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Alfred Staszak, Porwania w celu wymuszenia okupu – Studium
kryminalistyczne, Zdzieszowice 2010, Prometeusz, s. 352
Autorem publikacji Porwania w celu wymuszenia okupu – Studium kryminalistyczne jest Alfred Staszak, który w 2009 r. obroniá rozprawĊ doktorską na Wydziale
Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest on czynnym zawodowo prokuratorem. Obecnie zajmuje stanowisko Prokuratora OkrĊgowego w Zielonej
Górze. Recenzowana przeze mnie ksiąĪka jest wáaĞnie przedmiotową rozprawą doktorską, która w swojej treĞci zawiera interesujący, a co najwaĪniejsze, niezwykle uĪyteczny dla czytelników, opis badaĔ nad wszystkimi aspektami przestĊpstwa penalizowanego artykuáem 252 Kodeksu karnego (kk).
Publikacja zawiera dogáĊbne studium badanej materii przeprowadzone na podstawie analizy akt 49 spraw z terenu caáego kraju. Sprawy te dotyczyáy 53 porwaĔ dla
okupu áącznie 60 osób. Analiza poparta jest jednoczeĞnie kilkudziesiĊcioma przykáadami obrazującymi poszczególne fazy przestĊpstwa, okolicznoĞci jego popeánienia, a
takĪe zachowanie sprawców oraz o¿ar porwaĔ.
Pomimo trudnej tematyki, której dotyka, ksiąĪka jest napisana Īywym i przystĊpnym jĊzykiem, co stanowi niewątpliwy atut. Odbiorcami publikacji mogą byü zarówno
specjaliĞci, jak i czytelnicy siĊgający po nią w celu zapoznania siĊ z zagadnieniem
dotychczas dla siebie nieznanym. Kompozycja ksiąĪki jest nieco konserwatywna i schematyczna, ale naleĪy to zrzuciü na karb kanonów naukowych, których autor nie mógá
ominąü przedstawiając wyniki swych badaĔ jako rozprawĊ doktorską. Znając osobiĞcie skrupulatny sposób prowadzenia postĊpowaĔ przygotowawczych przez Alfreda
Staszaka, spodziewaáem siĊ po tej ksiąĪce szczegóáowej, peánej i dokáadnie udokumentowanej prawnokarnej analizy opisywanego zjawiska. I taka wáaĞnie jest omawiana
pozycja. RozwaĪaniom teoretycznym towarzyszą przykáady zaczerpniĊte wprost z akt
spraw, które nie tylko obrazują, ale równieĪ oĪywiają lekturĊ.
UwaĪne zapoznanie siĊ z recenzowaną pozycją bĊdzie na pewno ogromną pomocą
dla kaĪdego, kto w jakikolwiek sposób zajmuje siĊ problematyką kryminologiczną i kryminalistyczną. Autor publikacji koncentruje siĊ na przedstawieniu kryminalistycznego
aspektu przestĊpstw związanych z uprowadzeniem dla okupu, jednak gáównym celem
omawianej rozprawy doktorskiej jest przedstawienie metodyki zwalczania tego typu przestĊpczoĞci. Staszak liczy na to, Īe przedstawiona przez niego czĊĞü teoretyczna, opisująca
sposoby popeánienia przedmiotowego czynu, bĊdzie miaáa równieĪ walor praktyczny,
który moĪe doprowadziü do podniesienia skutecznoĞci Ğcigania takich czynów. Autor
opisuje sposób dziaáania sprawców we wszystkich stadiach przestĊpstwa. Przedstawiając
tzw. „zaplecze” porwaĔ, zarówno od strony sprawców, o¿ar, jak i organów Ğcigania, autor
przyczynia siĊ do gáĊbszego poznania motywów dziaáania porywaczy, ich pro¿lu psychologicznego, a takĪe sposobów przygotowania i planowania przestĊpstw. Nie bez znaczenia
pozostają egzempli¿kowane aktami procesowymi szczegóáowe opisy przestĊpstw, z których dowiadujemy siĊ o róĪnych sposobach i miejscach porwaĔ, záoĪenia i podejmowania
okupu, poznajemy specy¿kĊ kryjówek, gdzie przetrzymywane są o¿ary oraz przedziaáy
czasowe, w których najczĊĞciej dokonuje siĊ uprowadzeĔ. WyĪej opisane dane w kaĪdym
przypadku są ujmowane statystycznie i zebrane w tabele, które w prosty i szybki sposób
pozwalają wyciągnąü wnioski z analizowanych wáaĞnie zagadnieĔ.
