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WSTĘP
Kryminalistyka, metody pracy dochodzeniowo-śledczej, ekspertyzy sądowe zdają
się być tajemnicze, pobudzają wyobraźnię i zainteresowanie wielu osób, nawet tych,
które nie są związane z prawem. W filmach kryminalnych, sensacyjnych, literaturze
popularnonaukowej wykorzystuje się zdobycze kryminalistyki, by w bardziej atrakcyjny sposób pokazać zbrodnię i sposoby wykrywania sprawców. Dzieje się tak dlatego,
że kryminalistyka jest niezwykle barwną, dynamicznie rozwijającą się i atrakcyjną nauką, mocno zakorzenioną przede wszystkim w procedurze karnej. Praktycznie każde
osiągnięcie naukowe, bez względu na to, z jaką dyscypliną naukową jest powiązane,
które może przyczynić się do ujawnienia śladów, rekonstrukcji zdarzenia, identyfikacji sprawcy, rozwiązania sprawy kryminalnej, wspomagać profilaktykę kryminalną,
jest wykorzystywane w tej nauce. Kryminalistyka balansuje na pograniczu praktycznie wszystkich dziedzin naukowych – od medycyny, psychologii, nauk ścisłych, przyrodniczych, fizyki, chemii, biologii, nauk technicznych do weterynarii i informatyki
włącznie. Dlatego też konieczne jest stałe uaktualnianie tej wiedzy, pokazywanie nowych obszarów, w których staje się ona nieodzowna, wręcz niezbędna. Tak jak zmienia
się świat dookoła nas, otoczeni jesteśmy nowymi technologiami, tak zmienia się kryminalistyka i jej możliwości.
Nawiązując do wcześniej wydanego podręcznika naszego współautorstwa, oddajemy
w ręce Czytelników publikację, w której prezentujemy najbardziej aktualną wiedzę
kryminalistyczną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia i nowe kierunki jej wykorzystania, czyniąc to w sposób systematyczny i przystępny dla potencjalnego odbiorcy.
Pokazujemy nowe obszary wykorzystania kryminalistyki, jej dynamikę, możliwości,
równoważąc rozważania teoretyczne i praktyczne zastosowanie tej wiedzy. Łącząc nasze doświadczenia eksperckie z wiedzą naukową, w najbardziej zobiektywizowany sposób przedstawiamy teorię, jak też praktyczne oblicze kryminalistyki. Mamy nadzieję,
że publikacja ta będzie pomocna dla wszystkich interesujących się współczesnymi
osiągnięciami nauki wykorzystywanej w dochodzeniu przestępstw, zarówno Czytelników niezwiązanych zawodowo z kryminalistyką, ale interesujących się zagadnieniami
pracy wykrywczej, jak chociażby dziennikarze czy miłośnicy powieści kryminalnych,
jak i tych, dla których kryminalistyka jest codziennością w ich pracy zawodowej czy
studiach.

20

Wstęp

Doceniając tradycję i szanując ponadwiekowy dorobek tej nauki, zapraszamy Czytelników w świat kryminalistyki, czyli rzeczy o współczesnych metodach dowodzenia
przestępstw.
Autorzy

316

Rozdział XV. Antropometryczne metody identyfikacji człowieka

2. Identyfikacja osób na podstawie fotografii
Identyfikację osób na podstawie portretów fotograficznych przeprowadza się
np. w celu potwierdzenia tożsamości osób poszukiwanych, podejrzanych o popełnienie przestępstwa, zaginionych, chorych psychicznie, z zanikami pamięci itp.
Przedmiotem badań porównawczych mogą być zdjęcia sygnalityczne, z dokumentów
osobistych, okazjonalne, z fotograficznych pułapek kryminalistycznych, nagrania
wideo z monitoringu lub wykonane podczas zamieszek na stadionach i inne. W zależności od jakości posiadanego materiału stosuje się jedną lub kilka uzupełniających
się metod identyfikacyjnych, do których należą13:
1) metoda pomiarowo-porównawcza – dokonanie pomiarów ustawionych w jednakowej pozie wybranych elementów budowy twarzy i porównanie uzyskanych
wyników. Można wykonać pomiary np.: wysokości ucha, długości nosa, odległości pomiędzy wewnętrznymi kącikami oczu, odległości od kącika oka do
kącika ust, odległości od kącika oka do podstawy skrzydełka nosa, wysokości
części nosowo-ustnej i ustnej;
2) metoda graficzno-opisowa – wskazanie indywidualnych cech twarzy, takich
jak ukształtowanie linii owłosienia, bruzd czołowych i łuków brwiowych, kształt
szpary ocznej, budowa i rozstawienie skrzydełek nosa, kształt i kierunek kącików ust, rynienki wargowej, szczegóły budowy małżowiny usznej, pieprzyki,
blizny i inne (ryc. 15.11);
3) metoda montażowa – zestawienie wybranych elementów twarzy na zdjęciu
dowodowym i porównawczym przez dokonanie wycięć w liniach poziomych,
pionowych lub łamanych na jednym z nich i nałożenie zdjęć na siebie;
4) metoda konturowa – odrysowanie na przezroczystej folii konturów wybranych
elementów twarzy z fotografii dowodowej, nałożenie jej na fotografię porównawczą oraz dokonanie analizy zgodności ich kształtów i wzajemnego rozmieszczenia;
5) metoda antropometryczna – pomiary poszczególnych elementów twarzy
w ustalonych punktach antropometrycznych (kraniometrycznych) i porównanie proporcji oraz wartości wskaźników obliczonych na podstawie tych
pomiarów;
6) metoda pomiarów kątowych – pomiary kątów pomiędzy liniami łączącymi
wybrane punkty antropometryczne oraz charakterystyczne cechy budowy
twarzy.

