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W pracy omówiono podstawy prawne przeprowadzania s¹dowo-lekarskich sekcji zw³ok, wyjaniono kwestie
zwi¹zane z powo³aniem bieg³ego do
przeprowadzenia takiej sekcji, a tak¿e
omówiono zasady wydawania s¹dowo-lekarskich opinii posekcyjnych.
Zwrócono tak¿e uwagê na istnienie
Rekomendacji nr R (99) 3 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie harmonizacji przepisów dotycz¹cych s¹dowo-lekarskich sekcji zw³ok przyjêtej w dniu 2 lutego 1999 roku na 658
posiedzeniu Zastêpców Ministrów,
która zaleca rz¹dom pañstw cz³onkowskich przyj¹æ zawarte w niej zasady i
regu³y jako swoje wewnêtrzne standardy oraz ustanowiæ program gwarancji
jakoci w celu zapewnienia w³aciwego wdra¿ania tych zasad oraz regu³.
Jednak  jak dotychczas  Polska nie
zastosowa³a siê w jakikolwiek sposób
do tych zaleceñ, za wed³ug stanowiska Wydzia³u Prawa Europejskiego w
Departamencie Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwoci kwestie
zwi¹zane z przeprowadzaniem sekcji
zw³ok pozostaj¹ we w³aciwoci Ministerstwa Zdrowia.

This paper discusses the legal basis for performing forensic autopsies,
questions involving the appointment
of experts to perform them, and principles of reporting their results. Attention is also given to Recommendation
R (99) 3 of the Committee of Ministers,
Council of Europe, on the harmonization of regulations for medico-legal
autopsies approved February 2 1999
at the 658th sitting of ministerial representatives which recommends member-state governments' acceptance of
the principles and rules as their internal standard, as well as the setting up
of quality-control programs to assure
proper introduction of the principles
and regulations. Poland however has
not - to date - conformed in any way to
these recommendations, and according to the European Law Section of the
Department of International Cooperation and European Law at the Ministry
of Justice questions related to the
performance of autopsies are in the
hands the Ministry of Health".

Wprowadzenie
Sekcja zw³ok polega na dokonaniu oglêdzin zewnêtrznych i wewnêtrznych, czyli
otwarciu g³ównych jam cia³a i zbadaniu znajduj¹cych siê nich narz¹dów wewnêtrznych,
za zasadniczym jej celem jest ustalenie
przyczyny zgonu, a ponadto okrelenie szeregu innych okolicznoci mierci. W zale¿noci od rodzaju tych okolicznoci mo¿na
wyró¿niæ sekcje s¹dowo-lekarskie, anatomo-patologiczne, sanitarno-administracyjne
oraz inne rodzaje sekcji zw³ok [1-10].
W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie przestêpnego spowodowania mierci
nale¿y bezwzglêdnie przeprowadziæ sekcjê
s¹dowo-lekarsk¹. Je¿eli takie podejrzenie
nie zachodzi, ale istnieje pewnoæ lub przypuszczenie, ¿e do zgonu dosz³o z powodu
choroby zakanej nale¿y rozwa¿yæ zasadnoæ przeprowadzenia sekcji administracyjno-sanitarnej albo zakazania dokonywania
sekcji zw³ok. Je¿eli jednak mo¿na wykluczyæ
zgon z powodu choroby zakanej, ale do
zgonu dosz³o w szpitalu, a przyczyny zgonu nie mo¿na ustaliæ w sposób jednoznaczny, nale¿y obligatoryjnie przeprowadziæ sekcjê anatomo-patologiczn¹. Natomiast, je¿eli
przyczynê zgonu mo¿na ustaliæ w sposób

