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MIROSŁAW JAN LISIECKI 1

MOTYWY ZABÓJSTW HOMOSEKSUALNYCH
CZĘŚĆ IV — MOTYWACJA SPRAWCÓW ZABÓJSTW

A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Ocena wyjaśnień sprawców w zakresie procesu motywacyjnego

Powstanie zamiaru dokonania zabójstwa nierozerwalnie łączy się z proce-
sem motywacyjnym sprawcy. W każdym wypadku czyn może być planowa-
ny lub nieplanowany. Większość zabójstw homoseksualnych 2, szczególnie 
tych, które zostały popełnione z motywów emocjonalnych, była nieplanowa-
na. Ogólnie można przyjąć, iż były to zabójstwa nieplanowane przez spraw-
ców. Do tej kategorii zaliczono 48 (43,3%) wypadków zabójstw, w których 
dało się ustalić ten bardzo istotny fakt dowodowy — tabela nr 1. Nato-
miast w 37 (33,3 %) sprawach, w tym 36 niewykrytych, nie udało się ustalić 
na podstawie analizy akt, w jaki sposób powstał zamiar popełnienia czynu, 
a więc m.in., czy te zabójstwa były planowane, czy nieplanowane.

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 
91 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 ofi ary. Oznacza to, iż przyczyna zabójstwa 
powinna pozostawać w bezpośrednim lub pośrednim związku ze sferą homosek-
sualności sprawcy albo jego ofi ary. 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.
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Tabela 1
Podjęcie zamiaru popełnienia zabójstwa

Powstanie zamiaru Liczba zabójstw %

Zabójstwo planowane:
— z przygotowaniem narzędzi
— bez przygotowania narzędzi

7
19

6,3
17,1

Razem zabójstwa planowane 26 23,4

Zabójstwo nie było planowane 48 43,3

Nie ustalono, czy zabójstwo było 
planowane 37 33,3

Razem 111 100

Źródło: Badania własne

W 26 (23,4 %) sprawach zabójstw homoseksualnych ustalono pla-
nowość działania sprawców, co przesądza o przyjęciu zamiaru bezpo-
średniego (dolus directus), a nawet przemyślanego (dolus premeditatus). 
M.E. Wolfgang i F. Ferracuti stwierdzają, iż zabójstwa planowane stanowią 
jedynie 5% wszystkich znanych zabójstw 3. Nie znajduje to jednak potwier-
dzenia w wypadku zabójstw homoseksualnych. Planowość tych czynów 
sprowadzała się przede wszystkim do świadomości i woli popełnienia czy-
nu o różnym podłożu motywacyjnym, przy czym w 7 (6,3%) wypadkach 
była połączona z przygotowaniem narzędzi. W tych sprawach, gdzie miało 
miejsce przygotowanie narzędzi, sprawcy przynieśli je z sobą na miejsce 
przestępstwa, czyli do mieszkania homoseksualisty, który miał paść ofi a-
rą. Z reguły narzędziem tym był nóż, ale również młotek, siekiera i drew-
niany kołek. W pozostałych 19 (17,1 %) wypadkach zabójstw planowanych 
sprawcy korzystali z narzędzi dostępnych w mieszkaniu ofi ary lub doko-
nywali uduszenia.

Na podstawie badanych spraw można stwierdzić, iż zabójstwa homo-
seksualne dokonywane są przede wszystkim na skutek określonej sytuacji 
faktycznej, w której niepoślednią rolę odgrywa ofi ara, dążąc do zaspokoje-
nia popędu seksualnego wbrew woli sprawcy lub posiada dobra materialne 
pożądane przez sprawcę. Z reguły są to zabójstwa nieplanowane popełnio-
ne pod wpływem nagle powstałego zamiaru, w wyniku pewnej zaskakującej 
sytuacji kryzysowej, wyzwalającej gwałtowane reakcje emocjonalne 4. Po-
dobne ustalenia wynikają z badań Juliusza Leszczyńskiego zabójstw na tle 
seksualnym 5. Niemniej jednak w wypadku zabójstw homoseksualnych, 
gdzie w procesie motywacyjnym dało się wyróżnić dążenie do zaspokojenia 

3  Cyt. prezentowane hipotezy za: J.K. Gierowski, A. Szymusik, Psychiatrycz-
ne i psychologiczne problemy opiniowania w sprawach zabójstw [w:] J.K. Gierow-
ski, A. Szymusik (red.), Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych 
psychicznie, Kraków 1996, s. 178.

4  Por. tamże, s. 178.
5  J. Leszczyński, Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce. Studium kryminolo-

giczne, Warszawa 1992, s. 148.
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własnego popędu płciowego przez sprawcę, a dotyczyło to dwóch zabójstw 
z lubieżności (ofi arami padło czterech chłopców) i siedmiu zabójstw na tle 
seksualno-rabunkowym (ofi arami padło siedmiu młodych chłopców, przy 
czym w jednym wypadku było to usiłowanie) odnotowano planowość dzia-
łania sprawców, lecz bez przygotowania narzędzi, co również prowadzi 
do wniosku o seryjności ich działania. W pozostałych zabójstwach plano-
wanych w procesie motywacyjnym dominowało poczucie krzywdy i zemsta, 
a w dalszej kolejności pobudki ekonomiczne.

Z zestawienia w tabeli nr 2 wynika, iż w 47 zabójstwach, tj. 62,7%, 
zamiar dokonania zabójstwa powstał u sprawcy w czasie przebywania 
w towarzystwie przyszłej ofi ary, przy czym zdecydowana większość to czy-
ny popełnione z motywów emocjonalnych. Impulsem wzbudzającym za-
miar dokonania tych czynów w większości było niewłaściwe zachowanie 
się ofi ar, które same w określonym zakresie przyczyniły się do własnej 
wiktymizacji. Szczególnie w wypadkach, gdzie ofi ary w celu nakłonienia 
sprawcy do współżycia homoseksualnego uciekały się do przemocy i szan-
tażu oraz łagodniejszych form molestowania i napastowania seksualnego, 
powodując z reguły u sprawcy nagły zamiar (dolus repentinus) popełnienia 
czynu o podłożu emocjonalnym. 

