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Mirosław Jan Lisiecki 1

Motywy zabóJstw hoMoseksuaLnych 
część iii — Motywy eMocJonaLne

Zabójstwa homoseksualne 2 uwarunkowane emocjonalnie 3 należą do tej 
szczególnej grupy czynów, gdzie w zachowaniu sprawcy przeważają zmien-
ne emocjonalno-afektywne, a nie poznawcze, jak w przypadku grupy za-
bójstw uwarunkowanych motywami racjonalnymi. Treść różnorodnych 

1  Dr Mirosław Jan Lisiecki — adiunkt w Katedrze Procesu Karnego WPiA 
UWM w Olsztynie, wykładający m.in. prawo karne procesowe, ochronę danych 
osobowych i informacji niejawnych, metodykę działań dochodzeniowo-śledczych 
i operacyjno-rozpoznawczych oraz ścigania przestępczości. Emerytowany poli-
cjant o 21-letnim doświadczeniu zawodowym m.in. w służbie prewencyjnej, ope-
racyjnej i dochodzeniowo-śledczej, w latach 1995–2003 wykładowca w Instytu-
cie Prawa, Instytucie Służby Kryminalnej, a następnie kierownik (2001–2003) 
Zakładu Techniki Kryminalistycznej WSPol w Szczytnie. Autor i współautor 
88 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Specjalność naukowa: prawo 
karne procesowe, kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia. 

  Adres do korespondencji: <mirekjanl@interia.pl>.
2  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.

3  Istota emocji opiera się szczególnie na pobudzeniu lub zahamowaniu au-
tonomicznego układu nerwowego, subiektywnym doznaniu uczucia lub afektu 
mającego różne nasilenie od przyjemnego do przykrego, świadomości lub oceny 
sytuacji jako korzystnej bądź niekorzystnej, ekspresji emocji w zachowaniu i re-
akcji na źródło emocji, która może być pozytywna lub negatywna, np. w postaci 
agresji. Por. T. Malim, A. Birch, A. Wadeley, Wprowadzenie do psychologii (tytuł 
oryginału Perspectives in Psychology — przełożył J. Bobryk, J. Suchecki), War-
szawa 1997, s.102.
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motywów emocjonalnych, ich kierunek i nasilenie są przede wszystkim 
zależne od właściwości osobowościowych sprawców, m.in. ich potrzeb, 
nastawień i oczekiwań, a także czynników zewnętrznych kumulujących 
się w sytuacji kryminogennej. Zazwyczaj tego rodzaju czyny mają nie-
zwykle burzliwy przebieg, włącznie z wyładowaniem psychoruchowym 
i zaburzeniami świadomości. Jest to związane z działaniem sprawcy w po-
czuciu krzywdy, zagrożenia, zazdrości, lęku, nienawiści, chęci zemsty 
i wszelkiego rodzaju zachowaniami emocjonalno-afektywnymi będący-
mi odpowiedzią na sytuacje trudne 4. W stosunku do trzech sprawców, 
w związku z działaniem w afekcie, ich czyny zakwalifikowano jako zabój-
stwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościa-
mi 5. Niejednokrotnie wiążą się z tym dysfunkcje sfery temperamentalnej 
i popędowo-uczuciowej sprawcy, przejawiające się w nadpobudliwości, 
labilności i ograniczeniu samokontroli emocjonalnej 6. 

W tej grupie zabójstw najbardziej uzewnętrznia się rola ofiar, ich 
predestynacja i przyczynienie się. Najczęściej bowiem zabójstwa te no-
szą zespół cech retorsyjno-odwetowych, gdyż sprawca z reguły doznaje 
krzywdy moralnej bądź fizycznej ze strony ofiary albo jego dobra sta-
ją się zagrożone. W większości tych zabójstw można przyjąć, iż zostały 
one popełnione w obronie subiektywnie pojmowanej godności osobistej 
(np. utrata męskości w związku z napastowaniem lub zgwałceniem ho-
moseksualnym) oraz z poczucia zagrożenia własnych dóbr i wolności 
osobistej, tj. wolności od przymusu w sferze stosunków seksualnych 7. 
Ma to miejsce wówczas, gdy ofiara sama popełnia przestępstwo, zanim 
dozna wiktymizacji 8. Samo jej zachowanie staje się więc czynnikiem 

4  Por. uwagi na temat mechanizmów agresji w zabójstwach „przy współist-
nieniu afektu” jako silnej i głębokiej emocji towarzyszącej działaniom spraw-
ców: S. Morusiewicz, Psychologiczne uwarunkowania zabójstw. [w:] J.M. Sta-
nik (red.), Z problematyki pracy biegłego sądowego psychologa, Katowice 1981, 
s. 89–90.

5  Zob. czym jest silne wzburzenie z psychologicznego punktu widzenia: 
J.K. Gierowski, Afekt fizjologiczny jako przedmiot sądowej ekspertyzy psycholo-
gicznej [w:] J.K. Gierowski, A. Szymusik (red.), Postępowanie karne i cywilne wo-
bec osób zaburzonych psychicznie, Kraków 1996, s. 163–164.

6  J.K. Gierowski, Motywacja zabójstw, Kraków 1989, s. 144–147; A. Szymu-
sik, Motywy zabójstw a osobowość sprawców, „Przegląd Lekarski” 1971, nr 9, 
s. 579.

7  Zob. kategorie zabójstw w obronie godności oraz wolności osobistej i z po-
czucia zagrożenia: H. Janowska, Zabójstwa i ich sprawcy. Analiza socjologicz-
na, Warszawa 1974, s. 87–103, 142–145. Por. rozważania na temat wolności 
od przymusu w sferze życia płciowego: M. Filar, Przestępstwa seksualne w no-
wym kodeksie karnym [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania kar-
nego. Krótkie komentarze, Zeszyt 1, Warszawa 1997, s. 18–19, s. 10.

8  Zob. przestępstwa najczęściej popełniane przez homoseksualistów: 
J.St. Giza, W. Morasiewicz, Zboczenia płciowe jako czynnik kryminogenny, „Prob-
lemy Kryminalistyki” 1966, nr 61–62, s. 409 i nast.
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wiktymogennym, który niejednokrotnie natychmiast rodzi sytuację 
kryminogenną, inicjując proces motywacyjny sprawcy zabójstwa 9, przy 
czym niezależnie od motywów pierwotnych pod wpływem wzrastających 
procesów emocjonalnych mogą występować również motywy wtórne, 
np. chęć ukarania ofiary za jej postawę 10.

Motywy emocjonalne wystąpiły w 39 (tj. 52%) zabójstwach homosek-
sualnych dokonanych przez 41 (tj. 49,4%) sprawców wobec 41 (tj. 50,6%) 
ofiar 11. Motywy nieustalone wystąpiły w jednej sprawie zabójstwa (dwóch 
sprawców, jedna ofiara). Nieznaczna większość sprawców dopuściła się 
więc zabójstw z motywów emocjonalnych, przy czym ich tło motywacyj-
ne w zakresie osobowościowo-sytuacyjnym było zróżnicowane — zob. 
tabela 1. W grupie zabójstw homoseksualnych uwarunkowanych emo-
cjonalnie wyodrębniono więc 11 stanów emocjonalnych związanych 
z określoną reakcją w sytuacji kryminogennej, związanej z interakcją 
sprawcy i ofiary. Stanowiły one motywy wiodące zabójstw homoseksu-
alnych. Natomiast często motywami ubocznymi w tej grupie zbrodni 
była kradzież mienia, gdy sprawca po ochłonięciu emocjonalnym zwią-
zanym z dokonanym zabójstwem przywłaszczał sobie dobra material-
ne ofiary. Tego rodzaju czyny były dodatkowo kwalifikowane z art. 203 
§ 1 d.k.k. 12 (art. 278 § 1 k.k. 13). Nie zanotowano zaś typowych motywów 
erotycznych 14. Kategorie emocjonalnych motywów wiodących badanych 
zabójstw homoseksualnych wymienione są w tabeli 1, wraz z krótkim 
poniższym omówieniem, ponieważ dopiero szczegółowa analiza sytua-
cyjnego i osobowościowego tła motywacyjnego pozwala zrozumieć przy-
czyny popełnionych zbrodni.

9  Por. E.A. Fattah, Rola ofiary w etiologii przestępstwa, problem dynamiczne-
go podejścia do zachowania przestępnego [w:] J.W. Wójcik (red.), Wiktymologia. 
Wybrane publikacje, Warszawa 1978, s. 126–128; B. Hołyst, Zabójstwo. Studium 
kryminalistyczne i kryminologiczne, Warszawa 1970, s. 484 i nast.

10  Zob. H. Janowska, Zabójstwa i ich…, wyd. cyt., s. 82.
11  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.

12  Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks karny (DzU z 1969 r., nr 13, 
poz. 94 z późn. zm. — dalej jako d.k.k.).

13  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553 
z późn. zm. — dalej jako k.k.).