jednoznaczny, a osoba zmar³a nie wyrazi³a
sprzeciwu za ¿ycia, ani nie uczyni³ tego jej
przedstawiciel ustawowy, mo¿na rozwa¿yæ
zasadnoæ przeprowadzenia sekcji anatomo-patologicznej, w szczególnoæ, gdy zgon
nast¹pi³ przed up³ywem 12 godzin od przyjêcia do szpitala. Je¿eli jednak stosowny
sprzeciw zosta³ wyra¿ony, to nale¿y w takiej sytuacji odst¹piæ od wykonania sekcji
zw³ok. W przypadku, w którym nie ma podejrzenia przestêpnego spowodowania
mierci, mo¿na wykluczyæ zgon z powodu
choroby zakanej, a do zgonu nie dosz³o w
szpitalu, mo¿na  teoretycznie  przeprowadziæ inny rodzaj sekcji zw³ok (rycina 1).
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Sekcja s¹dowo-lekarska
Sekcjê s¹dowo-lekarsk¹ przeprowadza
siê na zlecenie prokuratora lub s¹du w przypadkach, w których zachodzi podejrzenie
przestêpnego spowodowania mierci. Podstawy prawne tego typu sekcji zawarte s¹
w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks
postêpowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr
89, poz. 555 ze zm.). Art. 209 tego kodeksu
stanowi:
§ 1. Je¿eli zachodzi podejrzenie przestêpnego spowodowania mierci, przepro-
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TAK

Czy zachodzi podejrzenie przestêpnego
spowodowania mierci?

Sekcja s¹dowo-lekarska
obligatoryjna

NIE
Sekcja administracyjno-sanitarna
(fakultatywnie)
albo zakaz dokonywania sekcji

TAK

Czy jest pewnoæ lub podejrzenie
zgonu na chorobê zakan¹?
NIE
Czy zgon nast¹pi³
w szpitalu?

TAK

Czy przyczynê zgonu mo¿na
ustaliæ w sposób jednoznaczny?
NIE

NIE

TAK

Sekcja s¹dowo-lekarska
obligatoryjna
Czy zmar³a osoba za ¿ycia lub jej
przedstawiciel ustawowy wyrazi³ sprzeciw?

Inna sekcja
NIE

TAK

Sekcja anatomiczno-patologiczna (fakultatywnie),
w szczególnoci, gdy zgon ten osoby nast¹pi³
przed up³ywem 12 godzin od przyjêcia do szpitala

Odst¹pienie od sekcji
(obligatoryjnie)

Rycina 1
Schemat postêpowania ze zw³okami w zale¿noci od okolicznoci zgonu.
The pattern of proceedings with the deceased depending on death circumstance.