Tabela 2
Powstanie zamiaru dokonania zabójstwa

Moment powstania zamiaru zabójstwa Liczba zabójstw %

Zabójstwo było uprzednio zaplanowane
(por. tabela nr 1) 26 34,7

Zamiar dokonania zabójstwa powstał w czasie 
przebywania w towarzystwie przyszłej ofi ary 47 62,7

Sprawca atakował przypadkowe osoby 1 1,3
Brak danych 1 1,3
Razem 75 100
Źródło: Badania własne

Tylko w kilku zabójstwach popełnionych na tle ekonomicznym sprawca 
nie planował wcześniej swego czynu, zamiar zaś jego dokonania powstał 
dopiero w momencie przebywania z ofi arą po uzyskaniu informacji o jej 
zamożności od niej samej lub w wyniku własnej obserwacji i rozezna-
niu się w jej sytuacji materialnej. Natomiast w pozostałych zabójstwach 
na tle ekonomicznym sprawca po nawiązaniu kontaktu z ofi arą dokony-
wał wstępnego rozeznania zamożności ofi ary i planował dokonanie czynu 
dopiero przy następnym spotkaniu. W wielu wypadkach czynnikiem pre-
destynującym do stania się ofi arą było demonstrowanie zamożności przez 
samego homoseksualistę, co stanowiło niewątpliwie pokusę dla sprawców. 
Polegało to na chwaleniu się — wobec nieznanych partnerów homoseksu-
alnych — swymi walorami fi nansowymi, a także demonstrowaniu zamoż-
ności, np. przez wydawanie przyjęć i wręcz ostentacyjne noszenie złotej 
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biżuterii przez ofi ary 6. Tylko w jednym wypadku sprawca atakował przy-
padkowo napotkanych mężczyzn w celu zaspokojenia homoseksualnego 
popędu płciowego.

W badanych sprawach jednym z podstawowych źródeł informacji o pro-
cesie motywacyjnym sprawców zabójstw były ich wyjaśnienia oraz zebra-
ny materiał dowodowy. Jak wynika z zestawienia w tabeli nr 3, spośród 
82 sprawców 69 (tj. 84,2 %) przyznało się do popełnienia czynu i złożyło 
wyjaśnienia dotyczące procesu motywacyjnego, które znalazły potwierdze-
nie w zebranym materiale dowodowym. Wyjaśnienia te stanowiły razem 
z kompleksem innych dowodów podstawę ustaleń faktycznych w toczą-
cym się procesie karnym (art. 2 § 1 pkt 2 d.k.p.k. — art. 2 § 2 k.p.k.) 7, 
na podstawie których sąd wydał wyrok skazujący. W wypadku 4 sprawców 
ich wyjaśnienia nie znalazły potwierdzenia w zebranym materiale dowodo-
wym. W tych sprawach sąd oparł wyrok skazujący na innych dowodach, 
nie dając wiary wyjaśnieniom oskarżonych oraz przyjął, iż działali z innych 
motywów niż podawali w przesłuchaniu. Co do 8 sprawców ich wyjaśnie-
nia znalazły w zasadzie częściowe potwierdzenie w zebranym materiale 
dowodowym i z tych względów część tych wyjaśnień stanowiła razem z in-
nymi dowodami podstawę wydania wyroku skazującego. 

Tabela 3
Wyjaśnienia sprawcy dotyczące procesu motywacyjnego a zebrany materiał dowodowy

Czy wyjaśnienia sprawcy dotyczące procesu 
motywacyjnego znajdowały podstawy 
w zebranym materiale dowodowym?

Liczba sprawców %

Tak 69 84,2
Nie 4 4,9
Częściowo 8 9,7
Brak danych 1 1,2
Razem 82 100
Źródło: Badania własne

Najczęściej zmieniali swoje wyjaśnienia sprawcy zabójstw na tle eko-
nomicznym. Natomiast większość sprawców zabójstw z motywów emo-
cjonalnych podtrzymywała swoje wyjaśnienia do końca 8. W wielu wypad-
kach pojawiło się u nich głębokie poczucie winy i żal z powodu zaistniałej 
zbrodni 9, co niewątpliwie mogło ułatwić i ukierunkować proces przyszłych 

6  Por. podobne ustalenia: S. Kończyk, Zabójstwa w środowisku homoseksua-
listów, „Służba MO„ 1987, nr 1–2, s. 104.

7  Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks postępowania karnego (DzU 
z 1969 r., nr 13, poz. 96; dalej jako d.k.p.k.) oraz ustawa z 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks postępowania karnego (DzU z 1997 r., nr 89, poz. 555; dalej jako k.p.k.).

8  Por. składane wyjaśnienia przez sprawców zabójstw na tle seksualnym: 
J. Leszczyński, Zabójstwa na tle…, wyd. cyt., s. 184.

9  Zob. podobne wnioski z badań: A. Szymusik, E. Leśniak, Psychiatryczne 
i psychologiczne aspekty zabójstw, „Problemy Kryminalistyki” 1975, nr 113, s. 51.
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oddziaływań resocjalizacyjnych 10. Niejednokrotnie podawane w wyjaś-
nieniach elementy procesu motywacyjnego były brane pod uwagę jako 
okoliczności łagodzące przy wymiarze kary. Przykładowo: ustalenie fak-
tu znęcania się nad przyszłym sprawcą (partnerem homoseksualnym), 
szantażu lub jego zgwałcenia przez ofi arę, z reguły wpływało na złagodze-
nie wymiaru kary. Dowodem tego może być różnica średniej wysokości 
wymiaru kary pozbawienia wolności dla sprawców zabójstw z motywów 
emocjonalnych (10,3 lata) w stosunku do sprawców zabójstw z motywów 
racjonalnych, w większości ekonomicznych (17,1 lat).

