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Streszczenie 

Autor polemizuje z wizją okazania głosu i mowy prezentowaną w artykule 
Mariusza Ciarki (Prokuratura i Prawo 2010, nr 7–8). W szczególności akcen-
tuje konieczność przeprowadzania tej czynności w formie okazania pośred-
niego oraz korzystania z pomocy biegłego z zakresu fonoskopii.  

 
Kiedy rozpoczynałem karierę akademicką (prawda, Ŝe było to jeszcze 

w ubiegłym stuleciu i w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej), do elementarza 
metodyki pracy naukowej naleŜała zasada, Ŝe zanim się zacznie coś pisać, 
naleŜy przeczytać, co na ten temat napisali inni. Obserwując polskie pi-
śmiennictwo naukowe w ostatnich latach, dochodzę jednak do wniosku, Ŝe 
dawno juŜ ona przestała obowiązywać – zwłaszcza młodsi autorzy, wywaŜa-
jąc dawno juŜ otwarte drzwi, piszą często to, co im się nasunie pod klawisze 
komputera, a czasopisma bezkrytycznie takie prace drukują. 

Tak teŜ się stało w przypadku artykułu Mariusza Ciarki, eksperta Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, pt. Okazanie głosu, opublikowanego 
w numerze 7–8 Prokuratury i Prawa z 2010 r.1. Artykuł ten, oprócz kilku traf-
nych myśli, zawiera treści wręcz szkodliwe z punktu widzenia wiedzy czytel-
ników w przedmiocie metodyki okazania głosu (mowy). 

Autor wychodzi z nieprawdziwego załoŜenia, iŜ „okazanie mowy omawia-
ne jest w piśmiennictwie niezmiernie rzadko” (s. 133). Istotnie w literaturze 
światowej oraz polskiej jest znacznie więcej pozycji poświęconych „okazaniu 
wyglądu”, ale i tych traktujących o okazaniu głosu jest wiele. Tym błędnym 
przekonaniem rozgrzeszył się Autor z braku wiedzy nie tylko o licznych pu-
blikacjach zagranicznych, ale takŜe rodzimych2. Nie dostrzegł On równieŜ 
                                       
1  Autor opublikował go wcześniej w Edukacji Prawniczej 2009, nr 2, pod nieco zmienionym 

tytułem: Okazanie głosu – zaniedbany środek dowodowy.  
2  Zob. np. J. W ó j c i k i e w i c z, Kryminalistyczna problematyka okazania osób, MSW, War-

szawa 1988 s. 170–178;  t e g o Ŝ, Okazanie głosu i mowy, Problemy Współczesnej Krymina-
listyki 2002, t. V, s. 205–209; t e g o Ŝ, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu 
naukowego 1993–2008, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2009, rozdział XIV: 
Okazanie (mowa), s. 233–250; E. G r u z a, Okazanie głosu, (w:) Iure et facto. Księga jubile-
uszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, J. W ó j c i k i e w i c z (red.), Wydawnictwo 
IES, Kraków 2006, s. 197–206; B. H o ł y s t, Psychologia kryminalistyczna, wyd. 3, Wydaw-
nictwo LexisNexis, Warszawa 2009, rozdział LXXXI (2): Konfrontacja (sic!) słuchowa, 
s. 1397–1404; A. P. A. B r o e d e r s, A. G. v a n  A m e l s v o o r t, A Practical Approach to Fo-
rensic Earwitness Identification: Constructing a Voice Line-Up, Z Zagadnień Nauk Sądowych 
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pięciu (sic!) glos3 do cytowanego przez siebie, z taką aprobatą, postanowie-
nia Sądu NajwyŜszego z dnia 26 maja 2004 r., sygn. V KK 22/044.  

Przedmiotowy artykuł skłania takŜe do następujących uwag szczegóło-
wych: 
1. Autor traktuje okazanie jako „szczególną formę przesłuchania” (s. 134), 

a nie jako samodzielną czynność procesową i kryminalistyczną. Nie miej-
sce tu po temu, aby wyprowadzać Go z tego błędu; przekonująco tę kon-
cepcję skrytykował ostatnio student P. Karlik5. 

