

reakcji w zintegrowany wzorzec lub sekwencję działania (zaniechania) i wy-
trwałe kontynuowanie ukształtowanej w ten sposób czynności, aż do osiąg-
nięcia zamierzonego celu lub dopóki nie zostaną zmienione warunki, które 
motywację zapoczątkowały 6.

Faktycznie jednak nie wypracowano dotychczas powszechnie przyjętej 
i uznanej koncepcji motywacji oraz pojęcia pobudki działania, które są ter-
minami wieloznacznymi 7. W literaturze przedmiotu można wyróżnić dwa 
zasadnicze stanowiska 8. Jedno utożsamia pojęcie pobudki działania z mo-
tywem i jest charakterystyczne dla współczesnej psychologii, która zaczęła 
posługiwać się w tym zakresie terminem „procesu motywacyjnego” 9. Dru-
gie stanowisko — szczególnie prawno-karne — przyjmuje odrębność tych 
dwóch pojęć, określając, „iż motywem przestępstwa jest dążenie, a jego po-
budką uczucie, na podłożu którego to dążenie powstało” 10. Pojęcie proce-
su motywacyjnego nie jest obce również prawnikom. Do nowego kodeksu 
karnego wprowadzono kwalifikowany typ zabójstwa w wyniku motywacji 
zasługującej na szczególne potępienie (art. 148 § 2 k.k.). Termin „moty-
wacja” stał się więc znamieniem czynu i pojęciem prawnym. W literaturze 
podkreśla się, iż kryterium kwalifikacyjne tego czynu będzie wymagało 
opinii biegłego psychologa 11. Przykładowo Krystyna Daszkiewicz słusznie 
stwierdza, iż „ocena motywu i pobudki wiązać się musi z okolicznościami 
konkretnego przestępstwa. Ich szczegółowa analiza zarysuje niewątpliwie 
obraz wartości moralnej sprawcy przestępstwa. Nie może się ona jednak 
ograniczać do zbadania oderwanego motywu czy pobudki, ale uwzględniać 
musi cały proces motywacyjny” 12. Tak więc niezbędna analiza procesu mo-
tywacyjnego powinna uwzględniać dążenia sprawcy i podłoże określonych 
przeżyć psychicznych warunkujących cel tych dążeń. Uwzględnić należy 

 6  Por. P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie (tytuł oryginału Psy-
chology and life — przetłumaczył J. Radziecki) Warszawa 1997, s. 313; K. Dasz-
kiewicz, Motyw przestępstwa, „Palestra” 1961, nr 9, s. 64; J. Reykowski, Emo-
cje i motywacja [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa 1982, s. 566 
i nast.; J.K. Gierowski, Motywacja zabójstw (Rozprawa habilitacyjna), Akademia 
Medyczna im. M. Kopernika, Kraków 1989, s. 38.

 7  Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996, s. 106; 
J.K. Gierowski, Motywacja zabójstw…, wyd. cyt., s. 37.

 8  Zob. szerzej: J. Leszczyński, Problem motywów…, wyd. cyt., s. 38 i nast.; 
J.K. Gierowski, Motywacja zabójstw…, wyd. cyt., s. 40–42.

 9  Zob. J.K. Gierowski, Rola biegłego psychologa w opiniowaniu o poczytalno-
ści — problemy diagnostyczne i kompetencyjne [w:] J.K. Gierowski, A. Szymusik 
(red.), Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie, Kra-
ków 1996, s. 135–136; tenże, Motywacja zabójstw…, wyd. cyt., s. 95; por. J. Rey-
kowski, Emocje i motywacja…, wyd. cyt., s. 578 i nast.

10  K. Daszkiewicz, Motyw przestępstwa…, wyd. cyt., s. 65; por. stanowisko 
SN, J. Leszczyński, Problem motywów…, wyd. cyt., s. 43; por. też: S. Pikulski, 
Próba określenia procesu motywacyjnego przestępnej działalności, „Problemy 
Kryminalistyki” 1987, nr 175, s. 44 i nast.

11  J. K. Gierowski, A. Szymusik, Reforma prawa karnego z perspektywy psy-
chiatrii i psychologii sądowej, „Palestra” 1996, nr 3–4, s. 42.

12  K. Daszkiewicz, Motyw przestępstwa…, wyd. cyt., s. 71.
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również, iż zachowanie się człowieka w dążeniu do określonego celu (prze-
stępstwa może być polimotywacyjne 13, a tym samym i pobudki działania 
mogą być różne. Dlatego więc za przestępstwo popełnione z tych samych 
pobudek uznaje się czyn, u podłoża którego znajduje się to samo uczucie 
lub to samo dążenie 14.

