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Chuligaństwo stadionowe. Problematyka kryminologiczno-kryminalistyczna 

 

 Niejednokrotnie występującym elementem widowisk sportowych, w szczególności 

tych, które gromadzą wokół siebie liczne rzesze zainteresowanych odbiorców, jest zjawisko 

chuligaństwa stadionowego. Chuligaństwo stadionowe wbrew użytemu przymiotnikowi ma 

miejsce zarówno na arenie sportowej jak i coraz częściej poza nią. Agresywne zachowania 

kibiców piłki nożnej to obecnie wielość czynów podejmowanych przez widownię, która 

funkcjonuje w postaci zbiorowości przybierającej niejednokrotnie postać bezwzględnego 

tłumu, mających miejsce podczas przebiegu masowej imprezy sportowej, a także przed jej 

rozpoczęciem i po jej zakończeniu, zaaranżowane z wyprzedzeniem starcia grup osób, które 

permanentnie dążą do bezpośredniej, fizycznej konfrontacji z oponentem oraz działania 

zbliżone lub wyczerpujące znamiona przestępczości zorganizowanej, które są podejmowane 

w celu dokonania niezgodnych z prawem przysporzeń, w oderwaniu od jakiegokolwiek 

związku z przynależnością lub zamiłowaniem do sportowego klubu piłkarskiego.  

 Motywem wyboru tematu pracy było zainteresowanie autora szeroko komentowanym 

przez środowisko prawnicze i środki masowego przekazu problemem chuligaństwa 

stadionowego w relacji do odbywających się meczów piłki nożnej. Szczególnie interesująca 

z punktu widzenia autora jest wielopłaszczyznowość i dynamika analizowanego fenomenu, 

który jak zwykło się powszechnie uważać zmienia obecnie swoje oblicze poprzez element 

profesjonalizacji i zbliżenia z środowiskiem przestępczości zorganizowanej. Miejscem 

przestępczego procederu obok stadionu, który stanowi swego rodzaju „akademię”, w której 

następuje internalizacja pożądanych w środowisku chuliganów wzorów postępowania 

i zacieśnienie łączącej jednostki więzi, są ponadto inne sfery przestrzeni publicznej. Co 

więcej, chuligani, których domeną w poprzednim okresie były w zasadzie akty agresji 

związane z przebiegiem spotkania piłkarskiego, obecnie ewoluują w kierunku grup 

zorganizowanych, których przestępcze zaangażowanie koncentruje się na czynach nie 

związanych zupełnie z futbolem. 

 Celem głównym dysertacji jest analiza zjawiska chuligaństwa związanego z meczami 

piłki nożnej z perspektywy nauki kryminologii i kryminalistyki. W ramach realizacji 
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wskazanego celu podstawowego autor realizuje dwa cele pośrednie: teoretyczną 

charakterystykę wycinka rzeczywistości pozostającej w przedmiocie zainteresowania autora 

oraz przeprowadzenie badań natury empirycznej. Pierwszy cel pośredni jest realizowany 

poprzez studia i analizę dostępnej literatury polskiej i obcojęzycznej. Drugi natomiast 

konkretyzuje się poprzez przeprowadzenie badań empirycznych. Podczas prac nad rozprawą 

wykorzystano różne metody badawcze. Wśród nich metoda analizy, prawno-dogmatyczna, 

historyczno-prawna, historyczna, statystyczna oraz metoda obserwacji.  

 Celem przeprowadzonych badań empirycznych było rozpoznanie problemowe 

środowiska aktywnych kibiców, pośród których znajdowały się, według autora pracy, 

jednostki, które popełniają czyny wyczerpujące znamiona wykroczeń i przestępstw, a które 

korespondują z wskazanym fenomenem w perspektywie przebiegu meczu piłki nożnej, oraz 

szerzej, aktywności związanej z tzw. przynależnością klubową lub tylko jej iluzorycznym 

wymiarem. Przeprowadzone badania autor dysertacji oparł na metodzie badań ankietowych.  

Dysertacja składa się z wstępu, dziewięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, 

wykazu wykresów i wykazu załączników. W rozdziale I przeanalizowano rys historyczny 

zjawiska chuligaństwa stadionowego, wskazano możliwe typy osób występujących w roli 

kibiców piłki nożnej oraz przedstawiono problemy definicyjne związane z pojęciem 

chuligaństwa stadionowego. Rozdział II traktuje o wybranych teoriach, które wyjaśniają 

zjawisko chuligaństwa stadionowego oraz o środkach masowego przekazu, które owo 

zjawisko komentują. Rozdział III przedstawia prawne regulacje dotyczące zjawiska 

chuligaństwa stadionowego ze stanowiska prawa międzynarodowego i prawa polskiego. 

Rozdział IV zawiera fenomenologiczno-kryminalistyczną analizę zachowań środowiska 

chuliganów stadionowych. Metody i formy działania chuliganów stadionowych zostają 

zaprezentowane w podziale na modus operandi sprawców występujący na terenie stadionu 

i poza nim, poprzez wskazanie charakterystycznych form ich aktywności. Autor wskazuje 

również na ewolucję zjawiska chuligaństwa stadionowego w przestrzeń zarezerwowaną 

dotychczas dla przestępczości zorganizowanej. Rozdział V poświęcony jest kryminalistycznej 

funkcji wykrywczej w relacji do zjawiska chuligaństwa stadionowego. W tymże rozdziale 

autor opisuje wybrane czynności operacyjno-rozpoznawcze wykorzystywane w procesie 

wykrywczym analizowanego zagadnienia oraz przedstawia jego skalę w perspektywie danych 

statystycznych. Rozdział VI odnosi się do kryminalistycznej funkcji dowodowej w relacji do 

penalizowania czynów popełnianych w środowisku kibiców piłki nożnej. Autor prezentuje 

wykorzystywane w tym zakresie środki techniczne, udział osobowych źródeł dowodowych, 
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a także wykorzystanie dowodu z ekspertyzy poligraficznej (wariograficznej). Rozdział VII 

zawiera charakterystykę wybranych kryminologiczno-kryminalistycznych instrumentów 

funkcjonujących w sferze zapobiegania zjawisku chuligaństwa stadionowego. Autor w tym 

miejscu opisuje środek karny zakazu wstępu na imprezę masową oraz wybrane metody pracy 

operacyjnej. Prezentuje również przebieg współpracy między właściwymi podmiotami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez masowych oraz wskazuje na istotę zarządzania 

tłumem podczas meczu piłki nożnej. W rozdziale VII scharakteryzowane są również 

instytucję koordynatora do spraw współpracy z kibicami oraz funkcjonariusza Policji 

działającego w środowisku kibiców piłki nożnej, który odpowiada za utrzymanie 

bezpieczeństwa i porządku. Ponadto wskazany rozdział zawiera opis wybranych inicjatyw 

profilaktyczno-prewencyjnych zorientowanych przeciw zjawisku chuligaństwa stadionowego. 

Kolejne dwa rozdziały, VIII i IX odnoszą się do części empirycznej dysertacji. Rozdział VIII 

traktuje o metodologicznych aspektach badań zjawiska chuligaństwa stadionowego. Rozdział 

IX natomiast zawiera zestawienie postawionych hipotez z wynikami przeprowadzonych 

badań oraz powstałe w jego wyniku wnioski. 

 