wadza siê oglêdziny i otwarcie zw³ok.
§ 2. Oglêdzin zw³ok dokonuje prokurator, a w postêpowaniu s¹dowym s¹d, z
udzia³em bieg³ego lekarza, w miarê mo¿noci z zakresu medycyny s¹dowej. W wypadkach niecierpi¹cych zw³oki oglêdzin dokonuje Policja z obowi¹zkiem niezw³ocznego powiadomienia prokuratora.
§ 3. Oglêdzin zw³ok dokonuje siê na
miejscu ich znalezienia. ( )
§ 4. Otwarcia zw³ok dokonuje bieg³y w
obecnoci prokuratora albo s¹du. (...)
§ 5 ( ) Z oglêdzin i otwarcia zw³ok bieg³y sporz¹dza opiniê (...)
Ponadto art. 210 kodeksu przewiduje,
¿e prokurator albo s¹d mo¿e zarz¹dziæ wyjêcie zw³ok z grobu (ekshumacjê), w celu
dokonania oglêdzin lub otwarcia zw³ok [5].
Jak wynika z powy¿ej przytoczonych
przepisów, oglêdzin zw³ok  które przeprowadza siê na miejscu ich znalezienia  powinien dokonaæ prokurator, s¹d lub policja,
z udzia³em bieg³ego lekarza. Natomiast
przeprowadzenie otwarcia zw³ok powinno
zostaæ wykonane przez bieg³ego w obecnoci prokuratora lub s¹du.
Do wykonania sekcji zw³ok musi zostaæ
powo³any bieg³y albo instytucja naukowa lub
specjalistyczna, np. Zak³ad Medycyny S¹dowej, co reguluje art. 193 kodeksu postêpowania karnego:
§ 1. Je¿eli stwierdzenie okolicznoci
maj¹cych istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy wymaga wiadomoci specjalnych, zasiêga siê opinii bieg³ego albo
bieg³ych.
§ 2. W celu wydania opinii mo¿na te¿
zwróciæ siê do instytucji naukowej lub specjalistycznej [5].
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Bieg³ego powo³uje siê poprzez wydanie
postanowienia, do czego upowa¿nione s¹
jedynie organy procesowe, tj. prokurator i
s¹d. Kwestie powo³ywania bieg³ych reguluje art. 194 kodeksu postêpowania karnego:
O dopuszczeniu dowodu z opinii bieg³ego wydaje siê postanowienie, w którym nale¿y wskazaæ:
1) imiê, nazwisko i specjalnoæ bieg³ego lub bieg³ych, a w wypadku opinii instytucji, w razie potrzeby, specjalnoæ i kwalifikacje osób, które powinny wzi¹æ udzia³ w
przeprowadzeniu ekspertyzy,
2) przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformu³owaniem, w miarê potrzeby, pytañ
szczegó³owych,
3) termin dostarczenia opinii [5].
Przepisy prawne nie stwarzaj¹ mo¿liwoci sprzeciwienia siê decyzji o przeprowadzeniu s¹dowo-lekarskiej sekcji zw³ok, podjêtej przez organ procesowy. Sprzeciwu takiego  a przynajmniej skutecznego  nie
mo¿e wyraziæ inny organ, sam zmar³y (przed
zgonem), przedstawiciel ustawowy zmar³ego, ani rodzina zmar³ego.
Rekomendacja nr R (99) 3 Komitetu
Ministrów Rady Europy w sprawie harmonizacji przepisów dotycz¹cych s¹dowo-lekarskich sekcji zw³ok przyjêta w dniu 2 lutego
1999 roku na 658 posiedzeniu Zastêpców
Ministrów wraz z memorandum wyjaniaj¹cym precyzuje, ¿e w przypadkach, kiedy
mieræ mog³a nast¹piæ z przyczyn nienaturalnych, w³aciwy organ, przy udziale jednego lub wiêcej bieg³ych lekarzy (medicolegal experts), powinien zbadaæ miejsce
zdarzenia, dokonaæ oglêdzin cia³a oraz podj¹æ decyzjê o tym, czy nale¿y przeprowadziæ sekcjê zw³ok. Zgodnie z Rekomenda-

