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-- Czy ze śladów krwi pozostawionych na miejscu zabójstwa można coś wyczytać? 

-- Można na ich podstawie wyciągać wnioski o tym, co się zdarzyło, jaki był przebieg zdarzenia, 

w jaki sposób zadawano ciosy.  

Próbujemy określić pozycje ofiary i napastnika, bo wiadomo, że inaczej wyglądają plamy 

pozostawione przez osoby leżące; inaczej, gdy jedna z nich leży, a druga kuca; a jeszcze inaczej, 

gdy obie stoją. 

-- A jeśli te osoby się przemieszczają? 

-- Ślady wtedy też się różnią - jeśli osoby się przemieszczały, od razu można to rozpoznać po 

pozostawionych śladach: plamy krwi układają się w określonym kierunku, są naniesione na 

różnych płaszczyznach i przedmiotach, ciągną się przez całe pomieszczenie.  

Są też sprawy, w których nie ma ciała, a w określonym miejscu zabezpieczone zostały krwawe 

plamy. Na podstawie ich usytuowania w przestrzeni jesteśmy w stanie określić, gdzie stała albo 

leżała osoba, która je pozostawiła. 

-- A czy zdarza się, że na miejscu zdarzenia ślady krwi są zacierane lub zmywane? 

-- Tak, ale osoby, które to robią, często zapominają o śladach krwi w postaci drobnych plamek 

pozostawionych na meblach, ścianach albo ubraniu.  

Pamiętam taką sytuację: byłam na oględzinach miejsca zdarzenia, gdzie został zabity starszy 

pan, już na emeryturze. Ciało znalazła jego żona po powrocie z pracy.  

Pamiętała, jak mąż jej się żalił, że boi się córki i jej narzeczonego. Miał wrażenie, że chcą mu 

coś zrobić.  

Dziewczyna z przyjacielem zostali zatrzymani. Gdy chciałam zobaczyć ich ubrania, powiedzieli, 

że spalili je w piecu. Namówiłam policjantów, żeby dokładnie przeszukali ich mieszkanie.  

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem  
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To była zima, a podejrzani nie byli szczególnie majętni, więc raczej szkoda byłoby im wszystko 

spalić. I faktycznie, okazało się, że chłopak zachował sobie dżinsy. Znaleźliśmy na nich ślady 

krwi. 

-- Miała pani nosa. 

-- Mówię o tym, by pokazać, że jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia, to trzeba szukać, drążyć. 

Kiedy widzimy, że ciosy były zadawane jakimś narzędziem, że jest bardzo dużo rozprysków 

krwi na ścianach, to znaczy, iż osoba, która zadawała ciosy, też była zakrwawiona.  

Analiza śladów krwawych to takie narzędzie pomocnicze, które spina wszystko w całość. 

-- Spotkała się pani z opiniami, że to jak wróżenie z fusów? 

-- Oczywiście. Niektórzy mówią, że wyciąga się zbyt daleko idące wnioski na podstawie czegoś, 

co jest mało wymierne.  

Mówię wówczas: to nie jest tak jak w genetyce, która pozwala wyciągać wnioski o dużym 

stopniu prawdopodobieństwa.  

I podkreślam, że analiza śladów krwawych to dziedzina, która ma uzupełniać wiedzę uzyskaną 

po to, by dać nam możliwie pełny obraz całego zdarzenia. 

Mój udział w sprawie najczęściej kończy się na etapie postępowania przygotowawczego. 

Ekspertyza może przesądzić o postawieniu zarzutów przez prokuratora i skierowaniu aktu 

oskarżenia do sądu. 

Źródło tekstu: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,18749666,analiza-sladow-krwawych-

to-narzedzie-pomocnicze-ktore-spina.html 