Koncepcja różnicowania motywów i pobudek spotkała się z krytyką śro-
dowiska psychologicznego oraz części samych prawników jako niemająca 
uzasadnienia w psychologii i potrzebach prawa karnego. Traktowanie mo-
tywu jako jedynie przeżycia intelektualnego i świadomego jest nieadekwat-
ne zważywszy, że nawet cały proces motywacyjny może być przez czło-
wieka nieuświadamiany i jest najczęściej wynikiem działania kilku moty-
wów (polimotywacyjność), zaś przypisywanie pobudce „dodatkowo jedynie 
charakteru przeżycia emocjonalnego jest zabiegiem zbyt sztucznym i nie 
znajduje potwierdzenia w wynikach badań nad motywacją” 15. Stąd też, 
zdaniem K. Daszkiewicz „nie powinno ulegać wątpliwości, że motywacja 
przestępstwa obejmuje zawsze splot przeżyć psychicznych. Jeżeli, anali-
zując konkretne działanie, wskazuje się na „motyw czynu” albo „pobudkę 
czynu”, oznacza to albo skrót myślowy, albo dotyczy przeżycia, które wy-
biło się wśród innych na plan pierwszy, stało się dominujące” 16. Wówczas 
mamy do czynienia z tzw. motywem wiodącym (głównym), kompleksowo 
zaś motyw ujmuje się jako „sumę warunków psychicznych działania” 17.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż proces motywacyjny jest 
nadzwyczaj złożonym zjawiskiem regulacyjnym, „uwzględniającym szereg 
zmiennych wewnętrznych i zewnętrznych (sytuacyjnych) prowadzących 
do realizacji określonego celu. Nie zawsze jest to proces w pełni uświada-
miany przez sprawcę” 18. Odtworzenie jego przebiegu jest więc niezwykle zło-
żone i wymaga analizy pełnego materiału dowodowego w sprawie. „Problem 
sprowadza się do wyodrębnienia określonych konfiguracji czynnikowych 
(osobowościowo-sytuacyjnych), których wpływ na dokonanie zbrodni jest 
bardzo istotny” 19. Zdaniem Sądu Najwyższego „rekonstrukcja procesu mo-
tywacyjnego zachodzącego w psychice konkretnego sprawcy określonego 

13  Por. Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna…, wyd. cyt., s. 107.
14  K. Daszkiewicz, Motyw przestępstwa…, wyd. cyt., s. 72.
15  K. Gierowski, Motywacja zabójstw…, wyd. cyt., s. 41–42; por. J. Leszczyń-

ski, Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce. Studium kryminologiczne, Warsza-
wa 1992, s. 107 i nast.

16  K. Daszkiewicz, Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym, Warsza-
wa 1982, s. 63.

17  Tamże, s. 63 i powołana tam literatura.
18  J.K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, M. Szaszkiewicz, Rola psycholo-

ga w typowaniu sprawców przestępstw z użyciem przemocy, „Prokuratura i Pra-
wo” 1995, nr 5, s. 33; por. J. Leszczyński, Zabójstwa na tle seksualnym…, wyd. 
cyt., s. 111; B. Cader, J. Gruba, J. Gurgul, T. Hanausek, Anna. Zabójstwo seksu-
alne — problemy teoretyczne, cz. 1, Warszawa 1980, s. 115.

19  E. Czerwińska, Zespół prehomicydalny — próba analizy psychologicznej 
[w:] B. Urban (red.), Problemy współczesnej patologii społecznej, Kraków 1998, 
s. 195.
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czynu musi z natury rzeczy opierać się przede wszystkim na analizie jego 
osobowości, a więc cech charakteru, usposobienia, poziomu umysłowego, 
reakcji emocjonalnych, stosunku do otoczenia i zachowania się w różnych 
sytuacjach życiowych. Dopiero suma tych danych osobopoznawczych w ze-
stawieniu z wszystkimi okolicznościami popełnionego czynu daje podstawę 
do prawidłowej jego oceny od strony podmiotowej” 20.

Reasumując, należy stwierdzić, iż przesłankami procesu motywacyjne-
go tworzącymi ogólne tło motywacyjne są czynniki osobowościowo-biolo-
giczne i sytuacyjne, mające istotny wpływ na zachowanie sprawcy w mo-
mencie popełnienia przez niego zabronionego czynu, które skupiają się 
w pewien określony syndrom prehomicydalny 21. Czynniki sytuacyjne, tzw. 
trudne mogą mieć przy tym charakter ciągły lub doraźny, tzn. poprzedza-
jący bezpośrednio zachowanie przestępne. Z tymi czynnikami związane 
są sytuacje kryminogenne o różnym podłożu i charakterze, m.in. prowoka-
cje konflikty oraz zagrożenia. W zasadzie można je rozwinąć w szerszą listę 
sytuacji trudnych i kryminogennych związanych z czynnikami deprywacji 
i przeciążenia pewnych sytuacji bolesnych i konfliktów motywacyjnych, 
zagrożenia lub utrudnienia w zakresie wolności od przymusu, np. w sferze 
seksualnej i realizacji potrzeb oraz z sytuacjami nowymi, co do których 
brak jest tolerancji lub istnieje zmniejszona tolerancja w społeczeństwie 
(heteroseksualista spotykający się z molestowaniem seksualnym ze stro-
ny homoseksualisty) 22. Tego rodzaju sytuacje kryminogenne występują 
często w wypadku zabójstw homoseksualnych i są charakterystyczne dla 
ogólnego tła motywacyjnego, co zostanie wykazane w dalszej części pracy.

Wymienione czynniki oraz związane z nimi motywy działania (polimot-
ywacyjność) mogą również współwystępować w danej sytuacji krymino-
gennej, co niewątpliwie potęguje trudności i problemy w zakresie podjęcia 
właściwej decyzji woli. Niemniej jednak decyzja woli o popełnieniu czynu 
przestępnego niezależnie od różnych zmiennych tła motywacyjnego wpły-
wających na proces motywacyjny ostatecznie zależy od człowieka, aczkol-
wiek w odniesieniu do takiej decyzji można tu mówić o indeterminizmie 
realistycznym w ujęciu kryminologii humanistycznej 23. Jak dowodzą ba-
dania poważną rolę w etiologii agresywnego i przestępnego zachowania 
wszystkich sprawców zabójstw odgrywa również lęk, który towarzyszy nie-
mal wszystkim motywom bezpośrednim, niezależnie od ich racjonalnego 
czy irracjonalnego charakteru 24.