Przywłaszczenie mienia jako motyw uboczny

W badanych sprawach faktycznym impulsem działania sprawcy, pro-
wadzącym do popełnienia zabójstwa, była chęć zaboru mienia lub zaspo-
kojenia popędu płciowego albo nagły stan emocjonalny związany z sytu-
acją trudną, w której znalazł się sprawca. Odpowiadają one rodzajowo 
motywom wiodącym wyszczególnionym wcześniej 11. Stany motywacyjne 
wynikające z sytuacji kryminogennej oraz związane z nimi zachowania 
się ofi ar, będące czynnikiem wiktymogennym, a nawet kryminogennym 
(dotyczy to zwłaszcza zabójstw dokonanych z motywów emocjonalnych), 
wzbudziły zamiar dokonania zabójstwa. Szczegółowo były one już omawia-
ne w związku z analizą procesu motywacyjnego sprawców, więc nie jest 
konieczna powtórna analiza tego zagadnienia.

Na podstawie prowadzonych badań można uznać, iż polimotywacyj-
ność jest w zasadzie cechą dystynktywną zabójstw homoseksualnych. 
Oprócz motywów wiodących (pierwotnych i wtórnych), które spowodowały 
u sprawcy powstanie i realizację zamiaru dokonania zabójstwa, można 
było wyróżnić również motywy uboczne, tj. zachowania następcze zwią-
zane integralnie z motywem wiodącym bądź mające charakter dodatko-
wego bodźca, któremu sprawca uległ w chwili popełnienia lub bezpośred-
nio po popełnieniu czynu, np. sprawca, korzystając z okazji, dokonuje 
kradzieży mienia 12. W wypadku zabójstw z motywów racjonalnych, gdzie 
najczęściej motywem wiodącym była chęć rabunku mienia, często moty-
wami ubocznymi były różne animozje przejawiane przez sprawców w sto-
sunku do homoseksualistów, np. nienawiść i zemsta za zgwałcenie bądź 
uwiedzenie homoseksualne w dzieciństwie czy młodości, a sporadycznie 
i homofobia. Wypadki te były już omawiane w związku z analizą procesu 

10  Zob. szerzej: R. Rutkowski, E. Kramarz, Problem winy a resocjalizacja 
przestępcy, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”, War-
szawa 1980, t. 11, s. 277–293; M. Jasiecki, J. Kozub, Obraz samego siebie u prze-
stępców w wieku 18 do 22 lat, „Problemy Praworządności” 1971, nr 9, s. 40–57.

11  Zob.: tabela nr 1 w: M.J. Lisiecki, Motywy zabójstw homoseksualnych. 
Część III — motywy emocjonalne, „Przegląd Policyjny” 2017, nr 1, s. 80.

12  Por. rozważania na temat motywów pierwotnych, wtórnych i następczych: 
H. Janowska, Zabójstwa i ich sprawcy. Analiza socjologiczna, Warszawa 1974, 
s. 81–83.
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motywacyjnego sprawców zabójstw. Kradzież mienia wystąpiła również 
w wypadku jednego zabójstwa z lubieżności. Był to zegarek, który również 
mógł stanowić rolę fetysza dla sprawcy.

Kradzież mienia ofi ar jako typowy motyw uboczny wystąpiła przede 
wszystkim w zabójstwach o motywach emocjonalnych, w których sprawca, 
korzystając z okazji, najczęściej po zabójstwie dokonywał zaboru mienia, 
co nie było w ogóle jego pierwotnym zamiarem lub ukryty zamiar okradze-
nia ofi ary istniał, ale nie był on czynnikiem wiodącym prowadzącym do za-
bójstwa. Biorąc te kryteria pod uwagę ustalono, że na 39 zabójstw popeł-
nionych z motywów emocjonalnych w 23 (59%) wystąpiło przywłaszczenie 
mienia ofi ar w takim zakresie, iż można je zaliczyć do motywów ubocznych 
działania sprawców. W pozostałych 16 (41%) zabójstwach wystąpiły tylko 
motywy emocjonalne o zróżnicowanej etiologii, a ich sprawcy w ogóle nie 
dokonali kradzieży mienia. W jednej sprawie sprawca nie interesował się 
stroną materialną ofi ary, zaś kradzieży rzeczy osobistych dokonał w celu 
utrudnienia identyfi kacji.

Zestawienie danych w tabeli nr 4 pozwala na wyciągnięcie wnio-
sku, iż zdecydowana większość wykrytych zabójstw homoseksual-
nych, tj. 57 (76%) niezależnie od motywów ich popełnienia kończy-
ła się przywłaszczeniem mienia ofi ar w wyniku kradzieży albo rozboju, 
za co 63 (tj. 76,8%) sprawców otrzymało w większości spraw dodatkowe 
zarzuty z art. 203 § 1 lub 210 § 1 i 2 d.k.k. 13 Najczęściej było to okradzenie 
mieszkania. Również zabójstwa kobiet na tle seksualnym są powiązane 
niekiedy z rabunkiem mienia ofi ary, lecz nie w takim zakresie, jak wynika 
to z badań zabójstw homoseksualnych 14. Tylko w wypadku 17 (22,7 %) za-
bójstw 18 (21,9 %) sprawców nie dokonało kradzieży mienia. W tej liczbie 
znalazło się 15 zabójstw popełnionych z motywów emocjonalnych (w tym 
przez 3 sprawców uprawiających prostytucję homoseksualną) i 2 zabój-
stwa popełnione z motywów racjonalnych na tle seksualnym. Ponadto 
w jednej sprawie zabójstwa z motywów emocjonalnych sprawca zabrał rze-
czy osobiste ofi ary w celu utrudnienia jej identyfi kacji. 

W wypadku zabójstw niewykrytych nie ustalono, w jakim zakresie kra-
dzież mienia ofi ar mogła mieć charakter wiodący lub uboczny z uwagi 
na problemy związane z ustaleniem właściwego i wiarygodnego procesu 
motywacyjnego ich sprawców. Były również trudności z ustaleniem, jakie 
mienie skradziono i czy w ogóle dokonano jakiejkolwiek kradzieży, ofi ary 
bowiem z reguły zamieszkiwały same, a najbliżsi członkowie rodziny oraz 
byli lub aktualni partnerzy homoseksualni nie orientowali się w ich sy-
tuacji majątkowej. To spowodowało, iż zabójstwa niewykryte wyłączono 
z przedmiotowej analizy.