2. M. Ciarka, błędnie przyjmując, Ŝe „w zasadzie nie ma opracowanej ofi-
cjalnej, szczegółowej metodyki przeprowadzania tego typu okazania” 
(s. 136), lansuje, jako modelowe, okazanie za parawanem, przeprowa-
dzone w sprawie, w której Sąd NajwyŜszy wydał owo postanowienie 
z 2004 roku (s. 140). Tymczasem takie metodyki istnieją i są nawet opu-
blikowane w języku polskim6. A. P. A. Broeders i A. G. van Amelsvoort7 
zaproponowali następujące reguły „okazania głosu i mowy”: 

− profilowanie mowy sprawcy (określenie przez świadka, przy pomocy bie-
głego, charakterystycznych cech mowy sprawcy, wskazujących na jego 
pochodzenie, miejsce zamieszkania, wady wymowy itp.); 

− profilowanie mowy podejrzanego; 
− procedura identyfikacyjna powinna być przeprowadzona przez policję 

z udziałem biegłego lingwisty lub fonetyka; 
− parada składa się ogółem z minimum 6 głosów; 
− kaŜdy głos pojawia się w paradzie tylko raz;  
− długość nagrania nie powinna przekraczać 20 sekund; 
− głosy podobne co do płci, wieku, akcentu, dialektu, wysokości głosu, 

szybkości mowy, wykształcenia, środowiska socjoekonomicznego; 
− testowy mówca róŜniący się pod względem dialektu i akcentu od podej-

rzanego; 

                                                                                              

2001, t. XLVII, s. 237–245; M. S t e n b e r g, Desideria – A Case Report on Identification by 
Voice Line-Up, Z Zagadnień Nauk Sądowych 2001, t. XLVII, s. 184–189. Nb. widać juŜ po 
tych dwóch angielskich tytułach, Ŝe tłumaczenie „okazania głosu” jako „voice presentation” 
(s. 140) jest niepoprawne. JeŜeli zaś chodzi o (wybrane!) piśmiennictwo obce, wypada Czy-
telnika odesłać do wykazu pozycji wymienionych w powyŜszych publikacjach.  

3  A. B o j a ń c z y k, PiP 2005, nr 1, s. 121–126; J. C z e c z k o, Gdańskie Studia Prawnicze, 
Przegląd Orzecznictwa 2005, nr 3, s. 103–108; E. G r u z a, OSP 2005, nr 6, s. 343–345; 
D. K a r c z m a r s k a, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2005, nr 3, s. 140–144; M. H u d z i k, 
PiP 2005, nr 5, s. 99–103.  

4 OSNKW 2004, nr 7–8, poz. 72. 
5  P. K a r l i k, Okazanie – problemy nierozwiązane, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 

2010, t. XIV, s. 155–164. 
6 Zob. przyp. 2. 
7  A. P. A. B r o e d e r s, A. G. v a n  A m e l s v o o r t, A Practical Approach…, op. cit.; J. W ó j -

c i k i e w i c z, Temida…, s. 245–246. 
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− prezenter innej płci niŜ osoby w paradzie;  
− próbne „okazanie” co najmniej dwóm osobom postronnym oraz, o ile to 

moŜliwe, prokuratorowi, sędziemu, obrońcy;  
− testowi słuchacze muszą być podobni do świadka rozpoznającego pod 

względem języka (akcentu, dialektu), płci, lingwistycznego środowiska, 
obcy dla podejrzanego i osób przybranych, a test musi przebiegać w nie-
obecności świadka i drugiego testowego słuchacza; 

− okazanie powinno być przeprowadzone tak, aby wyłączyć sugestię.  
W Anglii istnieje okólnik Home Office 057, z dnia 5 grudnia 2003 r., 

pt. “Advice on the use of voice identification parades”8. Zawiera on w szcze-
gólności następujące zasady: 
− naleŜy uzyskać szczegółowe zeznania świadka odnośnie do głosu i mo-

wy sprawcy; 
− w Ŝadnym wypadku nie moŜe to być okazanie bezpośrednie, „Ŝywych 

osób”; 
− specjalny policjant ds. okazań (identification officer) powinien uzyskać 

odpowiednią próbę głosu od podejrzanego, za jego zgodą, ale pod Ŝad-
nym pozorem nie moŜe to być tekst czytany; 

− policjant uzyskuje takŜe co najmniej 20 próbek głosu od osób o podob-
nym głosie i mowie; 

− cała procedura powinna się odbyć w ciągu 4 do 6 tygodni od zdarzenia 
z uwagi na degradację pamięci świadka; 

− taśmy posyła się do biegłego; 
− biegły dokonuje wyboru i korekty próbek głosu, tak aby kaŜda obejmowa-

ła około 1 minuty, a tych próbek w sumie powinno być 9 (8 od osób przy-
branych i 1 od podejrzanego); 

− owe próbki są następnie nagrywane na 3 kasety, na kaŜdej tych 9 głosów 
w innym, losowym porządku; 

− policjant (i biegły – przyp. autora) jest odpowiedzialny za to, aby próbki 
nie róŜniły się pod względem akcentu, wysokości głosu, tonu, szybkości 
mowy itp.; 

− policjant wespół z biegłym przeprowadzają testy próbne przy pomocy 
osób postronnych, proszonych o wskazanie głosu podejrzanego; 