20  Cyt. za: K. Daszkiewicz, Przestępstwa z afektu…, wyd. cyt., s. 64.
21  Zob. szerzej: J.K. Gierowski, Rola biegłego psychologa…, wyd. cyt., s. 137–138; 

E. Czerwińska, Zespół prehomicydalny…, wyd. cyt., s. 197 i nast.
22  Zob. L. Tyszkiewicz, Kryminologia (Zarys systemu), Katowice 1986, s. 155–156; 

J.K. Gierowski, Rola biegłego psychologa…, wyd. cyt., s. 137–138.
23  Zob. szerzej: J.K. Gierowski, Rola biegłego psychologa…, wyd. cyt., s. 138–139; 

W. Mącior, Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym — zagadnienia podsta-
wowe, Warszawa 1990, s. 108; L. Tyszkiewicz, Kryminogeneza w ujęciu kryminolo-
gii humanistycznej, Katowice 1997, s. 20.

24  Zob. J.K. Gierowski, Motywacyjna rola lęku w genezie zabójstw, „Psychia-
tria Polska” 1993, t. XXVII, nr 1, s. 10.
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Diagnoza osobowościowego i sytuacyjnego tła motywacyjnego sprawców 
zabójstw homoseksualnych zostanie przedstawiona m.in. na podstawie usta-
lonych lub hipotetycznych motywów wiodących i ubocznych popełnienia tych 
czynów, przy czym zastosowano tutaj podział motywów w aspekcie psycho-
logicznym Józefa K. Gierowskiego 25. W prowadzonych dotychczas badaniach 
podział motywów zabójstw jest zróżnicowany w zależności od: metodologicz-
nego podejścia badaczy, przyjętego nazewnictwa i od występującego tła mo-
tywacyjnego 26. Należy więc zaznaczyć, iż wyróżnienie trzech głównych moty-
wów wiodących w wymienionym aspekcie psychologicznym można w zasadzie 
odnieść do wszystkich dotychczasowych podziałów i kategorii zabójstw, bez 
szkody dla przyjętej metodologii badań. Należy jednak dodać, iż niejedno-
krotnie wskazanie głównego motywu działania sprawcy może być znacznie 
utrudnione, nawet w sytuacji, gdy pozostawione ślady zdają się na taki mo-
tyw wskazywać 27. Poza tym należy pamiętać o możliwości pozorowania mo-
tywu przez sprawcę zabójstwa, czym jest np. podpalenie mieszkania ofiary 28. 
Takie wypadki notowano w zabójstwach homoseksualnych, gdzie sprawcy 
podpalali mieszkania ofiar lub chcieli spowodować wybuch gazu dla zatar-
cia śladów i upozorowania innego motywu albo nieszczęśliwego wypadku 29.

Ogólna struktura motywów kierujących sprawcami zabójstw 
homoseksualnych

Z przeprowadzonych badań wynika, iż sprawcy zabójstw homoseksual-
nych nie stanowią jednolitej grupy, dlatego nie można określić ich typowej 
sylwetki psychospołecznej. Nie występuje też jedna kategoria motywów 
popełnienia tych czynów. W ogóle problematyka motywów tego rodzaju 
zbrodni nie jest dostatecznie opracowana w polskiej literaturze krymino-
logicznej. Duża grupa sprawców to również młodociani a wiele zabójstw 
popełnionych należałoby zaliczyć do grupy retorsyjno-odwetowych, po-
dobnie jak w innych kategoriach tych zbrodni 30. Według szczątkowych 

25  J. K. Gierowski, Motywacja zabójstw…, wyd. cyt., s. 48.
26  Zob. podziały motywów zabójstw na tle seksualnym w rozdziale II i pozosta-

łe podziały występujące w badaniach kryminologicznych: H. Janowska, Zabójstwa 
i ich sprawcy. Analiza socjologiczna, Warszawa 1974, s. 25–29; Z. Lew-Starowicz, 
S. Pikulski, Zazdrość, seks, zbrodnia, Warszawa 1990, s. 71–79; B. Hołyst, Wykry-
walność sprawców zabójstw, Warszawa 1967, s. 45 i nast.; Por. przegląd podzia-
łów: K. Gierowski, Motywacja zabójstw…, s. 44 i nast.; J. Leszczyński, Zabójstwa 
na tle seksualnym…., wyd. cyt., s. 107–111.

27  J.K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, M. Szaszkiewicz, Rola psycholo-
ga…, wyd. cyt., s. 33.

28  Por. J. Wojtasik, Wersje kryminalistyczne podstawą planowania postępo-
wania karnego, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”, 
Warszawa 1984, t. 15, s. 166.

29  Przykładem tego może być sprawa o sygn. akt nr III K — 38/89 SW w Gdań-
sku. Sprawca działał z motywów ekonomicznych.