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KsiąĪkĊ otwiera przedstawienie prawnej typologii przestĊpstw polegających na
uprowadzeniu i przetrzymywaniu zakáadników oraz na analizie stanu zagroĪenia tego
typu przestĊpczoĞcią w Polsce. NajwaĪniejszą konkluzją I rozdziaáu, jest stwierdzenie
duĪej dynamiki rozwoju tego typu przestĊpczoĞci w Polsce w ciągu ostatnich dwóch
dziesiĊcioleci. Ciekawe jest przy tym to, Īe są na terenie naszego kraju województwa, w
których w okresie objĊtym badaniami (od wrzeĞnia 1998 r. do koĔca 2004 r.) nie odnotowano Īadnego przypadku porwania dla okupu (woj. opolskie, podkarpackie, podlaskie), ale są takĪe województwa, gdzie wystąpiáa ich znaczna iloĞü (woj. mazowieckie,
wielkopolskie i pomorskie). Rozdziaá koĔczy omówienie skutków materialnych i niematerialnych opisywanego przestĊpstwa.
NastĊpnie, w rozdziale II, autor skupia siĊ na scharakteryzowaniu przestĊpstwa
porwania dla okupu, zarówno w prawie krajowym, jak i miĊdzynarodowym, a takĪe
szczegóáowo omawia znamiona ustawowe tego przestĊpstwa tak w podstawowej, jak
i kwali¿kowanej formie jego popeánienia. Trudno nie zgodziü siĊ z konkluzją autora,
Īe porwanie zakáadnika w celu zmuszenia jakiegokolwiek paĔstwa, jego organów wáadzy lub obywateli do okreĞlonego postĊpowania traktowane jest w prawie miĊdzynarodowym jako przejaw terroru. Obszerne rozwaĪania dotyczące strony podmiotowej
i przedmiotowej przestĊpstwa z art. 252 kk stanowią kompendium wiedzy prawniczej
w tym zakresie. W tej czĊĞci pracy autor omawia nie tylko problemy z kwali¿kacją
prawną róĪnych stanów faktycznych, ale takĪe bardzo trafnie wskazuje na kwestie istnienia przestĊpstw satelitarnych i wspóáwystĊpujących przy braniu zakáadników w celu
wymuszenia okupu, takich jak kradzieĪe samochodów, faászowanie dokumentów, nielegalne posiadanie broni. Zwraca takĪe uwagĊ na przestĊpstwa wspóáwystĊpujące, które
nie zaistniaáyby, gdyby porwanie nie miaáo miejsca. Do tej kategorii zaliczyá: znĊcanie
siĊ nad zakáadnikiem i pobicie go, kradzieĪ mienia posiadanego przez zakáadnika czy
wykorzystanie seksualne. Rozdziaá drugi zamyka omówienie kwali¿kowanych postaci
przestĊpstwa porwania w celu wymuszenia okupu i skutki karnoprawne odstąpienia od
popeánienia przestĊpstwa i zwolnienia zakáadnika. Kwestia ta jest szczególnie istotna
dla dziaáaĔ organów Ğcigania i wymiaru sprawiedliwoĞci w sytuacji podjĊcia pertraktacji ze sprawcą w celu uwolnienia zakáadnika w zamian za moĪliwoĞü caákowitego lub
czĊĞciowego unikniĊcia odpowiedzialnoĞci karnej.
KoĔcząc rozwaĪania teoretyczne, w III rozdziale ksiąĪki, autor przedstawia
wyniki wáasnych badaĔ dotyczących okolicznoĞci poprzedzających porwanie. Omawia
czynnoĞci przygotowawcze, podejmowane przez sprawców w związku z planowanym
porwaniem zakáadnika. Szczególnie interesująca jest analiza sygnaáów ostrzegawczych
mogących wskazywaü pokrzywdzonym zagroĪenie porwaniem, a takĪe wyniki badaĔ
dotyczące związków pomiĊdzy o¿arami i sprawcami przestĊpstwa. Autor bardzo szczegóáowo analizuje poszczególne fazy przestĊpstwa, nie tylko wspomniane juĪ planowanie i przygotowanie, ale takĪe moment uprowadzenia (czas i miejsce porwania) oraz
wykorzystane przez sprawców metody przeáamania oporu pokrzywdzonego. Analizie
poddane jest równieĪ zachowanie sprawców i osoby uprowadzonej w trakcie przetrzymywania, formy i sposoby zgáaszania i przekazywania okupu. Z perspektywy czytelnika najwaĪniejszym wnioskiem z tej czĊĞci ksiąĪki jest stwierdzenie, Īe zakáadnik praktycznie pozbawiony jest realnych i faktycznych moĪliwoĞci oddziaáywania na
sprawców w celu uwolnienia lub choüby poprawienia warunków przymusowego przetrzymywania. Ponadto bardzo istotna, o duĪym znaczeniu praktycznym, jest konkluzja, Īe w przypadku podjĊcia pertraktacji co do wysokoĞci okupu, zawsze koĔczą siĊ
one zmniejszeniem (nierzadko znacznym) jego wysokoĞci.