13  Kodeks Karny z 1969 r. (DzU nr 13, poz. 94 z późn. zm; dalej jako d.k.k.). 
W badaniach prowadzonych przez J.K. Gierowskiego na 105 sprawców zabójstw 
z różnych motywów tylko 26 dokonało zaboru mienia ofi ary: J.K. Gierowski, Mo-
tywacja zabójstw (rozprawa habilitacyjna), Akademia Medyczna im. M. Koperni-
ka, Kraków 1989, s. 91. 

14  Zob. J. Leszczyński, Zabójstwa na tle…, wyd. cyt., s. 190.
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Tabela 4
Wykryte sprawy zabójstw, w których dokonano kradzieży mienia ofi ary

Skradziono mienie ofi ary Liczba 
zabójstw % Liczba 

sprawców %

Tak 57   76 63  76,8

Nie 17   22,7 18  21,9

Bez zainteresowania stroną materialną 
ofi ary — kradzież rzeczy osobistych w celu 
utrudnienia identyfi kacji

1  1,3   1  1,2

Razem spraw zabójstw 75 100 82 100
Źródło: Badania własne

W badanych 57 wykrytych sprawach zabójstw homoseksualnych, w których 
dokonano również kradzieży mienia, najczęściej sprawcy przywłaszczali sobie 
pieniądze polskie i zagraniczne, następnie sprzęt elektroniczny, odzież, biżu-
terię oraz inne wartościowe przedmioty, tj. dzieła sztuki i kolekcje numizma-
tyczne, a nawet alkohol i artykuły spożywcze. Dokładne dane w tym zakresie 
zawiera tabela 5 15. Przywłaszczone mienie prawie we wszystkich wypadkach po-
chodziło z mieszkań homo- i biseksualnych ofi ar. Sprawcy uzyskiwali je w wy-
niku przeszukania mieszkania bądź poprzez wymuszenie na ofi erze wydania 
lub wskazania ukrycia wartościowych przedmiotów zanim dokonali zabójstwa 
(dotyczyło to kilku zabójstw planowanych i dokonanych na tle ekonomicznym). 
Ogółem na badanych 111 zabójstw w 80 stwierdzono ślady penetracji w miesz-
kaniu, na ubraniu i rzeczach ofi ary, wskazujące na możliwość kradzieży mienia.

Tabela 5
Rodzaj przywłaszczonego mienia

Rodzaj mienia Liczba zabójstw %

Ogółem spraw zabójstw, w których skradziono 
mienie ofi ary 57 100

Pieniądze 38 66,7

Biżuteria 17 29,8

Sprzęt elektroniczny 37 64,9

Odzież 25 43,8
Inne przedmioty (np. alkohol, artykuły spożywcze, 
obrazy i fi gurki oraz dzieła sztuki, kolekcja 
znaczków pocztowych)

12 21

Źródło: Badania własne

Uzyskiwanie przez sprawców informacji o stanie majątkowym przyszłej 
ofi ary jest istotne i charakterystyczne dla motywów ekonomicznych. Nie-
mniej jednak w większości badanych spraw sprawcy nie czynili wcześniej-
szego rozeznania co do sytuacji majątkowej ofi ar, część zabójstw bowiem zo-
stała popełniona z motywów emocjonalnych, gdzie sprawcy, wykorzystując 

15  Por. podobne ustalenia: S. Kończyk, Zabójstwa w środowisku…, wyd. cyt., s. 102.
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tylko własne obserwacje na miejscu zdarzenia i korzystając z okazji, doko-
nywali kradzieży mienia. Z zestawienia w tabeli nr 6 wynika, iż 48 (56,5%) 
sprawców, w tym 27 (79,4%) uprawiających prostytucję homoseksualną 
w 43 (57,3%) zabójstwach — dokonując kradzieży mienia — wykorzystało 
własne obserwacje stanu majątkowego ofi ary w związku z różnymi formami 
ich wzajemnych kontaktów.

Na drugim miejscu znalazło się 11 (12,9%) sprawców, w tym 3 prosty-
tutki homoseksualne, którzy w 8 (10,8%) zabójstwach uzyskali informacje 
o stanie majątkowym ofi ary od kolegi. W tej kategorii znalazły się również 
zabójstwa dokonane wspólnie przez kilku sprawców, z, których jeden miał 
uprzedni kontakt homoseksualny z ofi arą, a następnie sam organizował na-
pad z kolegami, planując nawet zabójstwo albo też sprawca dowiadywał się 
o zamożnym homoseksualiście od swych kolegów, np. żuli i sam, podając 
się za ich przyjaciela, nawiązywał kontakt z ofi arą, aby ją okraść — w kon-
sekwencji dokonując zabójstwa. Od samej ofi ary na skutek chwalenia się 
przez nią swym majątkiem informacje te uzyskało 2 sprawców w 2 zabój-
stwach, zaś od rodziny ofi ary lub sąsiada również 2 sprawców w 2 zabój-
stwach — tabela 6. Tylko w jednym zabójstwie dwóch sprawców działało bez 
rozeznania co do sytuacji majątkowej ofi ary, nie wykorzystując nawet włas-
nych obserwacji. Byli to sprawcy udający prostytutki i okradający homosek-
sualistów. Wychodzili z założenia, iż każdy homoseksualista jest zamożny.

Tabela 6
Uzyskanie informacji o stanie majątkowym ofi ary

Sposób uzyskania 
informacji

Liczba 
sprawców % Liczba 

prostytutek % Liczba 
zabójstw %

Od kolegi 11 12,9 3 8,8 8 10,8

Od ofi ary 2 2,3 - - 2 2,7

Od rodziny ofi ary 1 1,2 - - 1 1,3

Od sąsiada 1 1,2 - - 1 1,3

Własne obserwacje 48 56,5 27 79,4 43 57,3

Bez rozeznania 
co do sytuacji 
majątkowej ofi ary

2 2,3 - - 1 1,3

Bez zainteresowania 
stroną materialną 
ofi ary — kradzież rzeczy 
osobistych w celu 
utrudnienia identyfi kacji