30  Por. K. Badźmirowska-Masłowska, Dlaczego zabijają? Motywy zabójstw po-
pełnianych przez młodocianych, „Gazeta Sądowa” 1998, nr 9, s. 32–33.
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danych prezentowanych przez Sylwestra Kończyka, motywami zabójstw 
homoseksualistów były zazwyczaj „natarczywe propozycje i próby odby-
cia stosunków seksualnych, chęć rabunku, a także odraza w czasie od-
bywania stosunku, zemsta za wcześniejszą deprawację, chęć usunięcia 
świadka, odmowa stosunku ze strony ofiary bądź wstręt na widok prak-
tyk homoseksualnych” 31. Edward Kędra twierdzi, iż 14 zabójstw homo-
seksualistów, jakie zanotowano w latach 1960–1975, nosiło znamiona 
czynów o charakterze rabunkowym lub były one następstwem nieporo-
zumień na tle ekwiwalentu za świadczenia homoseksualne 32. Z badań 
młodocianych sprawców zabójstw przeprowadzonych przez Katarzynę 
Badźmirowską-Masłowską wynika, iż ofiarami 15 czynów byli homosek-
sualiści. W stosunku do homoseksualnych ofiar młodociani sprawcy bę-
dący niekiedy ich partnerami seksualnymi dokonali zabójstw z motywów 
rabunkowych i na tle seksualnym 33. Wymienieni autorzy nie przytoczyli 
jednak bliższych danych statystycznych w tym zakresie. Niemniej jednak 
wszystkie podane wyżej motywy znalazły swoje potwierdzenie w wynikach 
przeprowadzonych badań spraw zabójstw homoseksualnych. 

Wątpliwości budzi jednak w wypadkach zabójstw homoseksualistów 
zakwalifikowanie przez K. Badźmirowską-Masłowską tych czynów popeł-
nionych przez młodocianych sprawców — jak pisze z obawy przed zgwał-
ceniem ze strony ofiary — do zabójstw na tle seksualnym 34. Są to bowiem 
typowe zabójstwa z motywów emocjonalnych popełnione z obawy przed 
zgwałceniem lub napastowaniem homoseksualnym, gdzie dominuje po-
czucie krzywdy i chęć uniknięcia nieakceptowanego przez sprawcę stosun-
ku płciowego z homoseksualną ofiarą, a nie realizacja potrzeb seksualnych 
sprawcy 35. Faktem jest natomiast, iż zachodzi w tych sprawach szczególna 
bezpośrednia relacja seksualna w czynie przejawiana w dążeniu przez ofia-
rę do odbycia stosunku seksualnego za wszelką cenę ze sprawcą, co nale-
ży oceniać jako faktyczne przyczynienie się do popełnionego czynu z efek-
tem samowiktymizacji. Przestępstwo seksualne w szerokim tego słowa 
znaczeniu będzie więc zachodzić, ale po stronie ofiary, która dopuszczając 
się zgwałcenia sprawcy, jego usiłowania albo napastowania sama pada 
ofiarą zabójstwa w wyniku działania retorsyjno-odwetowego lub zastoso-
wanej obrony koniecznej przez sprawcę. Mogą jednak zachodzić wypadki 

31  S. Kończyk, Zabójstwa w środowisku homoseksualistów, „Służba MO” 
1987, nr 1–2, s. 108.

32  E. Kędra, Rola ofiary w genezie zabójstwa o motywie seksualnym, „Proble-
my Kryminalistyki” 1976, nr 121–122, s. 316.

33  K. Badźmirowska-Masłowska, Rola ofiar w zabójstwach popełnionych 
przez młodocianych sprawców, „Przegląd Prawa Karnego 1997, nr 17, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1997, s. 38.

34  Zob. Tamże, s. 47.
35  Zob. pojęcie zabójstwa na tle seksualnym i zabójstwa homoseksualnego: 

M. Lisiecki, Zabójstwa homoseksualne, wyd. cyt., s. 201–212; Por. pojęcie zabój-
stwa seksualnego: T. Hanausek, Kryminalistyczne aspekty zabójstw z lubieżno-
ści [w:] T. Hanausek, J. Leszczyński, Kryminologiczne i kryminalistyczne proble-
my zabójstw z lubieżności, Warszawa 1995, s. 251–256.
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kamuflowania motywów zabójstw na tle seksualnym, popełnionych przez 
sprawców będących homoseksualistami co stwierdził w swoich badaniach 
Juliusz. Leszczyński 36.

W przeprowadzonych badaniach analizą akt sądowych i prokurator-
skich objęto 111 spraw zabójstw homoseksualnych obejmujących dostęp-
ne w skali kraju sprawy z lat 1976–96. Z tego 78 było zarejestrowanych 
w statystykach policyjnych jako wykryte (przy czym 3 zakończyły się unie-
winnieniem oskarżonych przed sądem), zaś 33 jako umorzone z powodu 
niewykrycia sprawcy przestępstwa. Stanowiło to 59,7% ustalonej liczby 
tych zbrodni, gdyż w wymienionym okresie odnotowano statystycznie 
i ustalono w wyniku prowadzonych badań przez autora 186 przypadków 
zabójstw homoseksualnych. 

Ofiarami tych zabójstw padło 117 osób, przy czym w 75 zabójstwach 
wykrytych i zakończonych wyrokami skazującymi, ofiarami było 81 osób, 
zaś w 36 niewykrytych (łącznie ze sprawami zakończonymi uniewinnie-
niem) — 36 osób. Biorąc pod uwagę płeć, ofiarami padło 116 mężczyzn 
i 1 kobieta, jako ofiara zupełnie przypadkowa. W zasadzie ofiarami zbrodni 
były tylko osoby płci męskiej, w większości o homo- i biseksualnej orienta-
cji płciowej oraz chłopcy w wieku do 14 lat (zob. tabela nr 1).