13

B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2004, s. 918–936.
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Ryc. 15.11. Przykład identyfikacji osoby na podstawie zdjęcia przy wykorzystaniu metody graficzno-opisowej

Źródło: www.policja.pl/portal/pol/243 (dostęp: 15.01.2008 r.).

3. Odtwarzanie wizerunku osób na podstawie czaszki
W przypadkach ujawnienia zwłok w stanie daleko posuniętego rozkładu gnilnego lub
zeszkieletowania istnieje możliwość odtworzenia zbliżonego do przyżyciowego wizerunku twarzy osoby na podstawie czaszki.
Najbardziej pracochłonną i rzadko obecnie stosowaną jest rekonstrukcja plastyczna
metodą Gierasimowa14. Polega ona na pokrywaniu czaszki ludzkiej (lub jej gipsowego
odlewu) masą plastyczną (np. plasteliną) imitującą tkankę miękką, przy wykorzystaniu tablic zawierających, ustalone w wyniku pomiarów antropometrycznych, średnie
grubości tkanki miękkiej w poszczególnych punktach kraniometrycznych (ryc. 15.12).
W pierwszej kolejności dokonuje się antropologicznych oględzin czaszki w celu ustalenia płci, wieku oraz typu antropologicznego osobnika. Następnie przymocowuje się
do czaszki markery, o wysokości odpowiadającej grubości tkanki miękkiej w danym
miejscu czaszki, i łączy się je między sobą tzw. grzebieniami grubości pokrywy mięśniowej, a powstałe w ten sposób wydzielone przestrzenie wypełnia masą plastyczną15.
Po wymodelowaniu mięśni skroniowych, żwaczy oraz mięśni szyi przystępuje się do
osadzenia gałek ocznych w oczodołach, a następnie odtwarza się szkielet chrzęstny
nosa. W końcowym etapie modelowane są szczegóły anatomiczne twarzy oraz owłosienie. Przykład rekonstrukcji plastycznej głowy na podstawie czaszki przedstawiony
jest na ryc. 15.13.

14
15

D. Zajdel, Metody identyfikacji…, s. 29–31.
I. Białek, Ekspertyza antropologiczna [w:] Ekspertyza sądowa, red. J. Wójcikiewicz, Kraków 2002, s. 45–75.
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Ryc. 15.12. Punkty antropometryczne (kraniometryczne) głowy

Źródło: A. Malinowski, J. Strzałko, Antropologia, Warszawa–Poznań 1985, s. 56.

Ryc. 15.13. Plastyczna rekonstrukcja głowy na podstawie czaszki

Źródło: T. Kozieł, Z. Dębiński, Portret pamięciowy – rekonstrukcja przyżyciowego wyglądu twarzy na podstawie
czaszki, PK 1993/202, s. 26.