14  Por. też podłoże motywów erotycznych: Tamże, s. 103–105.
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Tabela 1 
Motywy emocjonalne jako wiodące (bezpośrednie) zabójstw homoseksualnych

Rodzaj motywu
Liczba 

za-
bójstw

%
Liczba 
spraw-

ców
% Liczba 

ofiar %

OGÓŁEM LICZBA ZABÓJSTW, 
SPRAWCÓW I  ICH OFIAR 75 100 83 100 81 100

MOTYWY EMOCJONALNE — związa-
ne z poczuciem krzywdy, zazdrości, 
zemsty, nienawiści itp.:
1. Reakcja na propozycje stosunku 

homoseksualnego i odraza na wi-
dok nagiego mężczyzny

2. Obrona przed usiłowaniem 
zgwałcenia lub molestowaniem 
homoseksualnym i związana 
z tym odraza

3. Odmowa współżycia homosek-
sualnego i nie wyrażenie zgody 
na stosunek analny oraz obrona 
przed molestowaniem seksualnym

4. W wyniku kłótni na tle zazdrości 
i odmowy współżycia homosek-
sualnego oraz chęci zerwania 
kontaktów z ofiarą

5. Wściekłość i furia jako reakcja 
na napastowanie homoseksualne

6. Nienawiść do homoseksualistów 
i niechęć do współżycia homo-
seksualnego

7. Poczucie krzywdy związane z od-
mową zapłaty za usługi homo-
seksualne

8. Nienawiść i zemsta za krzywdy 
związane ze zgwałceniem lub wy-
korzystaniem homoseksualnym

9. Odraza po odbytym stosunku 
homoseksualnym i zgwałceniu 
oraz obrona przed molestowa-
niem homoseksualnym ze stro-
ny innego homoseksualisty

10. Chęć zerwania kontaktów 
homoseksualnych, uwolnienia 
się od wpływów i szantażowania 
ofiary oraz wynikająca z tego 
obawa przed ujawnieniem tych 
kontaktów w środowisku spo-
łecznym sprawcy

11. Zemsta partnera homoseksual-
nego za poniżanie i złe traktowa-
nie ze strony ofiary

7

13

1

2

2

3

2

5

1

2

1

9,3

17,3

1,3

2,7

2,7

4,0

2,7

6,7

1,3

2,7

1,3

7

13

1

2

2

3

3

6

1

2

1

8,5

15,7

1,2

2,4

2,4

3,6

3,6

7,2

1,2

2,4

1,2

7

13

1

2

2

5

2

5

1

2

1

8,6

16,0

1,2

2,5

2,5

6,2

2,5

6,2

1,2

2,5

1,2

Ogółem motywy emocjonalne 39 52,0 41 49,4 41 50,6

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

Źródło: Badania własne
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Reakcja sprawcy na propozycję stosunku homoseksualnego ze stro-
ny ofiary i odraza na widok nagiego mężczyzny. Tego rodzaju motywy 
wiodące były charakterystyczne dla siedmiu sprawców (tj. 8,5 %), którzy 
dopuścili się 7 (tj. 9,3 %) zabójstw homoseksualnych. Ich ofiarami padło 
7 (tj. 8,6 %) mężczyzn o homo- i biseksualnej orientacji płciowej. Sprawcy 
to pięciu heteroseksualnych mężczyzn i dwóch biseksualistów uprawiają-
cych prostytucję homoseksualną — zob. tabela 1. Aby jednak zrozumieć 
podłoże procesu motywacyjnego sprawcy, należy pokrótce przedstawić 
główne czynniki tła motywacyjnego w poszczególnych klinicznych wypad-
kach zabójstw.

Otóż w pięciu zabójstwach scenariusz interakcji ofiary i sprawcy był 
podobny, przy czym w trzech wypadkach sprawca poznaje nieznanego so-
bie dużo starszego mężczyznę, który zaprasza go do własnego mieszkania, 
oferując nocleg i proponując wspólne wypicie alkoholu, który sam stawia. 
Sprawca nie wie, że ma do czynienia z homo- lub biseksualistą. W trakcie 
spożywania alkoholu gospodarz mieszkania proponuje odbycie stosun-
ku homoseksualnego, rozbiera się do naga i zaczyna napastować spraw-
cę w celu skłonienia go do obcowania płciowego lub wykonania innych 
czynności seksualnych. W dwóch kolejnych sprawach scenariusz jest ten 
sam, lecz ofiarę i sprawcę łączy znajomość z racji miejsca zamieszkania 
i wspólnego picia alkoholu. Takie zachowanie ofiary stało się faktycznym 
impulsem wywołującym agresję i prowadzącym do dokonania zabójstwa. 
Widok nagiego mężczyzny i propozycje homoseksualne były tutaj decy-
dującymi czynnikami, które u zdeklarowanych heteroseksualistów wzbu-
dziły lęk i zagrożenie, a w konsekwencji agresję. W dwóch z tych pięciu 
zabójstw sprawcy, korzystając z okazji dokonali po zabójstwie kradzieży 
mienia. W jednym przypadku sąd przyjął kwalifikację prawną czynu, jako 
nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 152 d.k.k.), w kolejnym zaś za-
bójstwie sąd uznał działanie sprawcy pod wpływem silnego wzburzenia 
usprawiedliwionego okolicznościami (art. 148 § 2 d.k.k.).

Dwa pozostałe zabójstwa zostały popełnione przez młodych mężczyzn 
uprawiających prostytucję homoseksualną (zob. tabela 1). Zapoznanie 
sprawcy i ofiary nastąpiło na pikiecie, a głównym celem spotkania była 
propozycja wspólnego wypicia alkoholu ze strony ofiary i w podtekście 
praktyki homoseksualne. W obu wypadkach nie doszło do stosunku ho-
moseksualnego, ponieważ sprawca nie godził się na to, zaś w drugim przy-
padku doszło nawet do użycia siły fizycznej i gazu łzawiącego ze strony 
ofiary w celu zatrzymania sprawcy, gdy ten chciał opuścić mieszkanie. Na-
tarczywe dążenie do stosunku i chęć zatrzymania sprawcy stały się impul-
sem wywołującym agresję, która znalazła swój epilog w zabójstwie. W tych 
wypadkach doszło również do kradzieży mienia. W powyższych sytuacjach 
kryminogennych i wiktymogennych zachowanie ofiar nosiło typowe cechy 
molestowania seksualnego 15, czyli natrętnego żądania odbycia stosunku 
homoseksualnego i naprzykrzania się ze swą potrzebą seksualną sprawcy, 

15  Zob. znaczenie semantyczne terminu „molestować”: E. Sobol (red.), Słow-
nik wyrazów obcych, Warszawa 1995, s. 735.
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aż do bardziej bezpośrednich form w postaci napastowania seksualnego 16, 
a więc narzucania się ze swoją potrzebą seksualną przez obłapywanie, 
ściskanie i łapanie za narządy płciowe, bez uprzedniej zgody sprawcy.

Obrona przed usiłowaniem zgwałcenia lub molestowaniem homo-
seksualnym i związana z tym odraza sprawcy. Sytuacje kryminogenne 
poprzedzające zabójstwa dokonane w związku z tego rodzaju motywacją 
są bardzo znamienne z wiktymologicznego punktu widzenia. Otóż ofiary 
były tu inicjatorem sytuacji kryminogennej i wiktymogennej, gdyż w spo-
sób szczególny przyczyniły się do własnej wiktymizacji. Same bowiem — 
w stosunku do poznanego w różnych okolicznościach sprawcy — dopuści-
ły się przestępstwa seksualnego w formie co najmniej usiłowania zgwałce-
nia albo próby nadużycia stosunku zależności lub wyzyskania krytycznego 
położenia 17. W każdym wypadku zachowanie się ofiar nosiło cechy nie 
tylko molestowania, ale i napastowania seksualnego, czyli narzucania się 
ze swoją potrzebą seksualną, przekraczającego dozwolone formy konwer-
sacji, aż do siłowego zaczepiania i zmuszania do poddania się praktykom 
homoseksualnym nieakceptowanym przez sprawcę 18. W niektórych wy-
padkach zachowanie ofiary budziło u sprawcy dodatkowo jeszcze silną 
odrazę oraz uczucia wstrętu i sprzeciwu, co jak się wydaje jeszcze bardziej 
wzmogło agresję 19.

Do czynów o tego rodzaju motywach wiodących zaliczono 13 (tj. 17,3%) 
zabójstw popełnionych przez 13 (tj. 15,7%) sprawców. Ofiarami tych 
zbrodni padło 13 (tj. 16%) homo- lub biseksualnych mężczyzn. Spraw-
cami było: 9 młodych heteroseksualnych mężczyzn nieakceptujących 
praktyk seksualnych o takim charakterze, 1 młody homoseksualista oraz 
2 młodych mężczyzn uprawiających prostytucję homoseksualną, przy 
czym jeden z nich był zdecydowanym heteroseksualistą, co do drugiego 
brak było w tym zakresie szczegółowych informacji, lecz okoliczności ży-
ciowe, m.in. ucieczka z domu i brak możliwości utrzymania się za granicą 
(sprawca był Łotyszem i przyjechał do Polski w celach handlowych, zwią-
zując się po jakimś czasie ze środowiskiem homoseksualnym) zmusiły ich 
niejako do uprawiania prostytucji w zamian za utrzymanie i pieniądze. 

Sprawcy uprawiający prostytucję (młodzi chłopcy lat 15 i 16) dokona-
li zabójstw swych przygodnych partnerów, ponieważ w jednym wypadku 

16  Por. znaczenie terminu „napastować”: J. Lewinson, Słownik seksualizmów 
polskich, Warszawa 1999, s. 140.

17  Zob. przestępstwa popełniane przez homoseksualistów: H. Szczęsna, Zbocze-
nia płciowe a przestępstwa seksualne [w:] W. Gutekunst (red.), Przestępczość seksu-
alna. Materiały III Wrocławskiego Sympozjum Kryminologicznego 19–20. X. 1973 r., 
Wrocław 1974, s. 177–179.

18  Zob. zbliżone tło motywacyjne zabójstwa opisane w literaturze zagranicz-
nej, gdzie sąd uznał twierdzenia sprawcy o niemoralnym zachowaniu ofiary: 
C. Richardson, „Battered wife” defence fails in gay murder case, “Gay Times” 
1996, nr 215 ( aug ), p. 46.

19  Zob. przykłady zabójstw z podobnych przyczyn: J. Kozarska-Dworska, 
M. Dworski, Zabójstwa związane z przestępczością seksualną, „Studia Krymino-
logiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”, Warszawa 1975, t. 2, s. 198.
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ofiara, mimo protestów, dążyła do stosunku homoseksualnego bez za-
płaty, a w drugim sprawca odmówił współżycia seksualnego, lecz ofiara 
próbowała wymusić siłą poddanie się czynnościom seksualnym. W obu 
wypadkach motywem ubocznym było przywłaszczenie mienia z mieszka-
nia ofiary 20. Młody homoseksualista był z kolei zmuszany przez starszego 
przygodnego partnera do czynnego stosunku oralnego, czego nie akcepto-
wał i czuł do tego odrazę. Poza tym w jego mniemaniu wkładanie członka 
do jego ust przez ofiarę było już zgwałceniem mimo odbytych wcześniej 
stosunków analnych — zabójstwa dokonał więc w związku ze zmuszaniem 
go do tego rodzaju stosunku płciowego przez ofiarę 21.

