
KRYMINALISTYKA 

Dzieje myśli kryminalistycznej sięgają do czasów kiedy 

zrodziło się przestępstwo. 

 

Niektóre metody właściwe współczesnemu postępowaniu 

karnemu znane były w czasach starożytnych. 

np. odcisk palca, charakter pisma  

 

 



KRYMINALISTYKA 

Kryminalistyka a Medycyna sądowa. 

 

Kryminalistyka wiele zawdzięcza, zarówno w sferze  

metodologii jak i badań rzeczowych, znacznie starszej –  

medycynie sądowej.  



KRYMINALISTYKA 

Proces inkwizycyjny a proces kontradyktoryjny. 

 

Nowe spojrzenie na dowody i na sposoby ich 

uzyskiwania. 

W Polsce zakazano stosowania tortur w roku 1776.  



KRYMINALISTYKA 

Początki naukowej kryminalistyki – dwie przesłanki: 

1. Potrzeba organów ścigania. 

 

2. Rozwój nauk przyrodniczych i technicznych 

pozwolił wykorzystać ich zdobycze w dochodzeniu 

przestępstw. 



KRYMINALISTYKA 

Hans Gross – profesor Uniwersytetu w Grazu 

(Austria). Autor pierwszego podręcznika 

kryminalistyki (1893), który zawierał 

usystematyzowaną wiedzę kryminalistyczną 

(Handbuch fur Untersuchungsrichter, 

Polizeibeamte, Gendarmen u.s.v.). 

W 1899 w trzecim wydaniu książki dodał na 

końcu tytułu „ ... als System der Kriminalistik”.  

Założyciel czasopisma pt. Archiv fur 

Kriminalantropolgie und Kriminalistik (1898). 



KRYMINALISTYKA 

Alfons Bertillion  

Edmund Locard  

Francis Galton 

Jan Ewangelista Purkini 

Leon Wachholz 

Władysław Sobolewski 

Jan Stanisław Olbrycht 



KRYMINALISTYKA 

Zastosowanie kryminalistyki w postępowaniu karnym 

przygotowawczym i postępowaniu jurysdykcyjnym. 

 

Zastosowanie kryminalistyki z postępowaniu cywilnym  

Zastosowanie kryminalistyki w postępowaniu 

administracyjnym 

 

Definicja :  



Definicja kryminalistyki według T.Hanauska: 

“...jest to nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz 

technicznych metodach i środkach rozpoznawania i wykrywania 

prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w 

szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania 

istnienia lub braku związku pomiędzy osobami i zdarzeniami; a 

także zapobiegania przestępstwom i innym niekorzystnym, lecz 

prawnie istotnym zjawiskom.  

Nauka ta zajmuje się również strategią przewidywania i przyszłego 

rozpoznawania oraz zwalczania tych zjawisk, zwłaszcza poprzez 

zapobieganie ich powstawaniu i rozwojowi”.   



Wg. P.Horoszowskiego nauka ta bada sposoby i 

środki dokonywania przestępstw oraz opracowuje 

metody służące do wykrycia przestępstwa oraz do 

ustalenia i ujęcia sprawcy czynu przestępnego.  

J.Sehn określa kryminalistykę jako wiedzę o 

celowych sposobach taktycznych wykrywania i 

zabezpieczania śladów oraz o środkach i 

sposobach technicznych ich celowego 

wykorzystywania w postępowaniu dowodowym 

dla ustalenia prawdy obiektywnej, zwłaszcza na 

odcinku walki z przestępczością  



W.Gutekunst uważa kryminalistykę za naukę o 

taktyce i technice popełniania przestępstw, o 

taktyce i technice dochodzenia przestępstw oraz o 

taktyce i technice zapobiegania przestępstwom.  



KRYMINALISTYKA 

Należy do nauk stosowanych (czyli takich 

których osiągnięcia i zdobycze mogą być 

zastosowane w praktycznej działalności 

człowieka).  

Kryminalistyka musi opracowywac zasady, 

środki i sposoby realizacji tej działalnosci.  



KRYMINALISTYKA 

Kryminalistyka zajmuje się podstawowymi 

funkcjami działalności nastawionej na 

zwalczanie przestępczości i zjawisk ze sfery 

patologii życia społecznego.  