Rysunkowa rekonstrukcja wizerunku twarzy na podstawie czaszki polega na wykonaniu zdjęcia czaszki w skali 1 : 1, w pozie en face i z prawego profilu. Na tak wykonane
zdjęcia nakłada się kalkę techniczną, na której zaznaczane są powłoki tkanki miękkiej,
o grubości odpowiadającej wielkościom w tabelach antropometrycznych, osadzenie
oczu, kształt nosa i ust, położenie małżowin usznych i innych elementów anatomicznych głowy.
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Komputerowa rekonstrukcja wizerunku twarzy na podstawie czaszki możliwa jest
m.in. dzięki odpowiedniej opcji systemu POL-SIT (REKONSTRUKCJA). Ta zdecydowanie najszybsza i zarazem skuteczna metoda polega na wprowadzeniu do pamięci
komputera obrazu czaszki i zaznaczeniu markerów przedstawiających usytuowanie,
wielkości oraz wzajemne proporcje poszczególnych elementów budowy głowy. Następnie, bazując na średnich wartościach grubości tkanki miękkiej, tworzony jest obrys
głowy z widocznym konturem czaszki. W końcowej fazie rekonstrukcji wybierane są
z bazy danych odpowiednio dobrane elementy twarzy (oczy, brwi, usta, nos, bródka,
uszy, włosy) i wkomponowywane w maskę głowy, której nadawane są także cechy wiekowe (zmarszczki, fałdy skórne i powiekowe itp.) – ryc. 15.14.
Ryc. 15.14. Komputerowa rekonstrukcja głowy na podstawie czaszki

Źródło: www.policja.pl/portal/pol/243 (dostęp: 15.01.2008 r.).

Niezwykle ciekawym przykładem wykorzystania systemu POL-SIT do rekonstrukcji wyglądu głowy na podstawie czaszki są badania przeprowadzone przez Dariusza
Zajdla (ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji) na podstawie
niekompletnej czaszki (brak żuchwy i trzech zębów szczęki) pochodzącej z domniemanego miejsca pochówku Mikołaja Kopernika w bazylice archikatedralnej we Fromborku. Wstępna faza badań rekonstrukcyjnych polegała na wnikliwej wzrokowej analizie
czaszki oraz wykonaniu jej fotograficznej dokumentacji z wykorzystaniem metody
skalowej. Następnie na cyfrowe rejestracje czaszki w pozie en face i z prawego profilu naniesione zostały poszczególne punkty kraniometryczne, które stanowiły podstawę dla wektorów obrazujących grubość pokrywy tkanki miękkiej. Wierzchołki tych
wektorów połączone liniami krzywymi dały przybliżony obrys głowy. W dalszej kolejności, w ujęciu z profilu, na podstawie wyglądu otworu gruszkowatego nosa, kształtu
kolca nosowego oraz lemiesza wykreślono wektory związane z kierunkiem, stopniem
wystawania i kątem nachylenia grzbietu nosa. Odtworzenie wyglądu nosa było bardzo trudnym zadaniem ze względu na jego przyżyciowy uraz mechaniczny w postaci
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złamania. Następnie opracowano siatkę rozmieszczenia gałek ocznych w lekko asymetrycznie ustawionych oczodołach oraz grubości wargi górnej części skroniowej. Komplikację w ocenie przypuszczalnego wyglądu ust stanowił brak obu siekaczy szczęki
oraz brak żuchwy. Długość i położenie szpary ust ustalono na podstawie rozstawienia obu kłów oraz przypuszczalnych proporcji siekaczy szczęki. Do zrekonstruowania
kształtu żuchwy i dolnej części twarzy wykorzystano formę i osie dołów żuchwowych.
Na zdjęcia czaszki naniesiono również markery związane z małżowinami usznymi
i otworami słuchowymi. Następnie scalono poszczególne fragmenty konturów i poddano je modyfikacjom związanym z wyprofilowaniem analogicznym do konturu
kości czaszki. Do wykonania powłoki skórnej posłużono się fragmentami elementów
budowy zewnętrznej twarzy pobranymi z baz zdjęciowych będących na wyposażeniu
Zespołu Badań Antroposkopijnych CLKP. By uzyskać efekt skupionego wzroku, ściągnięto nieco brwi w dół i do siebie. Jednocześnie uzyskano wrażenie kontaktu wzrokowego z osobą przyglądającą się rekonstrukcji, i to niezależnie od kąta obserwacji
wizerunku16 (ryc. 15.15).
Ryc. 15.15. Rekonstrukcja wyglądu głowy Mikołaja Kopernika (?) na podstawie czaszki

Źródło: D. Zajdel, Czy tak wyglądał Kopernik?, PK 2006/251, s. 44.

W przypadku dysponowania fotografią (lub zdjęciem rentgenowskim głowy) osoby,
która została wytypowana na podstawie rekonstrukcji wizerunku twarzy, dokonuje się weryfikacji dokonanych ustaleń za pomocą metody superprojekcji17. Jej istotą
16
17

D. Zajdel, Czy tak wyglądał Kopernik?, PK 2006/251, s. 39–44.
Z. Dębiński, Identyfikacja osób metodą superprojekcji, PK 1974/108, s. 193–208.
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