1 1,2 - - 1 1,3

Brak dowodów na to, 
iż sprawca dokonał 
kradzieży mienia

1 1,2 1 3 1 1,3

Nie dotyczy — nic nie 
skradziono 18 21,2 3 8,8 17 22,7

Razem 85 100 34 100 75 100
Źródło: Badania własne (liczba sprawców w podsumowaniu tabeli jest większa 

niż faktycznie, w kilku sprawach bowiem ci sami sprawcy uzyskiwali informacje 
o stanie majątkowym ofi ary z różnych źródeł dlatego liczono ich kilkakrotnie)
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Reasumując, należy stwierdzić, że istotnym czynnikiem wiktymogen-
nym w wypadku zabójstw na tle ekonomicznym było sprowadzenie przez 
ofi arę nieznanego sobie partnera homoseksualnego do mieszkania, który 
na miejscu przez własne obserwacje, dokonując rozeznania stanu mająt-
kowego, przystępował niemal natychmiast do dokonania zabójstwa lub 
zaplanował jego dokonanie w terminie późniejszym. Problem ten doty-
czy również w pewnym zakresie 23 zabójstw z motywów emocjonalnych, 
w których sprawcy, korzystając z okazji oraz wykorzystując własne obser-
wacje, dokonali również kradzieży mienia.

Linia obrony sprawców zabójstw z motywów emocjonalnych

Sprawcy zabójstw popełnionych z motywów emocjonalnych tłumaczyli 
swoje zachowanie przede wszystkim zawinioną postawą ofi ary i związanym 
z tym własnym zdenerwowaniem, szokiem, wściekłością, furią, wzburze-
niem, które wywołały agresję o podłożu fi zjologicznym. Następowało więc 
znane wiktymologii typowe „odrzucenie ofi ary” 16, gdyż, mimo że przyzna-
li się do popełnienia czynu, a nawet żałowali swego postępku, to jednak 
przeważało zapatrywanie, iż ofi ara zasłużyła sobie na takie potraktowa-
nie, z uwagi na swoje karygodne zachowanie. Było to typowe usprawied-
liwianie swego czynu opierające się na deprecjacji i dewaloryzacji ofi ary 
oraz poczuciu krzywdy jako aktu sprawiedliwości pozwalającego uniknąć 
winy w aspekcie moralnym 17. W literaturze zagranicznej podkreśla się, 
iż w obronie sprawców zabójstw homoseksualnych wykorzystuje się ar-
gumenty tzw. paniki homoseksualnej. Jest to forma obrony opierająca 
się na przesłance obrony koniecznej, polegająca na przerzuceniu winy 
na ofi arę. Jeżeli się powiedzie, wówczas ogranicza odpowiedzialność karną 
oskarżonego do zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci 18.

Środowisko homoseksualne krytykuje tę linię obrony, uważając, że ist-
nieje pilna potrzeba zrewidowania obrony opartej na „panice homoseksu-
alnej”. Faktyczna jakość dowodów w tych sprawach jest często bardzo sła-
ba. Zazwyczaj wystarcza zapewnienie oskarżonego bez żadnych potwier-
dzających dowodów i rzadko kiedy sprawdza się, czy sędziowie przysięgli 
wykazują oznaki homofobii. Powoływanie się oskarżonego na prowokację 
ofi ary nie powinno niejako automatycznie równać się ze zmniejszeniem 
jego odpowiedzialności karnej. Prowokacją w świetle tamtejszego prawa 

16  Por. A. Gaberle, Patologia społeczna, Warszawa 1993, s. 182.
17  Zob. szerzej: E.A. Fattah, Rola ofi ary w etiologii przestępstwa, problem dy-

namicznego podejścia do zachowania przestępnego [w:] J.W. Wójcik (red.), Wikty-
mologia. Wybrane publikacje, Warszawa 1978, s. 126–128.

18  Zob. przykłady zabójstw homoseksualnych w Wielkiej Brytanii, gdzie 
w obronie wykorzystano powoływanie się na „panikę homoseksualną”, przy 
czym często okazuje się to skuteczny środek obrony: A. Mason, A. Palmer, Queer 
Bashing. A national survey of hate crimes against lesbians and gay men, Lon-
don–Stonewall 1996, s. 96; D.J. West, Male Prostitution, Gay Sex Services in Lon-
don, London 1992, s. 101.
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jest bowiem „czyn, lub seria czynów, lub słów, które wywołałby w rozsąd-
nym człowieku, i faktycznie wywołały w oskarżonym, nagłą i tymczasową 
utratę panowania nad sobą, powodującą w oskarżonym takie nasilenie 
emocji, które nie pozwala mu kontrolować swego umysłu” 19. Zabójstwa 
homoseksualistów dokonywane przez młodych mężczyzn powołujących się 
na panikę homoseksualną to istotny problem 20.

W badanych zabójstwach homoseksualnych popełnionych z motywów 
emocjonalnych sprawcy również powoływali się na molestowanie i napa-
stowanie seksualne ze strony ofi ary. Głównym zaś czynnikiem sprawczym 
i inicjującym zabójstwo był w wielu wypadkach strach przed wykorzy-
staniem homoseksualnym, które to zachowanie można utożsamiać z ter-
minem tzw. paniki homoseksualnej. Zdaniem Krzysztofa Boczkowskiego 
argument w postaci powoływania się przez sprawców na ich uwodzenie 
lub demoralizowanie homoseksualne w celu uznania ich przestępstwa do-
konanego na homoseksualiście za typ bardziej uprzywilejowany, nie jest 
jawnie stosowany, to może jednak stanowić istotny podkład emocjonal-
ny 21. Powoływanie się przez sprawców na obawę przed wykorzystaniem 
homoseksualnym w większości wypadków nie wpłynęło jednakże na zmia-
nę kwalifikacji prawnej czynu. Faktem jest jednak, iż w wielu zabój-
stwach sądy uwzględniały działanie sprawcy w sytuacji afektywnej, biorąc 
to pod uwagę jako okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary 22. W świetle 
art. 50 § 2 d.k.k. sąd, wymierzając karę, uwzględnia pobudki działania 
sprawcy (nowy kodeks karny w art. 53 § 2 k.k. używa terminu motywacja 
— „wymierzając karę sąd uwzględnia w szczególności motywację [...]”) 23, 
a te wynikały z zewnętrznych czynników sytuacyjnych mających charakter 
różnorodnych sytuacji trudnych, często sprowokowanych przez pokrzyw-
dzonego, które już wskazano, omawiając tło motywacyjne tych zabójstw. 