Wzajemne relacje między sprawcą a ofiarą w pozostałych sprawach były 
różne, ale można je sprowadzić do dwóch kategorii, tj. stosunków koleżeń-
skich oraz przypadkowych i przygodnych relacji bez zabarwienia seksu-
alnego ze strony sprawcy. Scenariusz sytuacji kryminogennej tych spraw 
w zasadzie się powtarza, jak w motywach opisanych wyżej (pkt 1 tabeli 
1 — emocjonalnych motywów wiodących). Było to więc zazwyczaj zapro-
szenie do mieszkania homoseksualisty pod różnym pretekstem, postawie-
nie przez niego alkoholu i kolacji, a w jednym wypadku puszczenie filmu 
pornograficznego w wiadomym celu oraz próba skłonienia gościa do odby-
cia stosunku homoseksualnego. Sprawcy zazwyczaj nie wiedzieli, że mają 
do czynienia z osobą o odmiennej orientacji płciowej i nie przypuszczali, 
że będą obiektem seksualnym dla poznanego mężczyzny lub znanego już 
kolegi (lecz nieznanego, jako homoseksualisty) 22.

Tylko w jednym wypadku do zabójstwa doszło poza miejscem zamiesz-
kania ofiary. Sprawca tego zabójstwa — pijany student medycyny, któ-
remu ofiara (dyrektor przedsiębiorstwa transportowego) zaproponowa-
ła podwiezienie do domu — został w samochodzie ofiary zaatakowany 
i w zasadzie zgwałcony. W trakcie czynności wykonawczych przestępstwa 
zgwałcenia student ugodził homoseksualnego napastnika nożem, dokonu-
jąc jego zabójstwa. Sąd uznał, iż działał on w obronie koniecznej (art. 22 
§ 1 d.k.k.) i uniewinnił z zarzucanego mu czynu 23.

Drugi interesujący przypadek to działanie sprawcy w obronie koniecz-
nej, lecz z przekroczeniem jej granic (art. 22 § 3 d.k.k.). Ofiara (dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury) zatrudniła sprawcę — ucznia liceum sztuk 
plastycznych — do wykonania dekoracji, po czym zaprosiła do własnego 
mieszkania, gdzie przemocą i szantażem próbowała zmusić go do podda-
nia się czynowi nierządnemu (art. 168 § 1 d.k.k.). Pokrzywdzony homo-
seksualista szantażował ucznia tym, że zna dyrektora jego szkoły i może 
mu zaszkodzić, jeżeli wyjdzie z jego mieszkania i nie wyrazi zgody na sto-
sunek płciowy. Podkreślenia wymaga fakt, iż ofiara była uprzednio karana 

20  Sprawy o sygn. akt nr X Nw — 15/94 SR dla m.st. Warszawy i Nw - 
44/93 SR Wydz. III Rodzinny i Nieletnich w Bytomiu.

21  Sprawa sygn. akt nr II K — 18/95 SW w Olsztynie.
22  Zob. podobne tło motywacyjne zabójstwa: C. Richardson, „Battered wife”…, 

wyd. cyt., s. 46.
23  Sprawa sygn. akt nr II K — 12/89 SW w Bielsku Białej.
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sądownie za czyny nierządne z nieletnimi. Sąd uznał przekroczenie granic 
obrony koniecznej 24.

W obu powyższych wypadkach nie doszło do kradzieży mienia, a spraw-
cy sami zawiadomili o popełnionym przestępstwie, wzywając nawet pogo-
towie ratunkowe.

Kolejne zabójstwo związane z tego rodzaju motywami wiodącymi zostało 
popełnione przez sprawcę w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwione-
go okolicznościami (art. 148 § 2 d.k.k.). Relacja sprawcy i ofiary polegała 
na znajomości z widzenia i wspólnego picia alkoholu. W trakcie spotka-
nia w mieszkaniu ofiary i wspólnego spożywania alkoholu sprawca został 
zaskoczony molestowaniem i napastowaniem ze strony ofiary. Dotąd nie 
orientował się, że ma do czynienia z homoseksualistą. Zachowanie nagiego 
kolegi od kieliszka wzbudziło w nim odrazę, zagrożenie i w konsekwencji ta-
kie emocje, które wywarły decydujący wpływ na działanie w afekcie. Po za-
bójstwie sprawca, korzystając z okazji, przywłaszczył sobie kurtkę ofiary 25.

W pozostałych 7 zabójstwach sytuacyjne tło motywacyjne związane z za-
chowaniem się ofiar polegającym na molestowaniu i napastowaniu seksual-
nym wywarło tak silny wstrząs psychiczny, który co prawda według biegłych 
psychiatrów i w świetle okoliczności czynu nie kwalifikował się do uznania 
za działanie pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicz-
nościami lub w obronie koniecznej, niemniej jednak jego emocjonalny cha-
rakter doprowadził do agresywnego zachowania sprawcy i w konsekwencji 
zabójstwa. Natomiast okazyjna kradzież mienia po dokonanym zabójstwie 
nastąpiła w 5 wypadkach. Należy dodać, iż przebieg sytuacji kryminogennej 
i wiktymogennej oraz czynności wykonawczych zabójstwa, był w niektórych 
czynach bardzo znamienny. To świadczy o tym, jak poważny emocjonalny 
wpływ może wywrzeć niewłaściwe zachowanie homoseksualisty wobec hete-
roseksualisty, zwłaszcza będącego w stanie po użyciu alkoholu i nietolerują-
cego homoseksualizmu. Wiemy skądinąd, że homoseksualizm jest najmniej 
tolerowanym zjawiskiem wśród nisko wykształconej części społeczeństwa 26, 
skąd z reguły wywodzą się sprawcy zabójstw.

Przykładem tego może być zabójstwo homoseksualisty dokonane po-
przez wepchnięcie kija od szczotki w odbyt do brzucha w kierunku głowy 
na głębokość 75 cm. Sprawca zabił w ten sposób swego kolegę „od kie-
liszka”, z którym razem pił alkohol, dlatego że ten dobierał się do niego. 
Mogłoby się wydawać, że było to wymierzenie swoistej kary za preferen-
cje seksualne ofiary i napastowanie homoseksualne sprawcy. Okrucień-
stwo tego czynu popełnionego pod wpływem alkoholu nie ulega wątpliwo-
ści, ale może również świadczyć o stanie emocjonalnym sprawcy, który 
w taki sposób wymierzył „karę” swemu koledze, z którym wiele razy pił 
alkohol i utrzymywał kontakty towarzyskie 27 W kolejnej sprawie ofiara, 

24  Sprawa sygn. akt nr II K – 43/77 SW w Kielcach.
25  Sprawa sygn. akt nr III K – 80/93 SW w Poznaniu.
26  Również niektóre kraje, np. Stany Zjednoczone mają opinię społeczeństwa 

homofobicznego. Zob. na ten temat: E.R. Mahoney, Human Sexuality, McGraw-
-Hill Book Company, New York–Toronto 1983, s. 309 i przywołana tam literatura.

27  Sprawa sygn. akt nr III K – 101/94 SW w Jeleniej Górze.
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Henryk D., zaprosił sprawcę — okazjonalnie poznanego na dworcu 18-let-
niego mężczyznę — do swojego mieszkania, obiecując, iż będzie impreza 
i dziewczyny. Sprawca czekał na dziewczynę, która nie przyszła, więc po-
stanowił skorzystać z okazji i iść na imprezę domową, gdzie może poznać 
inne kobiety. Na miejscu Henryk D. zamknął mieszkanie i schował klucz, 
spisał jego dane personalne i ukrył. Pokazując 18-letniemu sprawcy zdję-
cia pornograficzne 28 o tematyce homoseksualnej, udało mu się nakłonić 
go do praktyk homoseksualnych, obiecując dodatkowo zapłatę pieniężną, 
na co sprawca się zgodził. Doszło między nimi kilkakrotnie do stosunków 
płciowych, po których sprawca chciał opuścić mieszkanie, żądając zapła-
ty. Henryk D. zamiast spełnić obietnicę próbował nakłonić go do dalszych 
stosunków homoseksualnych oraz zażądał od sprawcy stosunku oralnego, 
na co ten nie przystał. W związku z tym, używając przemocy próbował 
zmusić go do poddania się stosunkowi oralnemu. Reakcją ze strony spraw-
cy był oczywiście wybuch agresji i zabójstwo 29.

Na podstawie analizy tła motywacyjnego tych zabójstw można zasad-
nie stwierdzić, iż sprawcy zaskoczeni nagłą stresującą sytuacją przybie-
rali emocjonalną postawę obronną, czując się zagrożonymi zgwałceniem 
lub wykorzystaniem homoseksualnym, którego w większości wypadków 
nie akceptowali. Natomiast ci ze sprawców, którzy tolerowali stosunki 
homoseksualne, przystając z różnych względów na taką formę współży-
cia lub mając już takie doświadczenia, nie akceptowali pewnych form 
współżycia seksualnego między mężczyznami, a dotyczyło to przede 
wszystkim czynnego seksu oralnego z ich strony. Akceptowali zaś bier-
ne stosunki oralne. Tak więc te zabójstwa zostały w sposób widoczny 
sprowokowane przez homoseksualistów. Stali się oni ofiarami własnej 
wiktymizacji, gdyż w większości wypadków przy użyciu siły fizycznej, 
nawet uderzając i szantażując sprawcę, usiłowali wymusić poddanie się 
praktykom homoseksualnym.

Odmowa współżycia homoseksualnego i niewyrażenie zgody na sto-
sunek analny oraz obrona przed molestowaniem seksualnym. Ten 
motyw wiodący wyodrębniono w jednej sprawie. Zabójstwo zostało po-
pełnione przez młodego 18-letniego biseksualnego mężczyznę, uprawia-
jącego prostytucję homoseksualną. Tolerował on różne formy współżycia 
homoseksualnego, poza seksem analnym 30. Ofiarą zbrodni był 33-letni 

28  Pornografia jest wykorzystywana przez homoseksualistów do wzbudzenia 
popędu seksualnego u potencjalnego partnera niezwiązanego ze środowiskiem ho-
moseksualnym oraz w celu przełamania jego oporów moralnych. Często jest wy-
korzystywana przez księży pedofili wykorzystujących dzieci, najczęściej chłopców 
będących ministrantami. Przy tym następuje tłumaczenie, że jest to zgodne z natu-
rą i przyjemne więc warto spróbować nowego rodzaju rozkoszy. Zob. K. Ostrowska, 
Pornografia a przemoc w stosunkach międzyludzkich [w:] B. Hołyst (red.), Przemoc 
w życiu codziennym, Warszawa 1997, s. 104–105; E. Overbeek, Lękajcie się. Ofiary 
pedofilii w polskim kościele mówią, Warszawa 2013, s. 39, 53, 92–109, 168, 177.