Tabela 1
Orientacja seksualna ofiar zabójstw homoseksualnych 

Orientacja 
seksualna Zabójstwa wykryte Zabójstwa 

niewykryte Ogółem

Liczba ofiar % Liczba ofiar % Liczba ofiar %

Homoseksualista
— stwierdzone 
skłonności 
pedofilne

50

— 1 

61,7

-

28

— 1

77,8

-

78

— 2

66,7

-

Biseksualista
— stwierdzone 
skłonności 
pedofilne

15

— 2 

18,5

-

7

-

19,4

-

22

— 2 

18,8

-

Heteroseksualista 4 4,9 - - 4 3,4

Nie dotyczy — 
dzieci 12 14,8 1 2,8 13 11,1

Razem 81 100 36 100 117 100

Źródło: Badania własne

Motywy wiodące wykrytych sprawców zabójstw homoseksualnych wy-
odrębniono na podstawie informacji zawartych w badanych sprawach, 
w szczególności na podstawie wyjaśnień sprawców i poczynionych spo-
strzeżeń sądu oraz dowodów z opinii biegłych lekarzy psychiatrów, psycho-
logów i seksuologów. Ponadto brano pod uwagę sposób działania sprawcy 

36  J. Leszczyński, Zabójstwa na tle seksualnym…, wyd. cyt., s. 204.
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uwidaczniający się w obrazie czynu, jego śladach i skutkach 37. Biorąc 
za punkt wyjścia podział motywów w aspekcie psychologicznym, przyjęto 
(zob. tabela nr 2), iż motywy racjonalne wystąpiły w 35 (tj. 46,7 %) zabój-
stwach homoseksualnych dokonanych przez 40 (tj. 48,2%) sprawców wo-
bec 39 (tj. 48,2 %) ofiar. Motywy emocjonalne zaś wystąpiły w 39 (tj. 52%) 
zabójstwach homoseksualnych dokonanych przez 41 (tj. 49,4 %) spraw-
ców wobec 41 (tj. 50,6%) ofiar 38. Motywy nieustalone wystąpiły w jednej 
sprawie zabójstwa (dwóch sprawców, jedna ofiara). Z powyższego wynika, 
iż nieznaczna większość sprawców dopuściła się zabójstw z motywów emo-
cjonalnych, przy czym ich tło motywacyjne w zakresie osobowościowo-
-sytuacyjnym było zróżnicowane. Wymaga to odrębnego omówienia. Na-
tomiast wśród grupy motywów racjonalnych można wyróżnić dalsze gru-
py zabójstw popełnione na tle ekonomicznym, seksualno-ekonomicznym 
i seksualnym. 

Tabela 2
Motywy wiodące (bezpośrednie) zabójstw homoseksualnych

Rodzaj motywu Liczba 
zabójstw % Liczba 

sprawców % Liczba 
ofiar %

RACJONALNE:
Na tle ekonomicznym
Na tle seksualno- 
-ekonomicznym
Na tle seksualnym
w tym — mord z lubieżności

23
8

4
— 2

30,7
10,7

5,3
— 2,7 

35
2

3
— 1 

42,2
2,4

3,6
— 1,2 

25
8

6
— 4 )

30,9
9,9

7,4
— 4,9 

Ogółem motywy racjonalne 35 46,7 40 48,2 39 48,2

EMOCJONALNE — związane 
z poczuciem krzywdy, 
zazdrości, zemsty, nienawiści 
itp.

39 52,0 41 49,4 41 50,6

Nieustalone motywy 1 1,3 2 2,4 1 1,2

Razem 75 100 83 100 81 100

Źródło: Badania własne (Uwaga — jeden sprawca dokonał dwóch zabójstw, jed-
no z motywów racjonalnych na tle ekonomicznym i drugie z motywów emocjonal-
nych, dlatego z konieczności został policzony podwójnie i stan liczbowy sprawców 
w tabeli zamiast 82 wynosi 83)

Należy też zwrócić uwagę, że w zasadzie w czystej postaci nie wystąpiły 
zabójstwa, które należałoby zaliczyć do grupy czynów o motywach psy-
chopatologicznych związanych z urojeniami na tle występującej choroby 

37  Por. J. Wojtasik, Wersje kryminalistyczne…, s. 166.
38  Według danych z 1988 r. rzecznika prasowego KGMO 40% ogółu ustalo-

nych motywów zabójstw homoseksualnych stanowią motywy emocjonalne zwią-
zane z obrzydzeniem i odrazą oraz zemstą i zazdrością. Zob. J. Świeczyński, Nie-
bezpieczne związki. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego MO o homoseksu-
alizmie, „Polityka” nr 12 z 19 marca 1988 r.
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psychicznej, gdzie działanie przestępne odpowiadałoby stanowi pełnego 
zniesienia poczytalności. Wprawdzie zanotowano wypadki ograniczonej 
poczytalności w rozumieniu art. 25 § 2 d.k.k. 39 (art. 31 § 2 k.k.) związane 
z zaburzeniami psychicznymi osobowości sprawców oraz wypadki działa-
nia w stanie emocjonalno-afektywnym podczas popełnienia zabójstwa, lecz 
z uwagi na ogólne tło motywacyjne zaliczono je do grupy zabójstw z mo-
tywów emocjonalnych, które — wydaje się — przeważały nad czynnikami 
psychopatologicznymi. Zwykle bowiem nagły impuls emocjonalny o pod-
łożu fizjologicznym powodował zachowanie afektywne, które nie pozbawia 
jednak czynu ani świadomego, ani celowego charakteru  40, a niemożliwe 
było wyodrębnienie wpływu istniejących zespołów chorobowych lub za-
burzeń psychicznych oraz nie stwierdzono działania w afekcie patologicz-
nym 41. Tak więc zabójstwa popełnione w stanie emocjonalno-afektywnym 
zostały zaklasyfikowane do grupy motywów emocjonalnych i w tej grupie 
zostaną szerzej omówione.