Nie wszystkie sytuacje trudne uzasadniały przyjęcie działania spraw-
cy, np. w warunkach obrony koniecznej lub w stanie silnego wzburzenia 
usprawiedliwionego okolicznościami. Działanie w obronie koniecznej po-
lega na odpieraniu bezpośredniego i bezprawnego zamachu i musi być 

19  A. Mason, A. Palmer, Queer Bashing…, wyd. cyt., s. 97.
20  D.J. West, Male Prostitution…, wyd. cyt., s. X.
21  K. Boczkowski, Homoseksualizm, Warszawa 1992, s. 116.
22  Podkreśla to E. Bieńkowska, L. Falandysz i W. Wolter, że zachowanie się 

ofi ary może mieć istotny wpływ na wymiar kary jako okoliczność łagodząca, bo-
wiem stanowi okoliczność zmniejszającą winę sprawcy. Zob. E. Bieńkowska, Wik-
tymologia. Podstawowe pojęcia i kierunki badawcze [w:] J.W. Wójcik (red.), Wikty-
mologia. Wybrane publikacje, Warszawa 1978, s. 68; L. Falandysz, Pokrzywdzony 
w prawe karnym i wiktymologii, Warszawa 1980, s. 107; tenże, Wiktymologia, 
Warszawa 1979, s. 140–142; W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, 
s. 253; Por. też: K. Kubala, Interakcje wiktymologiczne w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego (Analiza wyników badań), „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne 
i Penitencjarne”, Warszawa 1984, t. 15, s. 57–63; J. Leszczyński, Z problematyki 
wiktymologii, „Nowe Prawo” 1975, nr 7–8, s. 1028.

23  A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997, 
s. 334–335.
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adekwatne do zagrożenia 24, zaś działanie pod wpływem afektu musi z re-
guły odpowiadać warunkom jedności czasu i miejsca oraz musi powstać 
w wyniku szczególnej sytuacji motywacyjnej usprawiedliwiającej w pew-
nym stopniu postępowanie sprawcy 25. Jednakże biorąc pod uwagę sam 
fakt emocji o podłożu fi zjologicznym, wynikających z sytuacji kryminogen-
nej, które wpłynęły w zasadniczy sposób na tło motywacyjne, należy uznać, 
że sąd w świetle art. 50 § 2 d.k.k. (art. 53 § 2 k.k.) był uprawniony, aby 
to szczególne tło motywacyjne uwzględnić jako okoliczność łagodzącą dla 
sprawcy przy wymiarze kary 26. Ponadto dowody zebrane w sprawach tych 
zabójstwach, w szczególności opinie biegłych psychiatrów, psychologów 
i seksuologów w sposób dostateczny uzasadniały takie rozstrzygnięcia. 

Wydaje się, że nie ma powodów, aby przyjmować, iż w naszym syste-
mie prawnym w nadmierny sposób jest wykorzystywana obrona oparta 
na tzw. panice homoseksualnej, a jej uwzględnienie jest związane z ho-
mofobią występującą w wymiarze sprawiedliwości. Dowodem tego mogą 
być zabójstwa, gdzie sąd nie uznał wyjaśnień oskarżonego i przyjął eko-
nomiczny motyw popełnienia czynu, względnie uznał polimotywacyjność, 
przyjmując motywy racjonalne za wiodące lub równorzędne 27. Orzeczone 
w tych sprawach wysokie kary pozbawienia wolności dowodzą, iż sąd nie 
wziął pod uwagę powoływania się sprawcy na motywy emocjonalne oraz 
m.in. na tzw. panikę homoseksualną 28. Poza tym nawet w tych sprawach, 
gdzie prowokacja lub samowiktymizacja ofi ary były wyraźne, a sąd nie 
znajdował podstaw do przyjęcia działania w obronie koniecznej bądź pod 
wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, mógł 
zachowanie się ofi ary uznać za „szczególnie uzasadniony wypadek” w myśl 
art. 57 § 2 d.k.k. (art. 60 § 2 k.k.) dający możliwość zastosowania nadzwy-
czajnego złagodzenia kary w stosunku do sprowokowanego sprawcy, lecz 
tego w żadnej sprawie nie uczynił 29.

Obraz skazań i kwalifi kacji prawnej czynu zabójstw popełnionych z mo-
tywów emocjonalnych wyglądał następująco. Na 39 zabójstw i 41 ich spraw-
ców z motywów emocjonalnych tylko w stosunku do dwóch sprawców 

24  Zob. tamże, s. 165 i nast.
25  K. Daszkiewcz, Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym, Warszawa 

1982, s. 52; Por. A. Marek, Prawo karne…, wyd. cyt., s. 429–431; K. Kubala, In-
terakcje wiktymologiczne…, wyd. cyt., s. 61.

26  J. Leszczyński słuszne podnosi, że art. 50 § 2 d.k.k. — podobnie jak 
art. 53 § 2 obowiązującego k.k. wśród okoliczności faktycznych mających wpływ 
na wymiar kary nie wymienia w ogóle zachowania się osoby pokrzywdzonej, 
a taki postulat wynika z nauki wiktymologii. Zob. J. Leszczyński, O właściwe 
miejsce dla wiktymologii, „Palestra” 1984, nr 11, s. 44.

27  Por. przykład podobnej sprawy powoływany w literaturze przedmiotu: 
J.S. Giza, Prostytucja homoseksualna w świetle badań terenowych, „Państwo 
i Prawo” 1963, nr 5–6, s. 893 (zob. przypis 6).

28  Typowym przykładem są tu trzy zabójstwa, których sprawcy otrzy-
mali po 15 (dwóch sprawców) i 25 ( jeden sprawca) lat pozbawienia wolno-
ści. Sprawy o sygn. akt nr IV K 371/94 SW w Łodzi, II K 1/78 SW w Tarnowie 
i II K 33/77 SW w Wałbrzychu. 