cj¹ sekcje zw³ok powinny byæ dokonywane
w przypadku: wszelkich oczywistych lub
podejrzanych nienaturalnych zgonów, nawet
wówczas, gdy istnieje opónienie czasowe
pomiêdzy czynnikiem sprawczym a zgonem.
Sekcje zw³ok powinny byæ przeprowadzane
zw³aszcza w przypadku zabójstwa lub podejrzenia zabójstwa; nag³ego, niespodziewanego zgonu, w tym nag³ego zgonu noworodka, niemowlêcia lub ma³ego dziecka
(sudden infant death); naruszenia praw
cz³owieka poprzez stosowanie tortur lub innych formy znêcania siê pozostaj¹cych w
zwi¹zku przyczynowym ze zgonem; samobójstwa lub podejrzenia samobójstwa; podejrzenia nieprawid³owego postêpowania
medycznego; wypadku komunikacyjnego,
wypadku przy pracy, jak i wypadku w domu;
choroby i zagro¿enia zawodowego; katastrofy technicznej lub klêski ¿ywio³owej; mierci
w osób zatrzymanych (death in custody w
znaczeniu obejmuj¹cym wszystkie przypadki mierci osób pozbawionych wolnoci, takie jak mieræ w szpitalach psychiatrycznych, w areszcie, wiêzieniu lub na komisariacie policji) lub mierci zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ policji lub wojska (tj. mierci zwi¹zanej z dzia³aniami policji lub wojska w sytuacji, kiedy mieræ nastêpuje, miêdzy innymi, podczas demonstracji politycznych lub
konfliktów militarnych) oraz w przypadku
zw³ok niezidentyfikowanych lub zeszkieletowanych.
Rekomendacja podkrela równie¿ potrzebê niezale¿noci i bezstronnoci bieg³ych w wykonywaniu swoich funkcji  biegli nie powinni podlegaæ ¿adnym formom nacisku oraz powinni byæ obiektywni w wykonywaniu swoich funkcji, a zw³aszcza w prezentowaniu swoich wyników i wniosków.
Rekomendacja zaleca rz¹dom pañstw
cz³onkowskich przyj¹æ zawarte w niej zasady i regu³y jako swoje wewnêtrzne standardy, przyj¹æ lub wzmocniæ  w zale¿noci od
sytuacji  wszelkie niezbêdne rodki w celu
ci¹g³ego wdra¿ania zasad i regu³ oraz ustanowiæ program gwarancji jakoci w celu zapewnienia w³aciwego wdra¿ania zasad
oraz regu³ zawartych w Rekomendacji, a
tak¿e zaprasza rz¹dy pañstw cz³onkowskich
do informowania Sekretarza Generalnego
Rady Europy  na jego lub jej probê  o
rodkach podjêtych w celu stosowania zasad i regu³ zawartych w Rekomendacji [11].
G³ównymi celami s¹dowo-lekarskiej sekcji zw³ok jest okrelenie przyczyny mierci,
ustalenie ewentualnego zwi¹zku przyczynowo-skutkowego miêdzy urazem a mierci¹,
ustalenie narzêdzia, które spowodowa³o
obra¿enia, zebranie faktów, które przy analizie ca³ego zdarzenia u³atwiæ mog¹ zrekonstruowanie poszczególnych jego faz (np.
pobicia lub wypadku komunikacyjnego),
okrelenie wspó³istniej¹cych ostrych lub
przewlek³ych procesów chorobowych, zabezpieczenie ladów na odzie¿y i na zw³okach, zabezpieczenie materia³u do ewentualnych dalszych badañ. Jednak nadrzêdnym
celem s¹dowo-lekarskiej sekcji zw³ok jest
stwierdzenie, czy mieræ danej osoby pozostaje w zwi¹zku przyczynowym z czynem
przestêpnym [1-3,5,6-10].
Z przeprowadzonej sekcji zw³ok lekarz
bieg³y sporz¹dza opiniê. Zgodnie z art. 200
§ 1 kodeksu postêpowania karnego bieg³y
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sk³ada opiniê ustnie lub na pimie, w zale¿noci od polecenia organu procesowego. W
przypadku s¹dowo-lekarskiej sekcji zw³ok
opinia taka ma praktycznie zawsze formê