KRYMINALISTYKA 

Funkcje kryminalistyki: 

- funkcja rozpoznawcza; 

- funkcja wykrywcza; 

- funkcja dowodowa; 

- funkcja zapobiegawcza; 



KRYMINALISTYKA 

Funkcje kryminalistyki: 

- funkcja rozpoznawcza; 

polega na uzyskiwaniu możliwie jak 

największej ilości informacji dotyczących 

zarówno aktualnych jak i przyszłych 

działań związanych ze zwalczaniem 

przestępczości.  



KRYMINALISTYKA 

Funkcje kryminalistyki: 

- funkcja wykrywcza; 

jest nastawiona na wykrycie określonego 

zdarzenia, okreslonej osoby lub rzeczy 

albo mechanizmu powstania zjawisk.  

 



Funkcje kryminalistyki: 

- funkcja wykrywcza; 

Proces wykrywczy obejmuje trzy 

podstawowe stadia: 1.poszukiwanie 

przedmiotu wykrywania (osoby, rzeczy) oraz 

informacji dotyczących tego przedmiotu. 

2.ujawnienie tych informacji, a następnie 

przedmiotu wykrywania (osoby,rzeczy). 

3.stwierdzenie, że ujawniony przedmiot 

wykrywania jest właśnie tym, którego 

poszukiwano.  



KRYMINALISTYKA 

Funkcje kryminalistyki: 

- funkcja dowodowa; 

formalnoprawne aspekty reguluje kpk. 

Funkcja dowodowa jest realizowana w 

ramach procesu karnego. Jej zadaniem jest 

udowadnianie hipotez, które stworzono w 

ramach funkcji rozpoznawczej i wykrywczej. 

 



KRYMINALISTYKA 

Funkcje kryminalistyki: 

- funkcja dowodowa; 

Do najważniejszych czynności o znaczeniu 

dowodowym należą: 

oględziny, oględziny zwłok, eksperyment 

procesowy, przeszukanie, czynności 

zabezpieczające materiał dowodowy 

(np.pobranie krwi), okazanie, przesłuchanie, 

konfrontacja, ekspertyzy.  



KRYMINALISTYKA 

Funkcje kryminalistyki: 

- funkcja zapobiegawcza (profilaktyczna) 



KRYMINALISTYKA 

Strategia 

 



KRYMINALISTYKA 

Technika kryminalistyczna – jest to dział obejmujący metody, 

środki i sposoby wykorzystania zdobyczy nauk technicznych i 

przyrodniczych oraz własnych osiągnięć kryminalistyki do 

realizacji f u n k c j i (rozpoznawcza, wykrywcza, dowodowa, 

zapobiegawcza) tej nauki. Przede wszystkim w sferze badania 

informacji i ich źródeł pochodzących od dowodów rzeczowych. 

 

Taktyka kryminalistyczna -  dział obejmujący naukę o celowych 

i skutecznych metodach szybkiego oraz zgodnego z etyką 

zawodową i prawem osiągania zamierzonych celów określonych 

f u n k c j a m i  kryminalistyki (rozpoznawcza, wykrywcza, 

dowodowa, zapobiegawcza). 



KRYMINALISTYKA 

Strategia kryminalistyczna – dział obejmujący wiedzę 

typu prognostycznego, przewidującą kierunki, metody i 

środki działania przestępców w dalekiej przyszłości, a 

także przygotowujący takie metody, środki i 

przedsięwzięcia, które byłyby w stanie skutecznie 

zwalczać przyszłą przestępczość. 

 

Metodyka kryminalistyczna – dział adaptujący dla 

potrzeb zwalczania określonych grup przestępstw 

(rozbojów, zabójstw, itp.) osiągnięcia tak techniki, jak i 

taktyki kryminalistycznej.    



Podstawowa terminologia, którą 

posługujemy się w kryminalistyce:   

- zdarzenie; 

- sprawca zdarzenia; 

- informacja; 

- ślad; 

- modus operandi; 

- identyfikacja kryminalistyczna; 

 



cd.  

- identyfikacja grupowa; 

- identyfikacja indywidualna; 

- wersja kryminalistyczna; 

- ekspertyza; 

- biegły; 

- miejsce zdarzenia; 

- alibi; 

- rzecz; 

- przygotowanie do przestępstwa. 



Kryminalistyka jest dyscypliną kompleksową. 

 

Korzysta z osiągnięć i metod innych dyscyplin                    

(od psychologii poprzez językoznawstwo po 

fizykę czy chemię),  

stosując te dyscypliny wprost, bądź adoptując do 

swoich potrzeb, albo też na ich podstawie 

wypracowując metody własne. 



Kryminalistyka obejmuje wszystkie dyscypliny 

wykorzystywane dla potrzeb szeroko 

rozumianego śledztwa. 