W wypadku 36 niewykrytych zabójstw homoseksualnych na podstawie 
informacji zawartych w aktach postępowań przygotowawczych, tj. ustaleń 
pooględzinowych i zeznań świadków przyjęto tylko prawdopodobny motyw 
zbrodni. Tak więc motywy racjonalne na tle ekonomicznym mogły wystą-
pić w 10 zabójstwach niewykrytych, zaś na tle seksualnym w jednym za-
bójstwie — był to prawdopodobny mord z lubieżności 9-letniego chłopca 42. 
Poza tym 6 zabójstw mogło być dokonanych z motywów emocjonalnych. 
Natomiast nie zdołano w sposób dostateczny i przekonujący, na podsta-
wie materiałów postępowań przygotowawczych, określić prawdopodobnego 
motywu w kolejnych 19 zabójstwach. Jednakże na podstawie zestawienia 
motywów w zabójstwach wykrytych można wysunąć hipotezę, iż spośród 
pozostałych spraw o nieustalonych motywach część zabójstw została po-
pełniona z motywów racjonalnych, szczególnie na tle ekonomicznym, dru-
ga część zaś zapewne została popełniona z motywów emocjonalnych. 

Rysuje się również pewna prawidłowość wszystkich zabójstwa homo-
seksualnych: tam, gdzie wchodziły w grę motywy emocjonalne, częściej 
zwłoki ofiary były całkowicie lub częściowo obnażone. Jest to również re-
gułą w wypadku zabójstw na tle seksualnym. Natomiast w zabójstwach 
na tle ekonomicznym najczęściej zwłoki były całkowicie lub częściowo 
ubrane, np. tylko w bieliznę osobistą, zaś zdecydowanie mniej ofiar było 
całkowicie lub częściowo obnażonych. Przykładowo zwłoki były całkowicie 
lub częściowo obnażone w 9 zabójstwach wykrytych popełnionych tylko 

39  Kodeks karny z 1969 r. (DzU z 1969 r., nr 13, poz. 96 z późn. zm.).
40  Zob. pojęcie i uwarunkowania afektu fizjologicznego: K. Daszkiewicz, Prze-

stępstwa z afektu…, s. 11, 23–24; W. Mącior, Czyn ludzki…, s. 69–70; A. Gaberle, 
Patologia społeczna, Warszawa 1993, s. 105.

41  Zob. pojęcie i uwarunkowania afektu patologicznego: K. Daszkiewicz, Prze-
stępstwa z afektu…, s. 24–28. Por. wnioski z badań w zakresie wyodrębnienia 
motywów psychopatologicznych u sprawców zabójstw popełnionych w stanie nie-
poczytalności: J.K. Gierowski, Motywacja zabójstw…, s. 132 i nast.

42  Sprawa o sygn. akt nr DS — 1447/77, Prok. Rej. Warszawa–Żoliborz.
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na tle ekonomicznym, a w zabójstwach popełnionych z motywów emocjo-
nalnych — w 18. Ponadto we wszystkich zabójstwach na tle seksualnym 
i ekonomiczno-seksualnym zwłoki ofiar były całkowicie lub częściowo ob-
nażone, co zresztą jest cechą dystynktywną tych zbrodni. Można również 
przyjąć hipotezę, że przynajmniej dla połowy zabójstw homoseksualnych 
fakt całkowitego lub częściowego obnażenia zwłok jest cechą dystynktyw-
ną. Na 111 badanych zabójstw w 56 dokonanych zbrodniach, tj. 47,9 % 
(wyłączono usiłowania) zwłoki ofiar były całkowicie lub częściowo roze-
brane 43. 

Łącznie można określić, iż na 111 badanych zabójstw homoseksual-
nych 45 (39 wykrytych i 6 niewykrytych), tj. 40,5% zostało popełnionych 
z motywów emocjonalnych, gdzie poczucie krzywdy, chęć zemsty i inne 
zachowania emocjonalno-afektywne były dominujące (zob. tabela nr 2), 
zaś wśród zabójstw z motywów racjonalnych 33 (23 wykryte i 10 niewy-
krytych), tj. 29,7% zostało popełnionych na tle ekonomicznym; 8, tj. 7,2% 
na tle seksualno-ekonomicznym i 5, tj. 4,5% na tle seksualnym, w tym 
trzy mordy z lubieżności na małoletnich chłopcach (jeden niewykryty). 
W sumie 41,4 % zabójstw zostało popełnionych z motywów racjonalnych. 
Ponadto 20, tj. 18% zabójstw (1 wykryte i 19 niewykrytych) zostało popeł-
nionych z motywów nieustalonych 44.

Struktura motywów wykrytych sprawców zabójstw uprawiających 
prostytucję homoseksualną

Wśród sprawców stosunkowo dużo było młodych mężczyzn, w tym kilku 
nieletnich uprawiających prostytucję homoseksualną. Fakt, iż prostytutki 
homoseksualne stanowią środowisko kryminogenne potwierdza literatura 
przedmiotu w tym zakresie. Strukturę motywów wykrytych sprawców za-
bójstw uprawiających prostytucję homoseksualną — stanowili oni 41,5% 
wszystkich sprawców — prezentuje tabela nr 3. Z zestawienia tego wyni-
ka, że 34 sprawców uprawiających prostytucję dokonało 31 zabójstw ho-
moseksualnych, których ofiarami padły 34 osoby. Przy czym 17 (tj. 50%) 
sprawców uprawiających prostytucję dokonało 15 zabójstw na tle ekono-
micznym (motywy racjonalne). Ofiarami tych czynów było 15 mężczyzn, 

43  Zob. szerzej nt. obrazu zwłok i modus operandi ustalonego na podstawie 
oględzin miejsca zdarzenia: M.J. Lisiecki, Metodyka prowadzenia oględzin zwłok 
w miejscu ich znalezienia (refleksje i wnioski z badań) [w:] E. Gruza, T. Toma-
szewski, M. Goc (red.), Problemy Współczesnej Kryminalistyki, tom VII – część II, 
Warszawa 2003, s. 339–356.