− wyniki testów tworzą część opinii biegłego, demonstrując obiektywność 
procedury; 

− obrońca powinien być obecny podczas okazania, którego przebieg reje-
struje się na taśmie video; 

− obrońca wybiera jedną z trzech taśm; 

                                       
8  Http://www.circulars.homeoffice.gov.uk, dostęp w dniu 14 sierpnia 2010 r.; J. W ó j c i k i e -

w i c z, Temida…, s. 247–248.  
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− świadka naleŜy pouczyć, Ŝe głosu sprawcy moŜe nie być w paradzie; 
− świadek ma prawo przesłuchać taśmę tylekroć, ile jest mu to potrzebne; 
− przebieg okazania naleŜy zaprotokołować i zarejestrować za pomocą 

magnetowidu.  
Wszystkie te zalecenia i wytyczne mają wiele wspólnych cech: w szcze-

gólności zakazują przeprowadzania okazania głosu i mowy w postaci oka-
zania bezpośredniego („za parawanem” właśnie!), zalecając, jako jedynie 
moŜliwe, okazanie pośrednie odpowiednio przygotowanych nagrań oraz 
przewidują kluczową rolę (m.in. profilowanie głosu sprawcy i podejrzanego) 
dla biegłego fonoskopa w trakcie tej czynności (nb. wbrew temu, co Autor 
pisze na s. 130, badania fonoskopijne nie mają charakteru czynności proce-
sowej!).  

3. NaleŜy się zgodzić z Autorem (s. 137 i 138), Ŝe osoba rozpoznająca na 
podstawie głosu (mowy) nie powinna widzieć osoby rozpoznawanej. Za-
uwaŜmy jednak, Ŝe takie sytuacje wynikają właśnie z archaicznej metodyki 
okazania! Tak więc okazanie głosu zrealizowane według § 16 ust. 2 rozpo-
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie pod-
dawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarŜonego 
oraz osoby podejrzanej (Dz. U. Nr 33, poz. 299)9 oraz § 114 ust. 2 pkt 4 
zarządzenia nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych 
(Dz. Urz. KGPol. z 2005 r., nr 1, poz. 1)10 – jest ex definitione nieprawidłowe. 
Zwrócił juŜ na to uwagę Sąd Apelacyjny w Lublinie, w wyroku z dnia 12 mar-
ca 2002 r., sygn. II AKa 39/0211: „Okazanie głosu winno przebiegać tak, by 
czynność ta nie była związana z innymi rodzajami okazań i by była wyłączo-
na jakakolwiek sugestia. W Ŝadnym więc wypadku nie moŜna uznać za pra-
widłowe przeprowadzenie czynności okazania głosu w ten sposób, Ŝe świa-
dek widzi osoby wypowiadające określone kwestie. W tej sytuacji sugestia 
jest bowiem oczywista, a okazanie głosu pozbawione jest waloru wiarygod-
ności przez moŜliwą autosugestię”.  

4. W tym stanie rzeczy, słuszne jest domaganie się opracowania polskiej 
metodyki okazania głosu i mowy (s. 139 i 140). Musi ona jednak uwzględ-
niać dorobek światowej kryminalistyki; w szczególności, poza juŜ omówio-
nymi kwestiami, musi przewidywać liczbę głosów przybranych o 100% więk-
szą niŜ ustawowe minimum! Nie moŜna się bowiem zgodzić na minimali-
styczne stosowanie juŜ i tak skrajnie minimalistycznego przepisu art. 173 § 3 
k.p.k., statuującego minimalną liczbę osób przybranych na poziomie 3. Bio-

                                       
9  „Osoba przy okazywaniu sylwetki lub twarzy w uzasadnionych przypadkach, wypowiada 

słowa lub artykułuje głoski wskazane przez organ postępowania”. 
10 „W uzasadnionych przypadkach osoba okazywana moŜe wypowiadać słowa lub artykułować 

głoski wskazane przez prowadzącego czynność”. 
11 Prokuratura i Prawo 2002, dodatek „Orzecznictwo”, nr 3, poz. 32. 
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rąc pod uwagę, Ŝe przeprowadzający okazania idą z reguły po linii najmniej-
szego oporu, do czego notabene wręcz zmusza formularz policyjnego proto-
kołu okazania mający tylko cztery (sic!) rubryki, naleŜy stwierdzić, Ŝe taka 
liczba osób przybranych jest za stanowczo za mała w przypadku okazania 
„wyglądu” osoby i tym bardziej zdecydowanie niewystarczająca takŜe przy 
okazaniu „głosu i mowy”.  