 

 

Cel praktyczny działań kryminalistycznych to 

znalezienie sprawcy przestępstwa a następnie 

zebranie przeciw niemu dowodów winy.   

 



I d e n t y f i k a c j a 

Jako główny przedmiot 

zainteresowania 

Kryminalistyki 



I d e n t y f i k a c j a 

Wydany na podstawie badań porównawczych 

“sąd”                                                                            

w którym stwierdzamy, że określony przedmiot 

(osoba, rzecz, zwłoki, itp.) albo posiada takie same 

cechy jak przedmioty należące do określonej grupy 

i dlatego może być zaliczony do tej grupy;           

albo                                                                          

posiada te same cechy, który ma tylko jeden jedyny 

przedmiot (osoba, rzecz, zwłoki, itp.) i dlatego 

może być uznany za ten przedmiot względnie jego 

część lub następstwo jego działania. 



I d e n t y f i k a c j a 

Dwojakie rozumienie terminu „Identyfikacja” 

 

- Proces badawczy zmierzający do ustalenia osoby 

lub rzeczy na podstawie fragmentarycznych 

danych. 

 

- Rezultat tego procesu. 



I d e n t y f i k a c j a 

Zarówno grupowa, jak i indywidualna identyfikacja 

może nastąpić na podstawie relacji osób lub na 

podstawie badania śladów. 

 

Identyfikacja grupowa czasami jest etapem 

prowadzącym do identyfikacji indywidualnej. 



I d e n t y f i k a c j a 

Ślady pochodzące z miejsca przestępstwa, mogące posłużyć 

do identyfikacji grupowej lub indywidualnej, określane są 

jako materiał zakwestionowany. 

 

Ślady celowo uzyskiwane do celów identyfikacyjnych przez 

organy procesowe w związku z toczącym się postępowaniem, 

jak również w tym samym celu gromadzone w registraturach 

(np.odciski palców) i zbiorach kryminalistycznych (np.zbiory 

broni, wzorce narzędzi, bieżników opon, itp.) określane są 

jako materiał porównawczy.  



 

 

Ślady kryminalistyczne 

 

  



 

 

Ślady kryminalistyczne 

 

  
Dwie cechy: 

1. Są następstwami określonych zachowań, 

faktów i zjawisk, a więc wykazują z tymi 

zachowaniami, faktami czy zjawiskami 

powiązanie przyczynowo-skutkowe. 

                                                                       

2. Mają charakter materialny i są możliwe 

do wykrycia i zbadania. 

 
Cechy zaproponowane przez T.Hanauska 

 



            Funkcje śladu kryminalistycznego : 
        - dowodowa 

Określa możliwość wykorzystania śladów kryminalistycznych w 

postępowaniu procesowym jako rzeczowych źródeł dowodowych, z 

których organ procesowy (podobnie jak z osobowych źródeł 

dowodowych) czerpie swoją wiedzę o sprawie stanowiącej przedmiot 

postępowania. 

 

                                          - identyfikacyjna  

Funkcja ta jest oparta na kryminalistycznych badaniach śladów. 

Pozwalają one ustalić osobę lub rzecz od której pochodzi ślad, pod 

względem grupowym lub indywidualnym. Badania identyfikacyjne 

prowadzą do określenia sprawcy śladu. Stwarza to możliwość 

potwierdzenia wniosków o sprawcy przestępstwa lub o przebiegu 

zdarzenia, eliminuje wersje.  

 

                                         - rekonstrukcyjna 

Polegająca na odtworzeniu zdarzenia na podstawie ujawnionych śladów 

kryminalistycznych. 



- organizacyjna 

Ujawnienie śladów powoduje konieczność przygotowania i podjęcia 

określonych czynności procesowych i kryminalistycznych, np. 

Przesłuchania świadków, zorganizowania pościgu, penetracji terenu, 

tropienia po śladach z użyciem psa, itp.  