pisemn¹. Niekiedy  przed uzyskaniem
wszystkich niezbêdnych do wydania ostatecznej opinii wyników badañ dodatkowych
 wydawana jest w formie ustnej opinia tymczasowa.
Art. 200 § 2 kodeksu stanowi, ¿e opinia
powinna zawieraæ:
1) imiê, nazwisko, stopieñ i tytu³ naukowy, specjalnoæ i stanowisko zawodowe bieg³ego,
2) imiona i nazwiska oraz pozosta³e
dane innych osób, które uczestniczy³y w
przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynnoci dokonanych przez ka¿d¹ z
nich,
3) w wypadku opinii instytucji - tak¿e
pe³n¹ nazwê i siedzibê instytucji,
4) czas przeprowadzonych badañ oraz
datê wydania opinii,
5) sprawozdanie z przeprowadzonych
czynnoci i spostrze¿eñ oraz oparte na nich
wnioski,
6) podpisy wszystkich bieg³ych, którzy
uczestniczyli w wydaniu opinii [5].
Opinia posekcyjna powinna zawieraæ
czêæ formaln¹, w której podane zostaj¹ informacje okrelone w ust. 1-4 wy¿ej cytowanego przepisu oraz wywód oglêdzin zewnêtrznych i wewnêtrznych z dok³adnym
opisem stanu znamion mierci, wszystkich
narz¹dów, znalezionych zmian urazowych i
chorobowych. W opisie powinna byæ zachowana kolejnoæ wykonywanych podczas
sekcji czynnoci. Opis powinien byæ wierny, przejrzysty, nie powinien zawieraæ gotowych rozpoznañ. Na koñcu wywodu wymienia siê materia³ ewentualnie zabezpieczony do dalszych badañ, sposób jego zabezpieczenia i cel, w jakim go zabezpieczono.
Na koñcu opinii powinny znajdowaæ siê
wnioski sk³adaj¹ce siê z kilku czêci. Na
wstêpie wymienia siê wszystko, co stwierdzono podczas sekcji (zmiany urazowe,
chorobowe, zmiany pomiertne) oraz wyniki ewentualnie przeprowadzonych badañ
dodatkowych. Nastêpnie okrela siê rodzaj
i przyczynê zgonu lub wyjania, z jakich powodów ustalenie takiej przyczyny jest niemo¿liwe. Na zakoñczenie opinii  je¿eli
mieræ nast¹pi³a z powodu urazu mechanicznego  okrela siê rodzaj narzêdzia,
od którego powsta³y obra¿enia. Oprócz
wy¿ej omówionych elementów, wnioski
opinii powinny zawieraæ odpowiedzi na
ewentualne, dodatkowe pytania prokuratora lub s¹du [1-10].
Wczeniej wspomniana Rekomendacja
Komitetu Ministrów Rady Europy podaje
zasady sporz¹dzania wywodu z s¹dowo-lekarskiej sekcji zw³ok, zwracaj¹c uwagê na
to, ¿e powinien byæ on pe³ny, wyczerpuj¹cy,
napisany w sposób jasny i zrozumia³y nie
tylko dla innych lekarzy, lecz tak¿e osób nie-
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zajmuj¹cych siê medycyn¹, a ponadto czytelny. Rekomendacja wskazuje równie¿ na
niezbêdne elementy czêci formalnej i opisowej takiego wywodu oraz sposób sporz¹dzenia czêci opisowej, Ponadto Rekomendacja podkrela wagê tymczasowej opinii
posekcyjnej, wydawanej do czasu uzyskania wszystkich wyników badañ dodatkowych, a tak¿e zwraca uwagê na potrzebê
przedstawienia w opinii jak najszerszego
zakresu informacji, uwzglêdniaj¹cego równie¿ te informacje, o które w³aciwy organ
nie zapyta³ w postanowieniu, a które mog¹
okazaæ siê wa¿ne [11].
W przypadku, gdy w czasie trwania sekcji anatomo-patologicznej, sanitarno-administracyjnej lub prywatnej dojdzie wy³onienia siê uzasadnionego podejrzenia lub
stwierdzenia, ¿e do zgon jest wynikiem przestêpstwa, sekcja taka powinna zostaæ przerwana, za o poczynionych obserwacjach
powinien zostaæ niezw³ocznie powiadomiony prokurator lub policja. Sekcja taka powinna nastêpnie zostaæ dokoñczona ju¿ jako