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W rozdziale IV autor przechodzi do szczegóáowego opisu sprawców porwaĔ dla
okupu, ze szczególnym uwzglĊdnieniem páci, wieku, Ğrodowiska, z jakiego siĊ wywodzą, zawodu oraz ewentualnej przeszáoĞci kryminalnej. O¿ary przestĊpstw opisane są
w kontekĞcie ich pro¿lu spoáecznego, przy czym chodzi tu nie tylko o zakáadników, ale
równieĪ o osoby zmuszone do zapáacenia okupu. Przedstawienie wzajemnych relacji
i powiązaĔ sprawców porwania dla okupu z zakáadnikami lub czáonkami ich rodzin
stanowi bezcenną pomoc dla organów Ğcigania, zarówno w procesie wykrywczym, jak
i prewencyjnym. Oba te procesy zostaáy opisane w V rozdziale ksiąĪki. W tej czĊĞci przeanalizowano dziaáania organów Ğcigania od momentu uzyskania pierwszego,
choüby jeszcze nieformalnego, sygnaáu o zaistniaáym przestĊpstwie. Autor trafnie
zwraca uwagĊ na potrzebĊ dyskrecjonalnego prowadzenia równolegáych dziaáaĔ o charakterze operacyjnym i procesowym. JednoczeĞnie bezlitoĞnie obnaĪa sáaboĞü w dokumentowaniu czynnoĞci procesowych w zbadanych sprawach, szczególnie w zakresie
zaniechania prowadzenia oglĊdzin miejsca uprowadzenia oraz dokumentowania kontaktów sprawców z osobami mającymi zapáaciü okup. Rozdziaá zamyka przedstawienie
form i charakter podejmowanych czynnoĞci poszukiwawczych w badanych sprawach.
Ostatni rozdziaá ksiąĪki to ocena skutecznoĞci dziaáaĔ wykrywczych w badanych
sprawach. Analizą objĊto caáoĞü dziaáaĔ, począwszy od momentu pozyskania przez
organy Ğcigania informacji o przestĊpstwie do zakoĔczenia postĊpowania sądowego.
Przeanalizowano udziaá biegáych i wykorzystanie ich wiedzy w procesie wykrywczym
skoncentrowanym na ustaleniu miejsca przetrzymywania zakáadników oraz wykryciu sprawców przestĊpstwa. KoĔcowa czeĞü rozprawy stanowi wiĊc kompleksową
ocenĊ skutecznoĞci dziaáaĔ podejmowanych przez policjĊ, prokuraturĊ i sądy w postĊpowaniach dotyczących porwaĔ dla okupu. SkutecznoĞü przeanalizowano w aspekcie
kryminalistycznym, dotyczącym ustalenia miejsca pobytu zakáadnika i zapobieĪenia przekazania sprawcom okupu. Procesowe wyniki przedsiĊwziĊü rozpatrzono pod
kątem ich skutecznoĞci w realizacji celu, jakim jest ustalenie sprawców przestĊpstwa
i udowodnienie im winy, a takĪe ostatecznego wyniku postĊpowania karnego, to jest
wymierzenia sprawcy przez sąd odpowiedniej kary.
Omawiana ksiąĪka jest tym cenniejsza, Īe zaliczyü ją moĪna do bardzo nielicznej
grupy rodzimych publikacji traktujących o wzrastającym zagroĪeniu przestĊpczoĞcią
zorganizowaną, ukierunkowaną na popeánianie przestĊpstw porwania w celu wymuszenia okupu. Szczególną wartoĞü stanowią wnioski koĔcowe, a przemyĞleĔ tam zawartych nie sposób zostawiü bez gáĊbokiej zadumy. Jeszcze bardziej trafne zdają siĊ byü
postulaty autora dotyczące skutecznego zwalczania przestĊpstwa uprowadzenia dla
okupu, które dotyczą prawidáowej wspóápracy organów Ğcigania z o¿arami i pokrzywdzonymi, ale przede wszystkim wskazują na koniecznoĞü ustalenia i wdroĪenia odpowiednich algorytmów postĊpowania, procedur oraz taktyki i techniki postĊpowania na
kaĪdym etapie procesu wykrywczego.