29  Sprawa sygn. akt nr IV K – 49/87 SW w Katowicach.
30  Wbrew stereotypowym poglądom seks analny jest najrzadszą formą stosun-

ków płciowych wśród homoseksualistów, po prostu nie wszyscy akceptują ten 
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homoseksualista, z którym sprawca miał już jeden uprzedni kontakt ho-
moseksualny. Tym razem jednak, oprócz akceptowanych przez partnera 
form współżycia, ofiara usiłowała zmusić sprawcę właśnie do stosunku 
analnego. Molestowanie seksualne, a nawet napastowanie skończyło się 
sprzeczką między partnerami i doprowadziło do niekontrolowanego wybu-
chu agresji sprawcy. Obaj byli pod działaniem alkoholu. Sprawca, korzy-
stając z okazji, dokonał również kradzieży mienia 31.

Kłótnia na tle zazdrości i odmowy współżycia homoseksualnego oraz 
chęć zerwania związku partnerskiego z ofiarą. Tego rodzaju motywy wio-
dące dotyczyły zabójstw popełnionych w stałych związkach partnerskich. Za-
notowano dwa zabójstwa na tym tle dokonane przez dwóch biseksualnych 
sprawców wobec dwóch homoseksualnych partnerów, przy czym sprawcy 
uprawiali ponadto prostytucję homoseksualną, utrzymując przygodne związ-
ki z innymi homoseksualistami. Poza tym chęć zerwania kontaktów z jednej 
lub drugiej strony oraz zazdrość stała się przyczyną narastających konflik-
tów. Nie były to jednak typowe zabójstwa z zazdrości 32. W literaturze przed-
miotu wskazuje się, że często patologiczna zazdrość prowadzi do zerwania 
związków homoseksualnych. Z tego powodu rozpada się 43% związków 33. Zaś 
w omawianych sprawach stała się przyczyną konfliktu leżącego u podłoża do-
konania zabójstwa. Zarówno sprawcy, jak i ofiary znajdowali się pod działa-
niem alkoholu. Ponadto przed opuszczeniem mieszkań, sprawcy, korzystając 
z okazji, dokonali również kradzieży mienia. Poniżej przedstawiono w skrócie 
niezwykle istotne w tych sprawach tło motywacyjne.

Pierwsze z analizowanych zabójstw zostało, jak gdyby również sprowo-
kowane przez samego sprawcę, ponieważ jego zachowanie spowodowało 
sytuację kryminogenną. Chcąc zerwać i zmienić kontakty homoseksualne 
poinformował on partnera o zdradach z innymi mężczyznami. Na tym tle 
wywiązała się między nimi kłótnia, ofiara chciała zmusić sprawcę do ule-
głości seksualnej z użyciem siły fizycznej, w końcu nawet uderzyła go ręką. 
Sprawca złapał więc młotek i również uderzył swego partnera, powodując 
śmiertelne obrażenia głowy. Ich związek trwał około 3 lat 34.

W drugim wypadku zabójstwa na tym tle ofiara homoseksualista chcia-
ła zerwać kontakty ze sprawcą i wyrzucić go z mieszkania. Na skutek 
wzajemnych oskarżeń o zdradę doszło do kłótni między nimi. W procesie 
motywacyjnym sprawcy zarysowały się również inne treści emocjonalne, 
mianowicie nie tylko zemsta za posądzenie o zdradę, ale także za dotych-
czasowe wykorzystanie seksualne, próbę wyrzucenia z domu i pozbawienie 
w ten sposób źródła utrzymania 35. Ich związek trwał około pół roku. W tej 

sposób zaspokojenia pożądana seksualnego. Zob. K. Boczkowski, Homoseksua-
lizm, Warszawa 1992, s. 131.

31  Sprawa sygn. akt nr III K – 60/86 SW we Wrocławiu.
32  Zob. na temat motywacji zabójstw z zazdrości: Z. Lew-Starowicz, S. Pikul-

ski, Zazdrość, seks, zbrodnia, Warszawa 1990, s. 71 i nast.
33  Zob. K. Boczkowski, Homoseksualizm…, wyd. cyt., s. 145–146, 149.
34  Sprawa sygn. akt nr IV K – 109/88 SW w Katowicach.
35  Zob. podobne tło motywacyjne zabójstwa opisane w literaturze zagranicz-

nej: C. Richardson, „Battered wife”…, wyd. cyt., p. 46.
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sprawie również wpłynęło na policję pismo z organizacji LAMBDA 36 z proś-
bą o dołożenie wszelkich starań i wykrycie sprawcy zabójstwa 37.

Wściekłość i furia jako reakcja na napastowanie seksualne.Tego ro-
dzaju charakterystyczne motywy wiodące wystąpiły w dwóch zabójstwach 
popełnionych przez dwóch heteroseksualnych sprawców — obaj w wieku 
17 i 18 lat. Ich ofiarami byli dwaj homoseksualiści lat 37 i 57.

W pierwszej z tych spraw ofiara wychowywała się i pracowała w domu 
dziecka. Stawiała alkohol poznanym młodym chłopcom, aby później móc 
się do nich dobierać. Sprawca wiedział o skłonnościach ofiary, byli kole-
gami i razem wielokrotnie pili postawiony mu przez ofiarę alkohol. Kilka 
razy ofiara molestowała go seksualnie, lecz za każdym razem odmawiał 
zdecydowanie współżycia i nie reagował na zaczepki. Krytycznego dnia 
jednakże podobne zachowanie ofiary wywołało w nim wściekłość i furię, 
więc postanowił dać koledze homoseksualiście nauczkę, aby zaprzestał 
go molestować. Uderzył więc ofiarę kamieniem w głowę, powodując śmierć. 
Widząc skutek swej agresji, sprawca przykrył w lesie zwłoki kolegi i zabrał 
przedmioty osobiste, aby utrudnić ewentualną identyfikację 38.

Sytuacja kryminogenna w kolejnym zabójstwie miała związek z ucieczką 
sprawcy z domu i związaniem się ze środowiskiem homoseksualnym. Pocho-
dził on z rodziny inteligenckiej, miał pewne zaburzenia osobowości. Będąc 
na ucieczce korzystał z gościnności homoseksualistów, lecz odmawiał współ-
życia seksualnego z nimi. Homoseksualiści, którzy go już poznali, ostrzega-
li innych, że jest on niezrównoważony psychicznie, dlatego nie powinni się 
do niego dobierać, ponieważ może się to skończyć dla nich pobiciem. Takie 
ostrzeżenie otrzymał też pokrzywdzony w tej sprawie. Niestety ofiara nie usłu-
chała ostrzeżeń swych homoseksualnych kolegów i gdy zaprosiła sprawcę 
do domu na nocleg, zaczęła napastować go seksualnie. Gdy sprawca wyraził 
sprzeciw, nie chcąc poddać się praktykom homoseksualnym, ofiara uderzyła 
go ręką w twarz. Po takim zachowaniu ofiary reakcja sprawcy była do przewi-
dzenia. Sprawca, opuszczając mieszkanie po zabójstwie, korzystając z okazji, 
przywłaszczył sobie mienie ofiary. Biegły seksuolog wydający w tej sprawie 
opinię wskazał, iż przyjęcie zaproszenia i zamieszkanie u starszego, obcego 
mężczyzny, nie stanowią wystarczającej podstawy do rozpoznania skłonności 
homoseksualnych u opiniowanego. Ponadto nie stwierdził „podstaw do do-
patrywania się w zabójstwie [..] cech przemawiających za motywacją natury 
seksuologicznej, tzn. wskazujących na specyficznie seksuologiczne nieprawid-
łowości występujące u sprawcy. Nie oznacza to, by bezpośrednia przyczyna 
nie mogła pozostawać w związku ze sferą seksualności. Tak np. przyczyną 
wywoławczą mogło być seksualne napastowanie opiniowanego przez ofiarę. 
Jeśli jednak spowodowało to wybuch wściekłości o tak dramatycznym zakre-
sie skutków, to pierwotną przyczyną, bądź tłem, byłyby jednak prawdopodob-
nie ogólne cechy jego osobowości bądź jego sensorium” 39. 

36  Było to istniejące w tamtym czasie stowarzyszenie gejów i lesbijek w Polsce.
37  Sprawa nr V K -–161/95 SW w Katowicach.
38  Sprawa sygn. akt nr III K – 61/81 SW we Wrocławiu.
39  Sprawa sygn. akt nr II K – 65/87 SW w Krakowie, K–310,311.
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Nienawiść do homoseksualistów i niechęć do współżycia homo-
seksualnego. Ten motyw stał się przyczyną trzech zabójstw dokonanych 
przez trzech młodych: 20 i 18-letnich mężczyzn bi- i heteroseksualnych, 
uprawiających prostytucję homoseksualną. Mieli już za sobą przeszłość 
kryminalną, nie akceptowali homoseksualizmu, jednocześnie korzyści, 
jakie uzyskiwali w drodze prostytucji motywowały ich do utrzymywania 
kontaktów ze środowiskiem homoseksualnym 40. Ofiarami padło 5 homo-
seksualistów. Nienawiść w stosunku do osób o tej orientacji płciowej może 
mieć różne źródła. Jednym z takich źródeł jest doznanie subiektywnej 
krzywdy ze strony tego środowiska. Zdarza się, jak w jednym z tych za-
bójstw, że sprawca zostaje uzależniony materialnie od środowiska homo-
seksualnego, co przy nieakceptowaniu tego typu kontaktów seksualnych 
i społecznych rodzi konflikt motywacyjny. 