5. Autor nie moŜe się zdecydować co do swojej oceny stopnia trudności 
czynności okazania głosu i mowy, pisząc raz (trafnie), Ŝe „rozpoznanie głosu 
jest czynnością trudną” (s. 138 in principio), a dwie strony dalej (nietrafnie), 
Ŝe „nie jest to czynność skomplikowana i trudna do przeprowadzenia” 
(s. 140). W istocie rozpoznawanie sprawcy po głosie i mowie jest dla świad-
ka zadaniem bardzo trudnym, daleko trudniejszym od (i tak przecieŜ nieła-
twego12) rozpoznawania na podstawie wyglądu. W pełni zachowuje aktual-
ność pogląd znanego angielskiego psychologa sądowego, profesora Briana 
Clifforda, iŜ „Dobra pamięć głosu jest raczej wyjątkiem niŜ regułą (…). Iden-
tyfikacja nieznajomego przez świadka na podstawie głosu powinna być trak-
towana z najwyŜszą ostroŜnością, zarówno w aspekcie informacyjnym, jak 
i dowodowym”13. Holenderski eksperyment sprzed kilku lat, przeprowadzony 
z udziałem 360 osób, przyniósł m.in. następujące wyniki: tylko 24% bada-
nych dokonało prawidłowej identyfikacji „sprawcy”, a gdy głosu „sprawcy” nie 
było w paradzie, aŜ połowa „świadków” błędnie wskazała inny głos14! NaleŜy 
zwaŜyć przy tym, Ŝe warunki postrzegania „sprawcy” w laboratorium są nie-
porównywalne z okolicznościami na przykład prawdziwego rozboju (stres 
ofiary itp.).  

                                       
12 AŜ 76% osób, spośród 250 ofiar pomyłek sądowych w procesie amerykańskim, zostało 

skazanych głównie na podstawie błędnego rozpoznania przez świadków. Szerzej na ten te-
mat: 250 exonerated, too many wrongfully convicted. An Innocence Project report on the 
first 250 DNA exonerations in the U.S., 4 February, 2010, B. N. Cardozo School of Law, Ye-
shiva University, http://www.innocenceproject.org, dostęp w dniu 5 lutego 2010 r.  

13 B. R. C l i f f o r d, Memory for Voices: The Feasibility and Quality of Earwitness Evidence, 
(w:) Evaluating Witness Evidence. Recent Psychological Research and New Perspectives; 
S. M. A. L l o y d - B o s t o c k, B. R. C l i f f o r d (red.), John Wiley & Sons, Chichester 1983, 
s. 214. Por. takŜe np.: R. B u l l, B. R. C l i f f o r d, Earwitness Testimony, Medicine, Science 
and the Law 1999, vol. 39, nr 2, s. 120–127; F. N o l a n, A recent voice parade, The Interna-
tional Journal of Speech, Language and the Law (Forensic Linguistics) 2003, vol. 10, nr 2, 
s. 277–291; H. J. K ü n z e l, Zum Problem der Sprecheridentifizierung durch Opfer und 
Zeugen, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 1988, vol. 135, nr 5, s. 215–224; M. O t t o, Zum 
Problem der auditiven Wiedererkennung durch Hörzeugen, Kriminalistik 2003, nr 11,  
s. 685–687; A. D. Y a r m ey, The Psychology of Speaker Identification and Earwitness 
Memory, (w:) R. C. L. L i n d s a y, D. F. R o s s, J. D. R e a d, M. P. T o g l i a (red.), Handbook 
of Eyewitness Psychology, vol. 2, Memory for People, Lawrence Erlbaum Associates, Mah-
wah 2007, s. 101–136.  

14 J. H. K e r s t h o l t, N. J. M. J a n s e n, A. G. v a n  A m e l s v o o r t, A. P. A. B r o e d e r s, 
Earwitnesses: Effects of Accent, Retention and Telephone, Applied Cognitive Psychology 
2006, vol. 20, nr 2, s. 187–197.  
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Dla organu procesowego okazanie „głosu i mowy” jest natomiast wielkim 
wyzwaniem, z którym organ nie poradzi sobie bez pomocy biegłego.  

Na zakończenie pragnę podkreślić, Ŝe niniejsza polemika zapewne nie 
byłaby potrzebna, gdyby redakcja „Prokuratury i Prawa”, wzorem renomo-
wanych, zagranicznych czasopism, korzystała z pomocy recenzentów – 
osób, które znają się na rzeczy. Co prawda, liczba opublikowanych artyku-
łów zapewne spadłaby wówczas o połowę, ale za to niewątpliwie wzrósłby 
poziom samego czasopisma.  

 
 

Voice lineup. Polemical remarks 

Abstract 

The author polemicizes with the idea of voice and speech lineup shaped 
in the paper by Mariusz Ciarka (Prokuratura i Prawo 2010, no. 7–8). Particu-
larly emphasized here are the necessity of indirect lineup and the use of 
assistance from a court-appointed expert in phonoscopy.  