44  Z badań S. Kończyka wynika jednakże, iż z wyjątkiem 6 zabójstw dzie-
ci dokonanych przez pedofilów homoseksualnych niemal wyłącznym motywem 
działania sprawców w pozostałych 76 sprawach zabójstw był rabunek. Autor jed-
nak nie podaje szczegółowych danych, które pozwoliłyby na weryfikację i porów-
nanie prowadzonych badań. Zob. S. Kończyk, Zabójstwa w środowisku…, wyd. 
cyt., s. 100.
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w tym jeden heteroseksualista wzięty przez sprawcę — „żula” — za homo-
seksualistę ponieważ przebywał w lokalu gejowskim 45 oraz jedna kobieta, 
jako ofiara przypadkowa. Motywem ubocznym zabójstwa kobiety była chęć 
pozbycia się świadka zabójstwa jej syna homoseksualisty 46. 

Tabela 3
Motywy zabójstw popełnionych przez sprawców uprawiających prostytucję homoseksualną

Rodzaj motywu Liczba 
zabójstw %

Liczba sprawców 
uprawiających 
prostytucję

% Liczba 
ofiar %

RACJONALNE:
na tle 
ekonomicznym 15 48,4 17 50,0 16 47,1

EMOCJONALNE 15 48,4 16 47,1 17 50,0

NIEUSTALONE 1 3,2 1 2,9 1 2,9

Razem 31 100 34 100 34 100

Źródło: Badania własne

W kategorii motywów racjonalnych nie zanotowano sprawców uprawia-
jących prostytucję, którzy dokonaliby zabójstw na tle seksualno-ekono-
micznym lub tylko na tle seksualnym. Jeden ze sprawców uprawiających 
prostytucję dokonał zabójstwa z motywów nieustalonych. Pozostałych 
16 (tj. 47,1%) sprawców popełniło zabójstwa z motywów emocjonalnych. 
Przy czym można sformułować wniosek, że młodzi mężczyźni uprawiający 
prostytucję homoseksualną również mogą być sprawcami zabójstw z mo-
tywów emocjonalnych, a nie tylko przestępstw (w tym zabójstw) z moty-
wów ekonomicznych, który to pogląd spotyka się w literaturze przedmiotu, 
aczkolwiek należy przyznać, iż większość przestępstw popełnianych przez 
uprawiających prostytucję jest skierowana przeciwko mieniu 47.

Wszystkie te zabójstwa, to szczególnie tragiczne przypadki zbrodni, zwa-
żywszy na fakt, iż ich sprawcami są młodzi mężczyźni w wieku 15–25 lat, 
a ich ofiarami starsi homo- i biseksualiści. Analiza osobowości sprawców 
uprawiających prostytucję świadczy o ich całkowitej asocjalizacji 48.

45  Sprawa o sygn. akt nr II K — 38/94, SW w Koninie.
46  Sprawa o sygn. akt nr III K — 38/89, SW w Gdańsku.
47  Por. J. St. Giza, Wielkomiejskie środowisko homoseksualne — studium kry-

minologiczne, „Służba MO” 1969, nr 6, s. 743; J. St. Giza, Prostytucja homosek-
sualna w świetle badań terenowych, „Państwo i Prawo” 1963, nr 5–6, s. 893.

48  Por. J. St. Giza, W. Morasiewicz, Prostytucja homoseksualna nieletnich 
i młodocianych, „Problemy Rodziny” 1964, nr 6, s. 25.
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�łowa  kuczowee:� morderstwa, 
motywy, modus operandi, 
homoseksualizm, kryminologia, 
socjologia, dewiacje, subkultury

�treszczeeiee:� W artykule została 
przedstawiona ogólna struktura osobo-
wościowego i sytuacyjnego tła motywa-
cyjnego sprawców zabójstw homosek-
sualnych, m.in. na podstawie ustalo-
nych lub hipotetycznych motywów wio-
dących i ubocznych popełnienia tych 
czynów, przy czym zastosowano tutaj 
podział motywów w aspekcie psycholo-
gicznym J. K. Gierowskiego. W prowa-
dzonych dotychczas badaniach podział 
motywów zabójstw jest zróżnicowany 
w zależności od: metodologicznego po-
dejścia badaczy, przyjętego nazewni-
ctwa i od występującego tła motywa-
cyjnego. Należy więc zaznaczyć, iż wy-
różnienie trzech głównych motywów 
wiodących w wymienionym aspekcie 
psychologicznym można w zasadzie 
odnieść do wszystkich dotychczaso-
wych podziałów i kategorii zabójstw, 
bez szkody dla przyjętej metodolo-
gii badań. Jednakże niejednokrotnie 
wskazanie głównego motywu działania 
sprawcy może być znacznie utrudnio-
ne, nawet w sytuacji gdy pozostawione 
ślady zdają się na taki motyw wskazy-
wać. Poza tym należy pamiętać o moż-
liwości pozorowania motywu przez 
sprawcę zabójstwa, czym jest np. pod-
palenie mieszkania ofiary. Takie wy-
padki notowano w zabójstwach homo-
seksualnych, gdzie sprawcy podpalali 
mieszkania ofiar lub chcieli spowodo-
wać wybuch gazu dla zatarcia śladów 
i upozorowania innego motywu albo 
nieszczęśliwego wypadku.