Taki właśnie konflikt stał się podłożem nienawiści i motywem jednego 
z zabójstw. Sprawca korzystał z pomocy homoseksualisty prowadzącego 
tzw. melinę, jednakże niechętnie godził się na stosunki płciowe. Według 
opinii biegłych psychiatrów sytuacja, w jakiej się znalazł, powodowała 
u niego konflikt wewnętrzny i frustrację. Nie chciał bowiem płacić gospo-
darzowi — homoseksualiście „w naturze”, gdyż według norm przez niego 
akceptowanych tzw. cwel stoi na najniższych stopniach hierarchii subkul-
tury kryminalnej. Frustracja ta niewątpliwie powodowała wzrastające na-
pięcie, które już od dzieciństwa zwykł na ogół rozładowywać zachowaniem 
agresywnym 41. W krytycznym momencie uczestniczył on wraz z trzema 
homoseksualistami (późniejsze ofiary) w tzw. gay party połączonym oczy-
wiście z piciem alkoholu. Gdy wszyscy położyli się spać, co miało oznaczać 
ewentualną orgię homoseksualną, sprawca zaatakował młotkiem swe ofia-
ry, zabijając jednego i ciężko raniąc dwóch pozostałych homoseksualistów. 
Twierdził że zabił, ponieważ czuł nienawiść i niechęć do współżycia, a tak-
że bo wewnętrzny głos podpowiadał mu konieczność zabójstwa, by same-
mu nie zginąć 42.

Kolejne dwa zabójstwa miały zbliżone podłoże, a więc niechęć sprawców 
do współżycia homoseksualnego. Mimo że uprawiali prostytucję, starali 
się tak wykorzystywać partnerów, aby jak najmniej współżyć seksualnie. 
Zatem pozwalali się podrywać, szli do mieszkania, gdzie mogli zjeść i wypić 

40  Często są to pospolici chuligani potrzebujący alkoholu i narkotyków, napa-
dający na gejów w miejscach ich spotkań lub dający się podrywać na noc i tam 
okradają gospodarza homoseksualistę, przy czym niejednokrotnie dochodzi 
do zabójstwa. Por. R. Woods OP, O miłości, która nie śmiała wymawiać swojego 
imienia (tytuł oryginału Another King of Love: Homosexuality and Spirituality — 
przełożył J. Jaworski), Poznań 1993, s. 94.

41  Frustracja może prowadzić również bezpośrednio do agresji, jeżeli niemoż-
liwe jest zaspokojenie potrzeby organizmu z uwagi na napotkane przeszkody lub 
też brak jest możliwości wyboru pewnych zachowań i potrzeb w sytuacji trudnej. 
Zwłaszcza gdy zdeterminowane zachowanie nie jest akceptowane. Por. J. Lesz-
czyński, Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce. Studium kryminologiczne, War-
szawa 1992, s.15–16.

42  Sprawa sygn. akt nr II K – 54/90 SW w Szczecinie.
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oraz przenocować, lecz byli niechętni współżyciu. Takie zachowanie pro-
stytutek wzbudzało uzasadnioną irytację homoseksualistów, którzy albo 
wówczas usiłowali napastować ich seksualnie, albo wyrzucić z mieszka-
nia. Zatargi na tym tle i głęboko skrywana nienawiść do homoseksuali-
stów za wykorzystywanie seksualne stały się przyczyną tych zabójstw. 
Sprawcy tych trzech zbrodni po zabójstwie dokonali również kradzieży 
mienia należącego do ofiar.

Poczucie krzywdy związane z odmową zapłaty za usługę homosek-
sualną. Była to przyczyna dwóch zabójstw, które zostały dokonane przez 
trzech młodych mężczyzn: lat 15, 17 i 20, uprawiających prostytucję ho-
moseksualną, wiąże się ona z próbą wykorzystania seksualnego swych 
przygodnych partnerów poznanych na pikiecie przez dwóch homoseksu-
alistów. Po odbyciu stosunków homoseksualnych ze sprowadzonymi pro-
stytutkami, odmówili im zapłaty za wykonaną usługę erotyczną. Spraw-
cy, w poczuciu krzywdy za wykorzystanie seksualne, dokonali zabójstwa 
swych przygodnych partnerów homoseksualnych. W jednym z tych za-
bójstw dokonanym w Berlinie dwaj sprawcy po popełnieniu zbrodni okrad-
li mieszkanie. Sprawca drugiego zabójstwa nie dokonał kradzieży mienia, 
mimo że ofiara nie zapłaciła mu za usługę i po dokonaniu czynu miał 
możliwość jego przywłaszczenia. Może dlatego, że zdarzenie miało miejsce 
w parku i zapewne sprawca chciał się jak najszybciej ukryć. Tego typu 
motywy mogą się łączyć również z innymi i jak się wydaje — nie należą 
do rzadkości 43.

Nienawiść i zemsta za krzywdy związane ze zgwałceniem lub wy-
korzystaniem homoseksualnym. Powyższe motywy wiodące wyróż-
niono dlatego, że w porównaniu z emocjonalnymi motywami opisanymi 
w pkt 1 i 2 tabeli 1, interakcja ofiary ze sprawcą miała charakter sta-
łych bądź też incydentalnych kontaktów, ale doszło w czasie ich trwania 
do zgwałcenia lub innego wykorzystania seksualnego sprawcy przez ofia-
rę. Tak więc ofiara faktycznie popełniła przestępstwo przeciwko sprawcy, 
stając się jednocześnie ofiarą samowiktymizacji 44. Natomiast w motywach 
opisanych w cytowanym już pkt 1 i 2 miało miejsce dopiero usiłowanie 
zgwałcenia, ewentualnie tylko molestowanie i napastowanie seksualne 
ze strony ofiary. Tło motywacyjne i sytuacje kryminogenne w tych spra-
wach też wydają się dość szczególne, stąd ujęto te zabójstwa w odrębnej 
kategorii.

Do tej grupy zaliczono 5 zabójstw popełnionych przez 6 sprawców 
w wieku od 17 do 33 lat. Byli to heteroseksualiści oraz biseksualista 
uprawiający prostytucję homoseksualną. Ofiarami było 3 biseksualistów 
i 2 homoseksualistów. Tylko w jednej sprawie można wyróżnić motyw 

43  Zob. przykład zabójstwa opisanego w literaturze, które nastąpiło na skutek 
nieporozumień na tle czynów perwersyjnych i wynagrodzenia za nie: J. Błasz-
czyński, Ubranie pozostawione na miejscu zabójstwa zdradza przestępcę, „Prob-
lemy Kryminalistyki” 1960, nr 25, s. 401–409.

44  Według typologii ofiar S. Schafera. Zob. E. Bieńkowska, Wiktymologia, 
koncepcje, kierunki badań, perspektywy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, 
s. 34–35.
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uboczny w postaci przywłaszczenia mienia ofiary — był to sprawca upra-
wiający prostytucję homoseksualną. Rozpoczynając analizę tła motywacyj-
nego tych zabójstw, należy wskazać, iż wszyscy uczestnicy zdarzenia, czyli 
sprawcy i ofiary tempore criminis znajdowali się pod działaniem alkoholu.

W pierwszej sprawie, którą należy wyróżnić, między ofiarą a sprawcą 
zachodził homoseksualny związek partnerski. Ofiara zapoznała sprawcę 
u innego homoseksualisty i zaprosiła go do swego mieszkania. Spraw-
ca był zmuszony ze względu na brak środków utrzymania uprawiać 
prostytucję homoseksualną, uważał, że homoseksualiści wykorzysta-
li jego brak doświadczenia i trudne położenie życiowe. Został całkowi-
cie uzależniony od ofiary, która zaproponowała mu pracę i utrzymanie. 
Oprócz tego został zmuszony perswazją i siłą do świadczenia usług sek-
sualnych, w tym stosunku analnego, którego nie akceptował. Poza tym 
był ciągle źle traktowany i poniżany. Ofiara odnosiła się do niego wul-
garnie, upokarzała, wyzywając od męskich prostytutek oraz opowiada-
jąc okolicznym mieszkańcom wsi o ich homoseksualnych praktykach. 
Sąd w uzasadnieniu wyroku powołał się na opinię biegłych stwierdza-
jąc, że „lekarz psychiatra i seksuolog Lew-Starowicz rozpoznał co prawda 
u oskarżonego biseksualną orientację płciową, ale podkreślił, że zacho-
wanie wobec (P. S.) było wyrazem narastającej agresji z powodu trak-
towania go jak służącego, analne potrzeby partnera, słownictwo kiero-
wane jak do kobiety uderzało w poczucie wartości oskarżonego. Forma 
kontaktu analnego była szczególnie upokarzająca i godząca w poczu-
cie męskości wymienionego. Zdaniem biegłego (P. S.) «zapłacił» za do-
tychczasowe poczucie upokorzenia u oskarżonego zarówno w przebiegu 
tego, jak i poprzednich związków homoseksualnych, za odrzucenie przez 
(W. — sprawcę) swej roli homoseksualnej. Jego zachowanie tempore cri-
minis było zarówno formą bezpośredniej, jak i przemieszczonej agresji” 45.

Motywem współwystępującym była tu również chęć uwolnienia się 
sprawcy od związku z ofiarą. 46. W sumie do czasu zabójstwa zamieszki-
wali razem tylko 25 dni. Sąd wziął pod uwagę naganne zachowanie ofiary 
wobec sprawcy (świadkami byli najbliżsi sąsiedzi i mieszkańcy tej miej-
scowości) jako okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary. Przykład ten 
doskonale oddaje atmosferę przemocy, jaka panuje w niektórych związ-
kach homoseksualnych. Dotyczy to przede wszystkim związków, które nie 
są w zasadzie oparte na głębokiej miłości a sprowadzają się tylko do za-
spokojenia płciowego, co przeważnie sprowadza partnera do roli przedmio-
tu a nie podmiotu stosunków partnerskich.

Kolejne zabójstwo zawierało wątek kazirodczy 47. Biseksualny ojciec wy-
korzystywał seksualnie swego syna, płacąc mu za każdy stosunek. Gdy 

45  Uzasadnienie wyroku ( s. 18 ) w sprawie sygn. akt nr II K – 152/91 SW w Ol-
sztynie.

46  Zob. szerzej na temat przemocy w związkach gejów i lesbijek: C. M. Ren-
zetti, C.H. Miley, Violence in Gay and Lesbian Domestic Partnerships, New York–
London 1996, s. 3 i nast.