29  Por. L. Falandysz, Pokrzywdzony w prawie..., wyd. cyt., s. 102.
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w przypadkach dwóch zabójstw zmieniono kwalifi kację prawną czynu z za-
bójstwa (148 § 1 d.k.k.) na nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 152 d.k.k.) 
i uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym (art. 157 § 1 d.k.k.). Wymierzo-
ne kary za te czyny to odpowiednio 4 (zmniejszone następnie do 2 na mocy 
amnestii) i 3 lata pozbawienia wolności. W wypadku trzech zabójstw sąd przy-
jął działanie trzech sprawców pod wpływem silnego wzburzenia usprawied-
liwionego okolicznościami (art. 148 § 2 d.k.k.), wymierzając karę 4 i 2 razy 
po 5 lat pozbawienia wolności. W kolejnych dwóch zabójstwach sąd przy-
jął działanie dwóch sprawców w warunkach obrony koniecznej (art. 22 
§ 1 d.k.k.), lecz w jednym wypadku z przekroczeniem jej granic (art. 22 
§ 3 d.k.k). Co do pierwszego sprawcy orzekł uniewinnienie, a co do drugiego 
działającego z przekroczeniem granic obrony koniecznej — zakład poprawczy. 
Pobyt w zakładzie poprawczym w sumie orzeczono w stosunku do trzech nie-
letnich sprawców. Wystąpił też jeden przypadek usiłowania zabójstwa (art. 11 
§ 1 w zw. z art. 148 § 1 d.k.k.), za który sąd orzekł karę 3 lat pozbawienia 
wolności. W chwili badania akt jedna sprawa zabójstwa była na wokandzie, 
a co do pozostałych 30 sprawców sąd orzekał kary w granicach od 3 do 25 lat 
pozbawienia wolności. W stosunku do 19 sprawców sądy orzekły kary pozba-
wienia wolności od 10 do 25 lat. Średnia kar pozbawienia wolności za wszyst-
kie zabójstwa z motywów emocjonalnych dla ich sprawców wyniosła 10,3 lat. 

Dla przykładu: w przypadku zabójstw popełnionych z motywów racjonal-
nych kary dla ich sprawców były o wiele wyższe i oscylowały w granicach 
od 8 lat pozbawienia wolności do kary śmierci włącznie, za wyjątkiem dwóch 
sprawców, wobec których orzeczono zakład poprawczy (sprawca nieletni) 
i karę 3 lat pozbawienia wolności — dotyczyło to jednej z kobiet, której nie 
udowodniono zabójstwa, tylko współdziałanie w rozboju. W dwóch wypadkach 
nie doszło do rozprawy sądowej, jeden bowiem ze sprawców popełnił samobój-
stwo w areszcie śledczym, a drugi zabił się samochodem skradzionym ofi erze. 
Najwyższy wymiar kary, czyli karę śmierci wykonano w stosunku do dwóch 
sprawców 30, zaś na kary po 25 lat pozbawienia wolności skazano 12 spraw-
ców. W sumie na 40 sprawców, na kary pozbawienia wolności za zabójstwo 
skazano 34, średnia zaś tych kar wyniosła 17,1 lat 31. Na podstawie porówna-
nia wysokości zastosowanych kar za zabójstwa z motywów emocjonalnych 
(gdzie przyczynienie się ofi ary do popełnionego czynu było większe) i racjo-
nalnych można wysunąć wniosek, że większy stopień przyczynienia się ofi ary 
do zabójstwa wpływa na zmniejszenie stopnia winy samego sprawcy 32.

30  Obecnie nowy k.k. z 1997 r. zniósł stosowanie kary śmierci na rzecz doży-
wotniego pozbawienia wolności. Zob. rozważania na temat problematyki zniesie-
nia kary śmierci: D.A. Szestakow, Problemy ograniczenia stosowania kary pozba-
wienia wolności oraz zniesienia kary śmierci, „Przegląd Więziennictwa Polskie-
go”, Warszawa 1999, nr 22–23, s. 140 i nast.

31  Por. wnioski co do wymiaru kary w sprawach o zabójstwo: B. Hołyst, Zabój-
stwo. Studium kryminalistyczne i kryminologiczne, Warszawa 1970, s. 257 i nast.

32  Zob. podobnie: K. Badźmirowska-Masłowska, Rola ofi ar w zabójstwach 
popełnionych przez młodocianych sprawców, „Przegląd Prawa Karnego” 1997, 
nr 17, s. 45.



Nr 2(126) Omówienia 135

Słowa kluczowe: zabójstwa, motywy, 
kryminogeneza, wiktymogeneza, 
modus operandii, homoseksualizm, 
kryminologia, polityka karna, 
odpowiedzialność karna

Streszczenie: W niniejszym opracowa-
niu przedstawiono wpływ procesu mo-
tywacyjnego sprawców zabójstw na ich 
odpowiedzialność karną. Na podstawie 
badanych spraw można stwierdzić, 
iż zabójstwa homoseksualne dokony-
wane są przede wszystkim na skutek 
określonej sytuacji faktycznej, w której 
niepoślednią rolę odgrywa ofi ara, dążąc 
do zaspokojenia popędu seksualnego 
wbrew woli sprawcy lub posiada dobra 
materialne pożądane przez sprawcę. 
Z reguły są to zabójstwa nieplanowane 
popełnione pod wpływem nagle powsta-
łego zamiaru, w wyniku pewnej zaska-
kującej sytuacji kryzysowej, wyzwalają-
cej gwałtowane reakcje emocjonalne.

Najczęściej swoje wyjaśnienia zmie-
niali sprawcy zabójstw na tle eko-
nomicznym. Natomiast większość 
sprawców zabójstw z motywów emocjo-
nalnych podtrzymywała swoje wyjaś-
nienia do końca. W wielu wypadkach 
pojawiło się u nich głębokie poczucie 
winy i żal z powodu zaistniałej zbrodni, 
co niewątpliwie mogło ułatwić i ukie-
runkować proces przyszłych oddziały-
wań resocjalizacyjnych. Niejednokrotnie 
podawane w wyjaśnieniach elementy 
procesu motywacyjnego były brane pod 
uwagę jako okoliczności łagodzące przy 
wymiarze kary. Przykładowo: ustale-
nie faktu znęcania się nad przyszłym 
sprawcą (partnerem homoseksualnym), 
szantażu lub jego zgwałcenia przez ofi a-
rę, z reguły wpływało na złagodzenie 
wymiaru kary. Dowodem tego może być 
różnica średniej wysokości wymiaru 
kary pozbawienia wolności dla spraw-
ców zabójstw z motywów emocjonal-
nych (10,3 lata) w stosunku do spraw-
ców zabójstw z motywów racjonalnych, 
w większości ekonomicznych (17,1 lat).