sekcja s¹dowo-lekarska.
Dokonanie sekcji zw³ok, a tak¿e oglêdzin zw³ok na miejscu ich ujawnienia, wymaga  oprócz sporz¹dzenia wy¿ej omówionej opinii s¹dowo-lekarskiej  spisania protoko³u, co reguluj¹ przepisy kodeksu postêpowania karnego:
Art. 143 § 1. Spisania protoko³u wymagaj¹: ( ) 3) dokonanie oglêdzin, 4) dokonanie otwarcia zw³ok oraz wyjêcie zw³ok z
grobu ( ).
Art. 144 § 1. Protokó³ rozprawy spisuje
aplikant lub pracownik sekretariatu. Protokó³ mo¿e te¿ spisaæ asesor s¹dowy, je¿eli
nie nale¿y do sk³adu orzekaj¹cego.
§ 2. Inny protokó³ spisaæ mo¿e, poza
osobami wymienionymi w § 1, osoba przybrana w charakterze protokolanta przez prowadz¹cego czynnoæ lub sam przeprowadzaj¹cy czynnoæ.
§ 3. Od osoby przybranej, która nie jest
pracownikiem organu prowadz¹cego postêpowanie, odbiera siê przyrzeczenie nastêpuj¹cej treci: Przyrzekam uroczycie, ¿e
powierzone mi obowi¹zki protokolanta wykonam sumiennie.
Art. 147 § 1. Przebieg czynnoci protoko³owanych mo¿e byæ utrwalony ponadto za
pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego obraz lub
dwiêk, o czym nale¿y przed uruchomieniem
urz¹dzenia uprzedziæ osoby uczestnicz¹ce
w czynnoci.
§ 3. Je¿eli czynnoæ procesow¹ utrwala
siê za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego
obraz lub dwiêk, protokó³ mo¿na ograniczyæ
do zapisu najbardziej istotnych owiadczeñ
osób bior¹cych w niej udzia³. Zapis obrazu
lub dwiêku, a tak¿e przek³ad zapisu dwiêku staj¹ siê za³¹cznikami do protoko³u.
Art. 148 § 1. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) oznaczenie czynnoci, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestnicz¹cych,
2) przebieg czynnoci oraz owiadczenia i wnioski jej uczestników,
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3) wydane w toku czynnoci postanowienia i zarz¹dzenia, a je¿eli postanowienie lub zarz¹dzenie sporz¹dzono osobno,
wzmiankê o jego wydaniu,
4) w miarê potrzeby stwierdzenie innych
okolicznoci dotycz¹cych przebiegu czynnoci.
Art. 150 § 1. Z wyj¹tkiem protoko³u rozprawy lub posiedzenia protokó³ podpisuj¹
osoby bior¹ce udzia³ w czynnoci. Przed
podpisaniem nale¿y go odczytaæ i uczyniæ
o tym wzmiankê.
§ 2. Osoba uczestnicz¹ca w czynnoci
mo¿e podpisuj¹c protokó³ zg³osiæ jednoczenie zarzuty co do jego treci; zarzuty te
nale¿y wci¹gn¹æ do protoko³u wraz z
owiadczeniem osoby wykonuj¹cej czynnoæ protoko³owan¹.
Art. 151 § 1. Skrelenia oraz poprawki i
uzupe³nienia poczynione w protokole wymagaj¹ omówienia podpisanego przez osoby
podpisuj¹ce protokó³.
§ 2. Je¿eli protokó³ nie zosta³ nale¿ycie
podpisany bezporednio po zakoñczeniu
czynnoci, brakuj¹ce podpisy mog¹ byæ z³o¿one póniej, ze wskazaniem daty ich z³o¿enia i przyczyn opónienia [5].
Przepisy Ustawy  jak to wynika z wyroku S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia
29.05.1991 r. (II Akr 45/91; KZS 1991/6-8/
19)  nie wymagaj¹, by tekst protoko³u by³
sporz¹dzany zawsze w toku czynnoci protoko³owanej. Wprawdzie takie równoczesne
z wykonywan¹ czynnoci¹ protoko³owanie
jest celowe, a nawet po¿¹dane, to jednak
wystarczaj¹ce jest, by protokó³ zosta³ spisany bezporednio po zakoñczeniu czynnoci.
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