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Opiniowanie w przypadkach przestępstw  
przeciwko wolności seksualnej

W większości przypadków podejrzenia popełnienia tego rodzaju przestępstw ich 
ofiary poddawane są oględzinom.

Pamiętać jednak trzeba, że oględziny ciała u ofiar będących po silnym przeżyciu 
traumatycznym zgodnie z zapisem art. 208 k.p.k. powinna przeprowadzać osoba tej 
samej płci, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Podczas zbierania wywiadu lekarz po-
winien ograniczyć się jedynie do pytań dotyczących odczuwanych dolegliwości przez 
ofiarę w kontekście konieczności udzielenia jej niezbędnej pomocy medycznej, a nie 
o przebieg zdarzenia. Jest oczywiste, że pytanie po raz kolejny o przebieg zdarzenia 
jest powodem potęgowania urazu psychicznego.

W opiniach lekarskich najczęściej chodzi o stwierdzenie istnienia korelacji mię-
dzy stwierdzanymi u pokrzywdzonych obrażeniami ciała a wersją zdarzenia opisaną 
w protokole przesłuchania policyjnego po zgłoszeniu zdarzenia. Pamiętać jednak na-
leży, że o bycie tego rodzaju przestępstwa nie decydują stwierdzane obrażenia bądź 
ich brak.

Trzeba zauważyć, że do obowiązków lekarza opiniującego należy również zabez-
pieczenie materiału biologicznego do badań kryminalistycznych podczas badania po-
tencjalnej ofiary. W dobie szeroko stosowanych badań genetycznych nie ma dzisiaj 
większego sensu wykonywanie wymazów z pochwy i ich ocena pod mikroskopem, 
bowiem z faktu niestwierdzenia w nich obecności plemników nie można wnioskować 
o bycie tego przestępstwa. Do badań genetycznych należy zabezpieczyć materiał na 
wymazówkach dostarczonych przez policję (pamiętamy o obcięciu nożyczkami koń-
cówki fiolki z wymazówką).

Opiniowanie w przypadkach osób tymczasowo  
aresztowanych oraz pozbawionych wolności

Kodeks postępowania karnego 
Art. 259. § 1. Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, 

należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie 
oskarżonego wolności: 

1) spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeń-
stwo.

Zapis kodeksowy przy opiniowaniu o uchylenie tymczasowego aresztowania musi 
być traktowany dosłownie. Biegły musi ocenić, czy stwierdzone schorzenie zagraża 
życiu lub czy możliwa jest jego bardzo znaczna progresja. Pamiętać jednak należy 
o możliwości, jakie stwarza leczenie w więziennych zakładach opieki zdrowotnej, 
w których osoba tymczasowo aresztowana może być leczona. Praktycznie powodem 
uchylenia najczęściej są schorzenia onkologiczne lub takie, które wymagają zabiegów 
operacyjnych w wysoce specjalistycznych jednostkach klinicznych. Problemem mogą 
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