47  Związki kazirodcze o charakterze homoseksualnym w układzie ojciec — 
syn, brat — brat również są notowane, aczkolwiek tego typu spraw ujawnionych 
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dzieci były małe, wyprowadził się z domu, zostawiając ich utrzymanie żo-
nie. Z uwagi na ciężkie warunki materialne syn był od niego uzależniony 
i gdy osiągnął wiek dojrzewania płciowego (był w 7 klasie SP), ojciec zaczął 
go wykorzystywać seksualnie. Był on bardziej uległy niż jego brat. Obaj 
bracia postanowili zabić ojca z nienawiści za doznane upokorzenia i po-
rzucenie rodziny oraz wykorzystanie seksualne młodszego z braci. Zamiar 
swój spełnili, wcześniej jednak pili alkohol sami, i także wspólnie z ojcem. 
Po zabójstwie zgłosili fakt jego popełnienia policji 48.

Pozostałe trzy zabójstwa były związane z wykorzystaniem seksualnym 
sprawców będących w stanie nietrzeźwości. Ofiary wykorzystały tu bezrad-
ność sprawców związany z ich snem w stanie nietrzeźwości, doprowadzając 
świadomie do czynności obcowania płciowego lub innej czynności seksual-
nej. Właściwie popełniły więc przestępstwo z art. 169 d.k.k. (art. 198 k.k.) 49. 
Sprawcy po przetrzeźwieniu, zorientowawszy się w sytuacji, że zostali wy-
korzystani seksualnie dokonali zabójstwa swego homoseksualnego napast-
nika. W jednym wypadku było to wykorzystanie pijanego sprawcy leżącego 
w parku przez nieznanego mu homoseksualistę, którego następnie pod po-
zorem wypicia alkoholu sprowadził do swego domu i tam zadał mu kilka 
ciosów siekierą z zemsty za wykorzystanie seksualne 50. W dwóch ostatnich 
sprawach ofiarę i sprawcę łączyły stosunki koleżeńskie, razem pili alkohol 
i podczas gdy sprawca usnął w stanie nietrzeźwym, jego homoseksualny ko-
lega wykorzystał go seksualnie, korzystając z jego bezradności 51. W jednym 
z tych zabójstw sąd przyjął działanie sprawcy pod wpływem silnego wzbu-
rzenia usprawiedliwionego okolicznościami (art. 148 § 2 d.k.k.).

Odraza po odbytym stosunku homoseksualnym i zgwałceniu oraz 
obrona przed zgwałceniem ze strony innego homoseksualisty. 

Sprawca, Jan S., lat 21, pacyfista i heteroseksualista, jeździł po Pol-
sce, dokonując drobnych kradzieży. Poznał na dworcu mężczyznę, który 
zaprosił go na nocleg i kolację do swego kolegi. Nie wiedział, że ma do czy-
nienia z homoseksualistami. W mieszkaniu homoseksualisty, do którego 
został zaprowadzony, przymuszony sytuacją życiową (jesień, brak pienię-
dzy i mieszkania) zgodził się na zaproponowany nocleg. Po wypiciu alko-
holu i zjedzeniu kolacji został zmuszony do odbycia stosunku analnego 
z tym mężczyzną, który go przyprowadził. Zgodził się na stosunek, biorąc 
pod uwagę swoje krytyczne położenie, nie wiedząc, jak taki stosunek wy-
gląda. Był to jego pierwszy stosunek homoseksualny. Gdy ten mężczyzna 
opuścił mieszkanie, zostawiając go z właścicielem, tenże również zaczął 

występuje niewielki odsetek. Zob. szerzej: B. Ślusarczyk, Z problematyki kazi-
rodztwa (charakterystyka rodzin, w których ujawniono fakty współżycia kazirod-
czego), „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”, t. 6, War-
szawa 1977, s. 131 i nast.

48  Sprawa sygn. akt nr II K – 12/92 SW w Krośnie.
49  Zob. M. Filar, Przestępstwa seksualne…, wyd. cyt., s. 25–27.
50  Sprawa sygn. akt nr II K – 32/81 SW w Opolu.
51  Por. podobne zabójstwo opisane w literaturze przedmiotu: H. Szczęsna, 

Zboczenia płciowe a przestępstwa seksualne, [w:] W. Gutekunst (red.), Przestęp-
czość seksualna…, wyd. cyt., s. 179–180.
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go napastować seksualnie, żądając poddania się obcowaniu płciowemu 
(stosunkowi oralnemu). Sprawca nie chcąc się zgodzić na stosunek i bro-
niąc się przed napastowaniem seksualnym, uderzył ofiarę popielniczką 
w głowę i zakneblował, powodując jego śmierć. Po zabójstwie, korzystając 
z okazji, przywłaszczył sobie jego mienie 52.

Powyższe zachowanie homoseksualistów w stosunku do sprawcy (mło-
dego mężczyzny sprowadzonego z dworca i będącego w krytycznym poło-
żeniu) można zasadnie rozpatrywać jako popełnienie przestępstwa nad-
użycia stosunku zależności i wyzyskania krytycznego położenia w celu 
doprowadzenia go do obcowania płciowego lub wykonania innej czynności 
seksualnej, tj. o czyn z art. 170 § 1 d.k.k. (art. 199 k.k.) 53.

Chęć zerwania kontaktów homoseksualnych, uwolnienia się 
od wpływów i szantażowania ofiary oraz wynikająca z tego obawa 
przed ujawnieniem tych kontaktów w środowisku społecznym spraw-
cy. Tego rodzaju motywy wiodące okazały się charakterystyczne dla 
dwóch zabójstw w badanych sprawach. Sprawcami było dwóch młodych 
(18 i 20 lat) heteroseksualnych mężczyzn, przy czym jeden z nich upra-
wiał prostytucję homoseksualną. Oba przypadki są bardzo znamienne, 
dowodzą bowiem, iż homoseksualiści, chcąc utrzymać partnera homo-
seksualnego, mogą posunąć się nawet do szantażu polegającego na groź-
bie, np. powiadomienia policji o wiadomym przestępstwie partnera bądź 
ujawnieniu jego orientacji płciowej w środowisku społecznym. Ofiary swo-
im zachowaniem wyczerpywały więc znamiona przestępstwa z art. 167 
§ 1 d.k.k. (art. 191 § 1 k.k.), tj. zmuszania do określonego zachowania 
i w ten sposób przyczyniły się do samowiktymizacji. Sprawcy tych za-
bójstw działali tylko i wyłącznie z pobudek emocjonalnych, nie dokona-
li okazyjnej kradzieży mienia. Okoliczności, które wzbudziły konieczność 
zerwania związku i chęć uwolnienia się od wpływów partnera (ofiary) były 
w zasadzie różne w obu sprawach.

Otóż heteroseksualny mężczyzna, uprawiający okazjonalnie prostytu-
cję homoseksualną z tym samym partnerem homoseksualnym i będący 
z nim w tzw. w cichym związku, postanowił zerwać kontakty z nim, poznał 
bowiem dziewczynę, z którą chciał się związać. Z oczywistych względów 
nie chciał kontynuować swej homoseksualnej przygody. Bał się, że dziew-
czyna, w której się zakochał, dowie się o jego intymnym związku o cha-
rakterze homoseksualnym. Ofiara szantażowała go jednak doniesieniem 
na policję o kradzieży. Sprawca, nie widząc wyjścia z sytuacji, zaplanował 
dokonanie zabójstwa, przygotowując nawet w tym celu narzędzia. Użył 
noża, zadając dwa ciosy, jednakże nie miał odwagi go dobić i czyn skoń-
czył się usiłowaniem. Został złapany w pościgu przez policję 54.

Tło motywacyjne drugiego zabójstwa z tej kategorii miało dość skompli-
kowane podłoże etiologiczne. Sprawca — uczeń liceum — poznał przyszłą 

52  Sprawa sygn. akt nr II K – 53/82 SW w Częstochowie.
53  Zob. M. Filar, Przestępstwa seksualne…, wyd. cyt., s. 28–29.
54  Sprawa sygn. akt nr III K – 343/95 SW we Wrocławiu.
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ofiarę zakonnika (jezuitę) podczas spowiedzi. Od tego czasu spotykał się 
z ojcem zakonnym i pomagał mu społecznie w pracach na rzecz katolickie-
go radia, a także korzystał z porad duchowych. Był uważany za kandy-
data do stanu duchownego. Do spotkań dochodziło w pokoju zakonnika, 
gdzie zwierzał mu się ze swych problemów, m.in. związanych z rozwojem 
seksualnym. Podczas tych spotkań był przez niego molestowany seksual-
nie. Ojciec zakonny rzekomo częstował go napojami, po wypiciu których 
tracił on świadomość. Kiedy dochodził do siebie, wówczas ze zdziwieniem 
stwierdzał, że jest rozebrany do naga i leży w pokoju swego duchowe-
go przewodnika. Gdy sprawca chciał zerwać te kontakty, ojciec zakonny 
szantażował go wyjawieniem informacji o nim i jego rodzinie, uzyskanymi 
w czasie wspólnych rozmów oraz zdjęciami, na których był on nagi. Bie-
gli — uwzględniając nieprawidłową dysharmonijną osobowość sprawcy, 
zmiany organiczne w jego OUN i szczególne okoliczności, w jakich on się 
znajdował w ciągu kilku tygodni, kiedy pozostawał w stałym napięciu 
emocjonalnym, targany sprzecznymi uczuciami, szacunku i nienawiści, 
zniszczenia ideałów, lęku przed zniesławieniem, wstydu i upokorzenia — 
uznali, że w chwili popełnienia czynu miał w znacznym stopniu ograni-
czoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 25 
§ 2 d.k.k. — art. 31 § 2 k.k. 55

Zemsta partnera homoseksualnego za poniżanie i złe traktowanie 
ze strony ofiary. Ten motyw wiodący wystąpił w jednym zabójstwie. 

Sprawca — biseksualista uprawiający prostytucję homoseksualną 56 
oraz ofiara od 3 lat byli w stałym związku. Dochodziło między nimi do kłót-
ni, ponieważ ofiara oskarżała sprawcę o zdradę, będąc o niego zazdrosna, 
sama jednak w swoim mieszkaniu urządzała orgie homoseksualne. Dążyła 
do całkowitego podporządkowania i uzależnienia sprawcy od siebie. Mimo 
to sprawca nie chciał rezygnować z tego związku, jak miało to miejsce 
w zabójstwach opisanych w pkt 4 (tabela 1), gdzie motywami wiodącymi 
była również chęć opuszczenia partnera. Tempore criminis doszło do po-
dobnej kłótni na tle zazdrości i zdrady z oskarżeń ofiary, podczas któ-
rej sprawca został uderzony przez nią w twarz. Użycie przemocy wobec 
sprawcy i naruszenie jego nietykalności cielesnej (przestępstwo z art. 182 
§ 1 d.k.k. — art. 217 § 1 obowiązującego k.k.) przez ofiarę spowodowa-
ło w nim agresję i w konsekwencji doprowadziło do zabójstwa. Sprawca, 
korzystając z okazji, dokonał również kradzieży mienia 57. Ofiara w tym 
wypadku również przyczyniła się do własnej wiktymizacji.