Na podstawie prowadzonych badań 
można uznać, iż polimotywacyjność 
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Summary: This article presents the 
infl uence of the motivational process 
of perpetrators of murders on their 
penal responsibility. On the basis re-
searched cases author found that ho-
mosexual murders are committed fi rst 
of all as the result of the determined 
actual situation in which the large part 
is played by the victim who aim to the 
satisfaction of the sexual urge against 
perpetrator’s will or has goods desirable 
by the perpetrator. These murders are 
unplanned and are committed as result 
of some surprising crisis situation.

Perpetrators who committed mur-
ders because of the economic reason 
changed their explanations the most 
often. However the most perpetrators 
of murders committed because of emo-
tional motives sustained their explana-
tions. They felt guilty and their explana-
tions concerning motivational process 
were taken into consideration as exten-
uating circumstances during sentenc-
ing (e.g. bullying over the future perpe-
trator, blackmailing or rape). The proof 
of this can be the difference in sentenc-
ing to imprisonment between perpetra-
tors who committed murders because 
of emotional motives (10,3 years) and 
rational motives (17,1 years).

Except motives leading (original and 
secondary) which caused realization 
of murder, one could distinguish also 
accessory motives, i.e. secondary be-
haviours related to the leading motif 
which have the character of the addi-
tional incentive to which the perpetra-
tor surrendered in the moment of the 
commission or directly after the com-
mission of the act, e.g. the perpetrator 
seizing an opportunity makes the theft 
of the property.

Perpetrators of murders committed 
because of emotional motives explained 
that their behaviour was caused by vic-
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jest w zasadzie cechą dystynktywną za-
bójstw homoseksualnych. Oprócz mo-
tywów wiodących (pierwotnych i wtór-
nych), które spowodowały u sprawcy 
powstanie i realizację zamiaru doko-
nania zabójstwa, można było wyróżnić 
również motywy uboczne, tj. zacho-
wania następcze związane integralnie 
z motywem wiodącym bądź mające 
charakter dodatkowego bodźca, które-
mu sprawca uległ w chwili popełnienia 
lub bezpośrednio po popełnieniu czynu, 
np. sprawca korzystając z okazji doko-
nuje kradzieży mienia.

Sprawcy zabójstw popełnionych 
z motywów emocjonalnych tłumaczy-
li swoje zachowanie przede wszystkim 
zawinioną postawą ofi ary i związanym 
z tym własnym zdenerwowaniem, szo-
kiem, wściekłością, furią, wzburze-
niem, które wywołały agresję o podło-
żu fizjologicznym. Następowało więc 
znane wiktymologii typowe „odrzuce-
nie ofi ary”, gdyż, mimo że przyznali się 
do popełnienia czynu, a nawet żałowali 
swego postępku, to jednak przeważało 
zapatrywanie, iż ofiara zasłużyła so-
bie na takie potraktowanie, z uwagi 
na swoje karygodne zachowanie. Było 
to typowe usprawiedliwianie swego czy-
nu opierające się na deprecjacji i dewa-
loryzacji ofi ary oraz poczuciu krzywdy 
jako aktu sprawiedliwości pozwalające-
go uniknąć winy w aspekcie moralnym. 
W literaturze zagranicznej podkreśla 
się, iż w obronie sprawców zabójstw 
homoseksualnych wykorzystuje się ar-
gumenty tzw. paniki homoseksualnej. 
Jest to forma obrony opierająca się 
na przesłance obrony koniecznej, pole-
gająca na przerzuceniu winy na ofi arę. 
Jeżeli się powiedzie, wówczas ogranicza 
odpowiedzialność karną oskarżonego 
do zarzutu nieumyślnego spowodowa-
nia śmierci.

Wydaje się, że nie ma powodów, 
aby przyjmować, iż w Polskim syste-
mie prawnym w nadmierny sposób jest 
wykorzystywana obrona oparta na tzw. 
panice homoseksualnej, a jej uwzględ-
nienie jest związane z homofobią wystę-

tim’s fault and related to this nervous-
ness, shock, fury which caused the ag-
gression on the physiological ground. 
It is known as „rejection”, because al-
though perpetrators confessed crimes 
and even regretted their acts, they said 
that victims deserved to such treat-
ing, in consideration of her punishable 
behavior. This was typical justifying 
of their acts based on the depreciation 
the victim and the sense of grievance 
to avoid guilt in the moral aspect. In the 
foreign literature one underlines, that 
so called “homosexual panic” is use 
in defence of perpetrators of homosex-
ual murders. This is the form of the de-
fence which base on the premise of the 
necessary lawful defence, relying on the 
transfer of the guilt on the victim and 
it limits the penal responsibility of the 
accused to the reproach of unintention-
al causing death.

It seems that there is no reason 
to admit that in the Polish legal system 
defence based on “homosexual panic” 
is overused but her allowance is tied 
with the homophobia appearing in jus-
tice. The proof of this can be sentences 
in which the court did not approved ex-
planations of the accused and accepted 
the economic motif of the commission 
of the act, relatively acknowledged po-
ly-motivationalness, accepting rational 
motives as leading or equivalent.
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pującą w wymiarze sprawiedliwości. Do-
wodem tego mogą być zabójstwa, gdzie 
sąd nie uznał wyjaśnień oskarżonego 
i przyjął ekonomiczny motyw popełnie-
nia czynu, względnie uznał polimotywa-
cyjność, przyjmując motywy racjonalne 
za wiodące lub równorzędne. Orzeczo-
ne w tych sprawach wysokie kary po-
zbawienia wolności dowodzą, iż sąd 
nie wziął pod uwagę powoływania się 
sprawcy na motywy emocjonalne oraz 
m.in. na tzw. panikę homoseksualną.