- rejestracyjna 

- typująca  

Zgodnie z założeniem tej funkcji ślady są wykorzystywane do 

typowania sprawcy zdarzenia pod względem np. liczby, płci, wieku, 

siły fizycznej osobowości, środowiska, motywu działania  

 - wersyjna  

To jeden z kilku sposobów przedstawienia sprawy, jedna z kilku 

relacji, wariant.                                                                                 

Ślady odgrywają podstawową rolę w tworzeniu wersji 

kryminalistycznych 

- weryfikacyjna  

Jest to funkcja sprawdzenia, potwierdzenia, prawdziwości, 

autentyczności czegoś 

 

 



D e f i n i c j a  

 

“Śladu kryminalistycznego” 

 



Ślady kryminalistyczne, ewolucja pojęcia 



Śladem kryminalistycznym jest pewien stan 

rzeczy, który odpowiada następującym 

kryteriom: 

1. jest to określony stan rzeczywistości 

(materii) stwierdzony na miejscu 

2. stan ten pozostaje w określonym związku 

przyczynowym z badanym zdarzeniem  

3. stan ten ma znaczenie kryminalistyczne dla 

wyjaśnienia badanego zdarzenia 

4. stan ten jest poznawalny 



Ślady kryminalistyczne, podział 



Ślady kryminalistyczne, podział 



Ślady kryminalistyczne 



Ślady kryminalistyczne 



Ślady kryminalistyczne 



Wnioskowanie na podstawie śladów  

Wnioskowanie jest procesem myślowym, 

rozumowaniem dedukcyjnym polegającym na 

wyprowadzaniu, zgodnie z prawami logiki, nowych 

twierdzeń, czyli wniosków ze zdań uznanych za 

prawdziwe.  

Rodzaje wnioskowania: 

1. Bezpośrednie. Do wniosku dochodzi się za 

pomocą jednej przesłanki 

2. Pośrednie. Wyprowadzenie wniosku następuje za 

pomocą dwóch lub więcej przesłanek. 



Wnioskowanie na podstawie śladów 

Przesłnakmi wnioskowania są ślady kryminalistyczne i ich cechy. 

Jako przesłanki, podstawy wnioskowania bierze się pod 

uwagę: 

- rodzaj śladu, 

- liczbę i wzajemne rozmieszczenie śladów róznego oraz    

  tego samego rodzaju, 

- umiejscowienie różnych śladów, 

- kształt śladu, 

- barwę śladu, stan śladu ze szczególnym uwzględnieniem      

  znamion starości,       - swoiste cechy indywidualne, grupowe.  



Ichnogram:  

A.linia chodu, B.długość kroku, 

C.szerokość kroku, D.kąt kroku 



Badanie miejsca zdarzenia  

Jest to zespół wzajemnie powiązanych działań o 

charakterze procesowym, pozaprocesowym i 

technicznym prowadzonych przez organa ścigania 

w celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności 

zaistniałego zdarzenia, ustalenia jego charakteru, 

wskazania ewentualnych sprawców oraz zebrania i 

zabezpieczenia  materiału dowodowego w oparciu o 

ustalenia poczynione na miejscu jego ujawnienia.  

Uzyskanie maksymalnej ilości informacji o zdarzeniu i jego sprawcy. 



Badanie miejsca zdarzenia  

Zadaniem “zespołu czynności” jest m.in.: 

 

- udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy mamy 

do czynienia z przestępstwem (czy zdarzenie 

wyczerpuje znamiona czynu przestępnego), 

- ustalenie czasu zaistnienia danego zdarzenia; 

- określenie jego charakteru (wypadek drogowy, 

włamanie, itp.) 

- ustalenie modus operandi, 



Badanie miejsca zdarzenia  

- ujawnienie i zabezpieczenie wszelkich śladów 

wystepujących na miejscu zdarzenia, 

pozwalających na zidentyfikowanie sprawcy 

czynu, narzędzi którymi się posługiwał, 

odtworzenie przebiegu zdarzenia, wytypowanie 

kręgu osób mogacych być jego sprawcami, 

zarządzenie pościgu, poszukiwań, itd. 



Badanie miejsca zdarzenia  

 

- utrwalenie dla dalszych czynności 

procesowych ogólnego obrazu i stanu miejsca 

zdarzenia, 

 

- opracowanie wersji przebiegu zdarzenia oraz 

szczegółowego planu czynności 

dochodzeniowych.  



Oględziny 

Stanowią czynność procesowo - kryminalistyczną 

w trakcie której organ prowadzący oględziny po 

szczegółowym zapoznaniu się z ich przedmiotem, 

którym może być miejsce, osoba, rzecz lub zwłoki, 

podejmuje działania polegające na wykrywaniu, 

zabezpieczaniu i wstępnym zbadaniu szeroko 

rozumianych śladów kryminalistycznych, w celu 

wyjaśnienia charakteru i okoliczności zaistniałego 

zdarzenia oraz ustalenia jego sprawcy.  