Motyw nieustalony wystąpił w jednym zabójstwie. Ofiarą był 28-letni ho-
moseksualista w zasadzie najmłodszy ze wszystkim homo- i biseksualnych 

55  Sprawa sygn. akt nr II K – 120/96 SW w Toruniu.
56  Sprawca Piotr L. w wieku 15 lat był zgwałcony przez homoseksualistę. 

Oskarżony o to zgwałcenie został skazany na 9 lat pozbawienia wolności. Po tym 
sprawca zaczął dużo przebywać poza domem i uprawiać prostytucję homoseksu-
alną, przez dwa lata był też utrzymankiem księdza.

57  Sprawa sygn. akt nr II K – 5/89 SW w Szczecinie.
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ofiar. Sprowadzał on do swojego mieszkania młodych chłopców będących 
na ucieczce z domu i przetrzymywał, wykorzystując seksualnie. Z materia-
łów badanej sprawy wynikało, że zgwałcił jakiegoś chłopca i miał iść odby-
wać karę pozbawienia wolności. Sprawcami było dwóch młodych heterosek-
sualnych mężczyzn. Jeden z nich, lat 16 był na ucieczce z domu i czasowo 
na faktycznym utrzymaniu ofiary. Z konieczności trudnił się prostytucją 
homoseksualną. Tempore criminis we trzech spożywali alkohol w mieszka-
niu ofiary. Pod jego wpływem doszło do rozmów o śmierci i „głupiej maka-
brycznej zabawy” w postaci sprawdzania twardości ofiary przez nacinanie 
jej ciała nożem. W pewnym momencie cała sytuacja zaszła za daleko i być 
może obawa przed odpowiedzialnością karną za okaleczenie kolegi ( nie 
wiadomo jakby się zachował po wytrzeźwieniu ) spowodowała popełnienie 
zabójstwa. W mniejszym stopniu mógł wystąpić również motyw związany 
z niechęcią do osób o homoseksualnej orientacji płciowej. Ofiara dobiera-
ła się do nieletniego sprawcy, miała nadzieję na jego poderwanie. Dorosły 
sprawca sugerował przed sądem, że motywem jego działania mogła być nie-
chęć do „odmieńców”, mógł się też zdenerwować zachowaniem się w jego 
obecności ofiary wobec młodszego kolegi, którego obłapywał i molestował 
seksualnie w czasie tej libacji alkoholowej. Tragiczny finał tego zdarzenia — 
być może lub względnie na pewno — mógł być spowodowany przez wpływ 
alkoholu, którego nadmiar doprowadził do wyłączenia intelektu, a wyzwolił 
najniższe instynkty. Podczas sekcji zwłok stwierdzono 3,2 promila alkoholu 
we krwi u ofiary 58. Popełnienie tego zabójstwa można by częściowo zaliczyć 
do motywów psychopatologicznych, przy ustaleniu wpływu patologicznej 
reakcji na intoksykację alkoholową, alkohol bowiem odegrał tu istotną kry-
minogenną i wiktymogenną rolę. Jednakże takich wniosków po przeprowa-
dzeniu badań psychologiczno-psychiatrycznych nie wysunięto i stwierdzono 
pełną poczytalność sprawców 59.

Podsumowując wyżej przedstawione emocjonalne motywy wiodące 
i nieustalone zabójstw homoseksualnych, należy stwierdzić, iż głównym 
czynnikiem kryminogennym było niewłaściwe zachowanie się ofiar oraz 
sytuacja trudna, w jakiej w związku z tym znalazł się sprawca. Poza tym 
wydaje się, że równorzędnym czynnikiem kryminogennym był alkohol, pod 
którego wpływem pozostawała przeważająca większość sprawców i ofiar. 
W większości wypadków do zabójstw dochodziło po wspólnym wypiciu al-
koholu ofiary ze sprawcą. Oprócz zmiennych sytuacyjnych również dużą 
rolę odegrały zmienne osobowościowe dotyczące sprawców o niskim po-
ziomie wykształcenia, przeciętnym lub poniżej przeciętnym poziomie in-
teligencji, wysokim poziomie agresywności i w zasadzie w większości 
skupiających się u nich cechach nieprawidłowej osobowości. Ustalenia, 
które poczynił Józef Krzysztof Gierowski w zakresie osobowościowego tła 
motywacyjnego sprawców zabójstw z motywów emocjonalnych, można 

58  Sprawa sygn. akt nr XVI K - 284/94 SW w Katowicach.
59  Por. rozważania na temat zabójstw popełnionych pod wpływem patologicz-

nej reakcji na intoksykację alkoholową: H. Janowska, Zabójstwa i ich…, wyd. cyt., 
s. 152–157.
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w zasadzie odnieść do opisanych wyżej motywów wiodących. Przedstawio-
na charakterystyka cech osobowości sprawców jest w zasadzie identyczna 
z wynikami ekspertyz biegłych psychiatrów, psychologów i seksuologów 
badanych sprawców zabójstw homoseksualnych.

Tak więc „zabójcy z zemsty to osoby o asocjalnej strukturze osobowości 
oraz słabej internalizacji obowiązujących norm moralnych i etycznych” 60. 
W wypadku tej grupy sprawców największą rolę w genezie zabójstwa ode-
grały zmienne zewnętrzne i sytuacyjne, w postaci ciągłego i narastającego 
konfliktu sprawcy z partnerem homoseksualnym Sytuacje trudne poprze-
dzające popełnienie zbrodni miały zaś charakter sytuacji bolesnej bądź 
konfliktu emocjonalnego 61.

Natomiast u sprawców zabójstw homoseksualnych, działających z po-
czucia krzywdy, zagrożenia i lęku, a więc m.in. napastowanych i molesto-
wanych seksualnie, związek pomiędzy czynem a bardziej stałymi właści-
wościami osobowości jest bardzo silny. Zewnętrzna sytuacja kryminogen-
na zazwyczaj wyzwalała silnie zaznaczoną potrzebę agresji. Należy jednak 
dodać, iż zapewne wpływ alkoholu miał tu również duże znaczenie, tak jak 
i zachowanie się ofiary. Niemniej jednak sprawcy działający pod wpływem 
tej motywacji to z reguły ludzie impulsywni, drażliwi, wybuchowi i chwiejni 
emocjonalnie. Ponadto agresywność tej grupy sprawców jest ściśle związa-
na z zaburzeniami osobowości 62. Potwierdza to fakt, że 84,1% wszystkich 
sprawców zabójstw homoseksualnych niezależnie od motywów ich działania 
to osoby z nieprawidłową osobowością. Kolejne cechy charakterystyczne to: 
niski poziom integracji osobowości, bardzo duża gotowość do reagowania 
na zagrażające bodźce i sytuacje według schematu lęk — gniew — agresja 63. 
Poza tym na podstawie analizy tła motywacyjnego poszczególnych sprawców 
można wyciągnąć wniosek, że w niektórych sytuacjach kryminogennych 
silnie zaznaczyła się nieadekwatność zachowania i ich gwałtownej reakcji 
do sytuacji je wyzwalających 64. Generalnie sprawcy zabójstw homoseksual-
nych z motywów emocjonalnych to przestępcy sytuacyjni. A wpływ czynni-
ków endogennych, jak i egzogennych na popełnienie zbrodni był zazwyczaj 
zróżnicowany. Niemniej jednak główną rolę inspirującą należy przypisać 
oddziaływaniu sytuacji trudnej 65, w której sprawca, będący najczęściej pod 
działaniem alkoholu, nie umiał sobie poradzić w zgodzie z prawem.

Według niektórych autorów — nie ze wszystkimi ich tezami można się 
zgodzić ale warto je przytoczyć — morderstwa w tym środowisku mogą mieć 
pewne związki z homoseksualizmem. „Jest ono wówczas rezultatem dwóch 
czynników. Jednym z nich jest zazdrość i gwałtowność, która wydaje się być 

60  J.K. Gierowski, Motywacyjna rola lęku w genezie zabójstw, „Psychiatria 
Polska” 1993, t. XXVII, nr 1, s. 12.

61  Por. Tamże, s.12–13; tenże, Motywacja zabójstw..., wyd. cyt., s. 148–156.
62  J.K. Gierowski, Motywacyjna rola..., wyd. cyt., s. 13.
63  Tamże, s. 13.
64  Tamże, s. 14; por., tenże, Motywacja zabójstw..., wyd. cyt., s. 157–177.
65  Zob. III syndrom prehomicydalny: E. Czerwińska, Zespół prehomicydalny 

— próba analizy psychologicznej [w:] B. Urban (red.), Problemy współczesnej pa-
tologii społecznej, Kraków 1998, s. 198–200.
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większa u homoseksualistów niż u normalnych mężczyzn. Nagły jej wybuch 
może prowadzić do morderstwa. Można tego oczekiwać, homoseksualizm bo-
wiem w wielu przypadkach wiąże się z silnymi nierozładowanymi uczuciami 
nienawiści do innych mężczyzn 66. Nagłe wyzwolenie tej wrogości może pro-
wadzić do zabicia ukochanego 67. Nie ma wątpliwości, że przeciętny homosek-
sualista wykazuje silną ambiwalencję w swoich związkach emocjonalnych, 
co czyni jego uczucia źródłem niebezpieczeństwa dla ukochanego 68. Drugą 
przyczyną morderstwa jest przeważnie szantaż. [...] Bywa więc, że prędzej czy 
później homoseksualista uciskany jest zbyt silnie i w depresji stara się uwolnić 
od prześladowcy, zabijając go” 69. W materiale badawczym również wystąpiły 
tego rodzaju przyczyny związane z szantażem i uciskiem psychiczno-fizycznym 
w stosunku do partnera, które zastały już opisane powyżej.