Z przeprowadzonych badań wynika, 
iż sprawcy zabójstw homoseksualnych 
nie stanowią jednolitej grupy, dlatego 
nie można określić ich typowej sylwetki 
psychospołecznej. Nie występuje też jed-
na kategoria motywów popełnienia tych 
czynów. W ogóle problematyka motywów 

�eywordse:� murders, motives, modus 
operandii, homosexuality, criminology, 
sociology, deviation, subculture

�ummarye:� The article presents the 
general structure of personal and situ-
ational motives of perpetrators of ho-
mosexual murders on the basis estab-
lished or hypothetical leading motives 
to commit these crimes, whereat one 
applied the division of motives in the 
psychological aspect created by J.K. Gi-
erowski. Division of motives of murders 
in conducted researches is differenti-
ated depending on: the methodological 
approach of researchers, the adopted 
nomenclature and from the motivation. 
The distinction of three leading motives 
in mentioned psychological aspects can 
be referred to all previous divisions and 
categories of murders. However some-
times indication the leading motif of the 
perpetrator’s activity can be difficult, 
even if traces point such motif. Besides 
that we should remember about the 
possibility of simulating motif by the 
perpetrator, e.g. by the arson of vic-
tim’s flat. 

Hitherto conducted researches show 
us that the perpetrators of homosexual 
murders are not the uniform group, 
therefore it is impossible to determine 
their typical psychosocial silhouette. 
There also does not appear one cat-
egory motives. The large group of per-
petrators is juvenile and many commit-
ted murders should be included into 
a  retaliatory group. The problematic 
aspects of motives are not sufficiently 
elaborated in Polish criminological lit-
erature.

The researches involved 111 cas-
es concerning homosexual murders, 
in this: 45 (39 detected and 6 non-de-
tected), i.e. 40,5% were committed from 
emotional reason, in which the feeling 
of harm and wish of revenge were domi-
nant, while in murders committed from 
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tego rodzaju zbrodni nie jest dostatecz-
nie opracowana w polskiej literaturze 
kryminologicznej. Duża grupa sprawców 
to również młodociani a wiele zabójstw 
popełnionych należałoby zaliczyć do gru-
py retorsyjno-odwetowych, podobnie jak 
w innych kategoriach tych zbrodni.

Łącznie można określić, iż na 111 
badanych zabójstw homoseksualnych 
45 (39 wykrytych i 6 niewykrytych), 
tj. 40,5% zostało popełnionych z mo-
tywów emocjonalnych, gdzie poczucie 
krzywdy, chęć zemsty i inne zachowa-
nia emocjonalno-afektywne były domi-
nujące, zaś wśród zabójstw z motywów 
racjonalnych 33 (23 wykryte i 10 nie-
wykrytych), tj. 29,7% zostało popełnio-
nych na tle ekonomicznym; 8, tj. 7,2% 
na tle seksualno-ekonomicznym i 5, 
tj. 4,5% na tle seksualnym, w tym trzy 
mordy z lubieżności na małoletnich 
chłopcach (jeden niewykryty). W sumie 
41,4 % zabójstw zostało popełnionych 
z motywów racjonalnych. Ponadto 20, 
tj. 18% zabójstw (1 wykryte i 19 niewy-
krytych) zostało popełnionych z moty-
wów nieustalonych.

Wśród wykrytych sprawców zabójstw 
stwierdzono, że 34 (41,5%) z nich upra-
wiało prostytucję homoseksualną. Doko-
nali oni 31 zabójstw homoseksualnych, 
których ofiarami padły 34 osoby. Przy 
czym 17 (tj. 50%) sprawców uprawiają-
cych prostytucję dokonało 15 zabójstw 
na tle ekonomicznym (motywy racjonal-
ne). W kategorii motywów racjonalnych 
nie zanotowano sprawców uprawiających 
prostytucję, którzy dokonaliby zabójstw 
na tle seksualno-ekonomicznym lub tyl-
ko na tle seksualnym. Jeden ze sprawców 
uprawiających prostytucję dokonał zabój-
stwa z motywów nieustalonych. Pozosta-
łych 16 (tj. 47,1 %) sprawców popełniło 
zabójstwa z motywów emocjonalnych.

rational motives 33 (23 detected and 
10 non-detected), i.e. 29,7% were com-
mitted because of economic reason; 8, 
i.e. 7,2% because of sexual and eco-
nomic reasons and 5, i.e. 4,5% because 
of sexual reason. Thus 41,4 % murders 
were committed because of rational mo-
tives. Furthermore 20, i.e. 18% murders 
(1 detected and 19 non-detected) were 
committed because of undetermined 
reasons.

Among the detected perpetrators 
one found that 34 (i.e. 41,5%) from 
them practiced homosexual prostitu-
tion. They committed 31 homosexual 
murders. Whereat 17 (i.e. 50%) perpe-
trators who were practicing prostitution 
committed 15 murders because of the 
economic reason (rational motif). In the 
category of rational motives the author 
did not noticed perpetrators practicing 
prostitution who committed murders 
because of sexual-economic or sexual 
reasons. One of the perpetrator prac-
ticing prostitution committed murder 
because of undetermined reason. Re-
maining 16 (i.e. 47,1%) perpetrators 
committed murders because of emo-
tional reasons.