Oględziny 

Potrzeba dokonania oględzin powstaje wtedy, gdy z 

zebranych już informacji o zdarzeniu posiadającym 

cechy przestępstwa, rodzi się przypuszczenie, że osoby 

biorące w nim udział lub zachodzące w jego trakcie 

zjawiska mogły pozostawić na ewentualnym 

przedmiocie oględzin (miejscu, rzeczy lub osobie) 

zmiany - ślady swego działania, pozwalające na 

identyfikację uczestniczących w nim osób, odtworzenie 

przebiegu istotnych fragmentów zdarzenia lub ustalenie 

towarzyszących mu okoliczności.     

Kiedy oględziny się przeprowadza? 



Oględziny 

Istota oględzin. 

 

Ścisła, szczegółowa obserwacja miejsc, rzeczy lub 

osób za pomocą wszystkich zmysłów, z 

zastosowaniem okreslonych środków technicznych.  



Oględziny  



Podstawą faktyczną oględzin  

jest zawiadomienie o zdarzeniu (art. 304 

k.p.k.) lub informacja uzyskana w wyniku 

działań własnych Policji. 



Podstawy prawne oględzin: 

 

art. 207 k.p.k. - oględziny miejsca, osoby lub 

rzeczy, 

art. 209 k.p.k. - obligatoryjne oględziny i otwarcie 

zwłok w przypadku podejrzenia przestępnego 

spowodowania śmierci,  

art. 192 § 1 k.p.k. - obowiązek poddania się  

oględzinom ciała przez pokrzywdzonego, jeśli 

karalność czynu zależy od stanu jego zdrowia, 

art. 74-obowiązek poddania się przez podejrzanego, 

oskarżonego oględzinom zewnętrznym  ciała, 

art. 308 k.p.k.- oględziny w ramach czynności w 

niezbędnym zakresie. 



art. 228 § 1 k.p.k.- oględziny przedmiotów 

wydanych lub znalezionych w czasie przeszukania 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 

24.03.2010 r. –regulamin wewnętrznego 

funkcjonowania jednostek prokuratury ( § 183. W 

poważniejszych sprawach prokurator osobiście 

kieruje oględzinami miejsca zdarzenia oraz w razie 

potrzeby dokonuje odtworzenia jego przebiegu. 

Dotyczy to zwłaszcza spraw o zabójstwo, katastrofę 

komunikacyjną i budowlaną oraz wypadek przy 

pracy ze skutkiem śmiertelnym.) 
  



WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA 

GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 

2012 r. w sprawie wykonywania 

czynności dochodzeniowo – śledczych 

przez policjantów. 



Etapy oględzin 

    1. Etap wstępny  (ogólnoorientacyjny).  

   Pierwsze czynności podejmowane są w 

jednostce policyjnej (dotyczące wysłania 

patrolu zabezpieczającego miejsce, 

wstępnej koncepcji przeprowadzenia 

oględzin, wyznaczenie grupy 

oględzinowej).  

Sytuacja weryfikowana jest na miejscu 

zdarzenia. 
     



2. Etap badań szczegółowych: 

 

    - stadium statyczne 

    - stadium dynamiczne. 

 

   Stadium statyczne i dynamiczne w 

praktyce przenikają się. 

 

    3. Etap końcowy 



Metody przeprowadzania oględzin 

 

Metoda Subiektywna  

polegająca na poddaniu obserwacji miejsc 

szczególnie narażonych na pozostawienie 

śladów   ze względu na charakter zdarzenia 

(miejsce  znalezienia zwłok, sforsowana 

przeszkoda, ognisko pożaru)  
 

     



Metody przeprowadzania oględzin 

 

Metoda Obiektywna  

Polega na poddaniu szczegółowej, 

systematycznej obserwacji całego miejsca, 

gdy brak  szczegółowych  informacji co  

do wersji zdarzenia np. nie można określić 

dróg dojścia i odejścia sprawcy. 



Skład grupy oględzinowej  



W zależności od charakteru zdarzenia i miejsca 

zdarzenia. 

Skład podstawowy 

1. Kierownik grupy oględzinowej- prokurator, 

pracownik pionu dochodzeniowo-śledczego 

Policji. 

2. Pracownik pionu operacyjno-rozpoznawczego 

Policji, do którego należy: orientacja w zakresie 

możliwości wykorzystania w danym przypadku 

materiałów i środków operacyjno-

rozpoznawczych, a także ustalenie na miejscu 

osobowych źródeł informacji. 



W zależności od charakteru zdarzenia i miejsca 

zdarzenia. 