Na podstawie analizy motywów emocjonalnych można wyodrębnić 
czynniki sprzyjające popełnianiu zabójstw wśród stałych lub przygodnych 
partnerów homoseksualnych. Do czynników tych należy zaliczyć:

 — pozostawanie sprawcy i ofiary pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 
leków psychotropowych,
 — silna presja kulturowa i obyczajowa na zachowanie honoru, męskości 
i godności,
 — stan depresji związany z kłótniami na tle zazdrości i posądzeń o zdradę,
 — doznany zawód miłosny,
 — molestowanie i napastowanie seksualne partnera, kolegi lub osoby do-
piero poznanej,
 — groźby i szantaż wobec partnera,
 — chęć nadmiernego uzależnienia partnera i niepozwalanie na zerwanie związku,
 — znęcanie się fizyczne i moralne nad partnerem, jego poniżanie,
 — dążenie do realizacji własnych potrzeb seksualnych bez zgody lub z po-
krzywdzeniem partnera,
 — niedotrzymanie obietnicy i odmowa zapłaty za usługę homoseksualną,
 — uprzednie zgwałcenie albo uwiedzenie seksualne w dzieciństwie 
przez homo- lub biseksualnych mężczyzn, które wpłynęło negatywnie 
na dalszą drogę życiową i orientację płciową uwiedzionego,
 — zgwałcenie i wykorzystanie seksualne partnera lub innej osoby 
w stanie bezradności oraz przy nadużyciu stosunku zależności albo 
wyzyskaniu krytycznego położenia 70.

66  Tego rodzaju stan emocjonalny w badanych sprawach był charakterystycz-
ny dla prostytutek homoseksualnych, które w dzieciństwie były zgwałcone lub 
uwiedzione przez homoseksualistów — przypis autora.

67  W czystej postaci takiego zabójstwa w badanych sprawach nie odnotowano 
— przypis autora.

68  W badanych sprawach charakterystyczna była przemoc występująca 
w związkach homoseksualnych w postaci poniżania, zmuszania do określonego 
zachowania seksualnego, a nawet bicia — przypis autora.

69  K. Imieliński, Zboczenia płciowe [w:] T. Bilikiewicz, K. Imieliński (red.), 
Seksuologia kliniczna, Warszawa 1974, s. 315 i przywołana tam literatura.

70  Por. A. Hankała, Przemoc jako przejaw patologizacji więzi międzyludzkich 
[w:] B. Hołyst (red.), Przemoc w życiu codziennym, Warszawa 1997, s. 59–60.
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Streszczenie:� Niniejsze opracowanie 
charakteryzuje motywy zabójstw ho-
moseksualnych uwarunkowanych emo-
cjonalnie, które należą do tej szczegól-
nej grupy czynów, gdzie w zachowaniu 
sprawcy przeważają zmienne emocjo-
nalno-afektywne, a nie poznawcze, jak 
w przypadku grupy zabójstw uwarunko-
wanych motywami racjonalnymi. Treść 
różnorodnych motywów emocjonal-
nych, ich kierunek i nasilenie są prze-
de wszystkim zależne od właściwości 
osobowościowych sprawców, m.in. ich 
potrzeb, nastawień i oczekiwań, a także 
czynników zewnętrznych kumulujących 
się w sytuacji kryminogennej. Zazwyczaj 
tego rodzaju czyny mają niezwykle burz-
liwy przebieg, włącznie z wyładowaniem 
psychoruchowym i zaburzeniami świa-
domości. Jest to związane z działaniem 
sprawcy w poczuciu krzywdy, zagroże-
nia, zazdrości, lęku, nienawiści, chęci 
zemsty i wszelkiego rodzaju zachowa-
niami emocjonalno-afektywnymi, będą-
cymi odpowiedzią na sytuacje trudne.

W tej grupie zabójstw najbardziej 
uzewnętrznia się rola ofiar, ich prede-
stynacja i przyczynienie się. Najczęściej 
bowiem zabójstwa te noszą zespół cech 
retorsyjno-odwetowych, gdyż sprawca 
z reguły doznaje krzywdy moralnej bądź 
fizycznej ze strony ofiary albo jego dobra 
stają się zagrożone. W większości tych 
zabójstw można przyjąć, iż zostały one 
popełnione w obronie subiektywnie poj-
mowanej godności osobistej (np. utrata 
męskości w związku z napastowaniem 
lub zgwałceniem homoseksualnym) oraz 
z poczucia zagrożenia własnych dóbr 
i wolności osobistej, tj. wolności od przy-
musu w sferze stosunków seksualnych. 
Ma to miejsce wówczas, gdy ofiara sama 
popełnia przestępstwo, zanim dozna wik-
tymizacji. Samo jej zachowanie staje się 
więc czynnikiem wiktymogennym, który 

Keywords:� murders, motives, modus 
operandi, homosexuality, criminology, 
sociology, deviation, subculture

Summary:� This article presents motives 
of homosexual murders which are con-
ditioned emotionally and belong to group 
of crimes in which the behaviour of per-
petrator is related to emotional variables, 
not cognitive. The content of variable emo-
tional motives, their direction and inten-
sity depend on perpetrators’ personality, 
their needs, expectations and external 
factors. Usually these types of crimes are 
very stormy. It is related to take action 
by an offender in the sense of harm, dan-
ger, envy and revenge.

The part of victims, their predestina-
tion and the contribution are the most 
manifest in this group of murders. Gen-
erally retaliation is the source of these 
crimes because perpetrator meets moral 
or physical harm from the victim or his 
goods are threatened. These kinds 
of murders are committed because in the 
cases perpetrators rise to the defence 
of subjectively understood personal dig-
nity (e.g. the loss of the virility in con-
nection with the persecution or with the 
homosexual rape) and of the deterrence 
of own goods and the civil liberty, i.e. free-
dom from the compulsion in the sphere 
of sexual intercourse. It comes to this 
when a victim perpetrates a crime which 
initiates the motivational process of the 
murder offender, whereat aside from orig-
inal motives can appear also secondary 
motives , e.g. the wish of the punishment 
of the victim for his attitude.

Emotional  motives appeared 
in 39 (i.e. 52%) homosexual murders ac-
complished by 41 (i.e. 49,4%) perpetrators 
to 41 (i.e. 50,6 %) victims. Undetermined 
motives appeared in one case of the mur-
der (two perpetrators, one victim). 

Basing on analise of emotional motives 
it is possible to separate the factors which 
favour commission of homosexual mur-
ders, such as:
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niejednokrotnie natychmiast rodzi sytu-
ację kryminogenną, inicjując proces mo-
tywacyjny sprawcy zabójstwa, przy czym 
niezależnie od motywów pierwotnych pod 
wpływem wzrastających procesów emo-
cjonalnych mogą występować również 
motywy wtórne, np. chęć ukarania ofiary 
za jej postawę.

Motywy emocjonalne wystąpiły 
w 39 (tj. 52%) zabójstwach homoseksu-
alnych dokonanych przez 41 (tj. 49,4%) 
sprawców wobec 41 (tj. 50,6%) ofiar. Moty-
wy nieustalone wystąpiły w jednej sprawie 
zabójstwa (dwóch sprawców, jedna ofiara). 
Nieznaczna większość sprawców dopuściła 
się więc zabójstw z motywów emocjonal-
nych, przy czym ich tło motywacyjne w za-
kresie osobowościowo-sytuacyjnym było 
zróżnicowane. Na tym tle wyodrębniono 
więc 11 stanów emocjonalnych związa-
nych z określoną reakcją w sytuacji kry-
minogennej, związanej z interakcją spraw-
cy i ofiary. Stanowiły one motywy wiodące 
zabójstw homoseksualnych. Natomiast 
często motywami ubocznymi w tej grupie 
zbrodni była kradzież mienia, gdy sprawca 
po ochłonięciu emocjonalnym związanym 
z dokonanym zabójstwem przywłaszczał 
sobie dobra materialne ofiary.

Na podstawie analizy motywów emo-
cjonalnych można wyodrębnić czynniki 
sprzyjające popełnianiu zabójstw wśród 
stałych lub przygodnych partnerów ho-
moseksualnych. Do czynników tych na-
leży zaliczyć:

 — pozostawanie sprawcy i ofiary pod 
wpływem alkoholu, narkotyków lub 
leków psychotropowych,

 — silna presja kulturowa i obyczajowa 
na zachowanie honoru, męskości 
i godności,

 — stan depresji związany z kłótniami 
na tle zazdrości i posądzeń o zdradę,

 — doznany zawód miłosny,
 — molestowanie i napastowanie sek-
sualne partnera, kolegi lub osoby 
dopiero poznanej,

 — groźby i szantaż wobec partnera,
 — chęć nadmiernego uzależnienia 
partnera i niepozwalanie na ze-
rwanie związku,

 — being under influence of alcohol, 
drugs or psychotropic drugs by a per-
petrator and a victim,

 — the intense cultural pressure con-
cerning the honour, the virility and 
dignity,

 — the state of depression related to quar-
rels associated with envy and suspi-
cions of betrayal,

 — experienced heartbreak,
 — threats and the blackmail,
 — the wish of the excessive dependency 
of the partner,

 — humiliating the partner, the physical 
cruelty,

 — realization of own sexual needs 
without the agreement of the partner,

 — the breach of the promise and refused 
payment for the homosexual service,

 — the prior rape or the sexual seduction 
in the childhood by homosexual or bi-
sexual men which influenced nega-
tively the further path of life and the 
sexual orientation of seduced,

 — the rape and the sexual use of the 
partner or other person in a state 
of the helplessness.
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 — znęcanie się fizyczne i moralne nad 
partnerem, jego poniżanie,

 — dążenie do realizacji własnych po-
trzeb seksualnych bez zgody lub 
z pokrzywdzeniem partnera,

 — niedotrzymanie obietnicy i odmowa 
zapłaty za usługę homoseksualną,

 — uprzednie zgwałcenie albo uwie-
dzenie seksualne w dzieciństwie 
przez homo- lub biseksualnych męż-
czyzn, które wpłynęło negatywnie 
na dalszą drogę życiową i orientację 
płciową uwiedzionego,

 — zgwałcenie i wykorzystanie sek-
sualne partnera lub innej osoby 
w stanie bezradności oraz przy nad-
użyciu stosunku zależności albo 
wyzyskaniu krytycznego położenia.