   
3. Pracownik pionu techniki 

kryminalistycznej, który podejmuje 
czynności techniczne (ujawnianie śladów, 
zabezpieczanie śladów, fotografie, szkice, 

pomiary) specjalista (art.205 k.p.k.). 
 
       



W zależności od charakteru zdarzenia i miejsca 

zdarzenia. 

  cd. 
 

3. Pracownik pionu techniki 
kryminalistycznej, który podejmuje 

czynności techniczne (ujawnianie śladów, 
zabezpieczanie śladów, fotografie, szkice, 

pomiary) specjalista (art.205 k.p.k.). 
 
       



Zależy od charakteru zdarzenia i miejsca zdarzenia. 
 

 Skład dodatkowy : 
   Biegły, jeżeli na miejscu zdarzenia wystąpi 

potrzeba wykorzystania jego wiadomości 
specjalnych, na podstawie  art. 193 § 1 k.p.k.  

  Na miejscu zdarzenia może pełnić rolę pomocnika 
organu procesowego - sposób przeprowadzania, 

organizowania czynności, pomoc przy 
interpretowaniu ich wyników).  

Nie staje się wówczas samoistnym źródłem 
dowodowym. 

    oraz Przewodnik z psem tropiącym. 
       



Wersje kryminalistyczne  

Wersja jest próbą alternatywnego wyjaśnienia sprawy. 

Aby podjąć decyzję o utworzeniu wersji kryminalistycznych i 

ich kierunkach należy podjąć szereg czynności, np.: 

-  analiza materiałów wyjściowych, które zazwyczaj stanowią 

pierwsze informacje posiadane w sprawie, w której mają być 

utworzone w.k. 

- zadecydować o uzupełnieniu bądź też sprawdzeniu ww. 

materiałów. 

- wzbogacić swą wiedczę o specjalistyczne wiadomości, jeżeli 

takie są niezbędne do stworzenia wersji kryminalistycznych 

(np. poprzez konsultację z biegłym) 



Wersje kryminalistyczne  
 

 

- To wyobrażenie prowadzącego postępowanie,    

w jaki doszło do popełnienia przestępstwa i jaki 

był przebieg czynu przestępnego. 

  

- Wersja musi mieć swoje uzasadnienie w tych 

materiałach sprawy, które znajdują się w 

dyspozycji prowadzącego postepowanie. 



Wersje kryminalistyczne  

Wersje operacyjne, śledcze i jurysdykcyjne. 

Rodzaje wersji: 

1) ze względu na podmiot opracowujący wersje: 

-policyjne, 

-prokuratorskie, 

-sądowe, 

2) ze względu na stopień prawdopodobieństwa: 

- bardzo prawdopodobne, 

- prawdopodobne, 

- nieprawdopodobne 



Wersje kryminalistyczne  

3) ze względu na przedmiot i zakres: 

- ogólne, 

- cząstkowe, 

4) ze względu na stopień zweryfikowania: 

- wstępne,  

- sprawdzone, 

5) ze względu na wyniki ustaleń: 

- pozytywne i negatywne, 

-wstępne i ostateczne 

 



Wersje kryminalistyczne  

Funkcje wersji kryminalistycznych: 

1) funkcja rozpoznawcza - organ prowadzący postępowanie 

dokonuje ustaleń dotyczących zdarzenia prawdopodobnie 

mającego miejsce w przeszłości i mogącego okazać się 

przestępstwem. Organ prowadzący postępowanie zbiera z 

różnorodnych źródeł informacje o rzeczywistości i na ich 

podstawie podejmuje stosowne decyzje. Przebieg procesu to 

poznanie rozumowe oparte na empirii. Wersje kryminalistyczne w 

takim ujęciu pełnią funkcje hipotez naukowych, czyli w 

momencie ich zweryfikowania przyjmuje się, że stanowią 

prawdziwe zdarzenia w sensie logicznym i mogą być włączone do 

posiadanej wiedzy w celu dalszego poznania rzeczywistości.   



Wersje kryminalistyczne  

2) funkcja determinująca - oznacza, że niezależnie od tego w 

której fazie postępowania tworzy się wersje, należy 

stwierdzić, iż przyjęcie konkretnego założenia determinuje 

dalsze czynności podejmowane w celu jego sprawdzenia. W 

tym znaczeniu na podstawie wersji kryminalistycznych 

buduje się koncepcję postępowania przygotowawczego, oraz 

wyznaczają przebieg postępowania sądowego.   


