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Wybrane aspekty kryminalistycznych badañ
testamentów

W praktyce, zw³aszcza s¹dów cywilnych, czêsto wystêpuj¹ ich
postanowienia o powo³aniu bieg³ego, w których pytania w sposób jed-
noznaczny œwiadcz¹ o braku elementarnej wiedzy w zakresie mo¿liwoœci
opiniowania w ramach technicznych ekspertyz dokumentów. Dlatego te¿
przedmiotem rozwa¿añ zawartych w niniejszym artykule s¹ kwestie
dotycz¹ce kryminalistycznych badañ testamentów. Omówiono kilka
wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z mo¿liwoœciami, jakie daje nam nauka
kryminalistyki w odniesieniu do ustalenia wieku testamentu, a œciœlej rzecz
ujmuj¹c, wieku naniesienia œrodka kryj¹cego na dokument, w którego
postaci m.in. testament wystêpuje.

Powszechnie wiadomo, ¿e testament z racji rangi, jak¹ posiada, mo¿e
staæ siê przedmiotem zainteresowania fa³szerzy, którzy próbuj¹ ten do-
kument przerobiæ b¹dŸ podrobiæ przez antydatowanie.

Niestety do tej pory nie zdo³ano opracowaæ metody „idealnej”, za
pomoc¹ której mo¿na by³oby ustaliæ dok³adnie, kiedy powsta³ kwestio-
nowany dokument. Choæ pytania w tym wzglêdzie s¹ stawiane praktycz-
nie od czasu, kiedy sta³ siê on noœnikiem przekazywania myœli ludzkich.

O ile spe³nienie powy¿szego postulatu wydaje siê byæ ma³o prawdo-
podobne, o tyle warto podkreœliæ, ¿e wypracowane zosta³y i w praktyce
kryminalistycznej stosowane s¹ takie techniki, które umo¿liwiaj¹ zbli¿enie
siê do coraz dok³adniejszego ustalenia wieku naniesienia œrodka kryj¹cego
na dokument.
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Badania identyfikacyjne testamentów stanowi¹ pewien odsetek eks-
pertyz dokumentów zlecanych przez organy procesowe. Jeszcze do
niedawna dotyczy³o to g³ównie badañ pismoznawczych, w ramach któ-
rych analizie poddawana jest treœæ intelektualna dokumentu (np. ustalenie
autora). Jednak¿e w ostatnich latach, dziêki mo¿liwoœciom, jakie da³a nam
nauka w tym wzglêdzie, coraz czêœciej dokonywane s¹ analizy struktury
materialnej testamentu, polegaj¹ce na ustaleniu jego wieku1.

Przygl¹daj¹c siê bli¿ej owej problematyce, nale¿y podkreœliæ na wstê-
pie, ¿e we wszystkich metodach oznaczania wieku dokumentów, sku-
piaj¹c siê na strukturze materialnej obiektu badawczego, w ka¿dym
przypadku dysponujemy dwoma zasadniczo ró¿nymi Ÿród³ami informacji:
pod³o¿em (które nale¿y rozumieæ bardzo szeroko)2 i sporz¹dzonym na
nim tekœcie wykonanym pismem rêcznym lub maszynowym. Natomiast
samo odzwierciedlenie pisma nastêpuje za pomoc¹ ró¿nych œrodków
kryj¹cych. Do nich zaliczamy najczêœciej tusze piórowe, tusze i proszki
drukarkowe, tusze stemplowe, pasty d³ugopisowe, ¿ele piórowe czy ¿ele
d³ugopisowe. Powy¿sze obiekty badawcze, a œciœlej zmiany fizyczne
i chemiczne, jakie w nich zachodz¹, stanowi¹ przedmiot zainteresowania
kryminalistyki3.

W ramach czynnoœci kryminalistycznych badane s¹ nie tylko testa-
menty holograficzne, ale równie¿ inne, których forma zewnêtrzna jest
prawem okreœlona4. Dla analizy struktury materialnej istotne jest to, z ja-
kich elementów taki dokument siê sk³ada, tzn. czy do wyra¿enia oœwiad-
czenia woli u¿yto takiego czy innego œrodka kryj¹cego, jaki materia³
stanowi³o pod³o¿e. Wzmiankowane elementy determinuj¹ podjêcie decyzji
w doborze odpowiedniej metodyki postêpowania w procesie identyfika-
cyjnym.

1 Dotyczy to przypadków, w których kwestionowana jest mo¿liwoœæ powstania ta-
kiego dokumentu w okreœlonym czasie.

2 Ramy niniejszego opracowania nie pozwalaj¹ na omówienie pe³nego zakresu tech-
nicznych badañ testamentów i dlatego kwestie np. analizy pod³o¿a zosta³y pominiête.

3 R. C i e œ l a, Technical Examination of Documents within the Scope of Polish Evi-
dence Law, Wroc³aw 2006, s. 151 i nast.

4 Art. 949-958 k.c. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.).
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Ponadto, w zale¿noœci od potrzeb wyznaczonych ramami postano-
wienia, nale¿y przyj¹æ, ¿e analiza œrodków kryj¹cych u¿ytych do spo-
rz¹dzenia testamentu mo¿e wyst¹piæ w kilku odmianach. Oto kilka z nich:

1) Koniecznoœæ porównania na testamencie dwóch lub wiêkszej iloœci
œrodków kryj¹cych w celu ustalenia, czy ich sk³ad oraz charakterystyki
do siebie pasuj¹.

2) Potrzeba okreœlenia, kiedy testament zosta³ napisany w odniesieniu
do daty, jak¹ zosta³ opatrzony.

3) Koniecznoœæ ustalenia, kiedy powsta³ dokument, na którym nie ma
¿adnych informacji o rzekomej dacie jego sporz¹dzenia.

4) Ustalenie zale¿noœci czasowych dwóch lub wiêcej zapisów znaj-
duj¹cych siê na tym samym dokumencie.

Na podstawie badañ niektórych œrodków kryj¹cych wykorzystywa-
nych do sporz¹dzania dokumentów (np. past d³ugopisowych, atramen-
tów piórowych) – datowanie odbywa siê w dwojaki sposób. Pierwszy
pozwala ustaliæ tzw. czynniki „dynamiczne” materia³u kryj¹cego, które
ulegaj¹ starzeniu w czasie. Natomiast drugi porównuje i okreœla tzw.
„statyczne” czynniki w kwestionowanym tuszu, atramencie. W tym
ostatnim chodzi o dodawanie przez producentów tzw. znaczników do
sk³adu œrodka kryj¹cego, tworz¹c w ten sposób jego indywidualn¹
charakterystykê5. Ostatnia kwestia nie jest tak bardzo istotna z punktu
widzenia poruszanej problematyki wieku testamentów i dlatego jej istnienie
poni¿ej zostanie jedynie zasygnalizowane.

Zmiany, jakie powstaj¹ w liniach graficznych wykonanych ró¿nymi
œrodkami kryj¹cymi, rozumiane s¹ w jêzyku potocznym jako starzenie
siê tych œrodków. Zale¿¹ w g³ównej mierze nie tylko od czasu, lecz
równie¿ od parametrów fizycznych, które dzia³aj¹ na dokument podczas

5 V.N. A g i n s k y, Current Methods for dating Ink on Documents, August 2002,
www.rileywelch.com/inkhtml, s. 5-6; A.A. C a n t u, A Sketh of Analytical Methods for
Document Dating, Part I, The Static Approach: Determining Age Independent Analytical
Profiles, International Journal of Forensic Document Examiners 1995, vol. 1, nr 1, s. 40-
51; t e n ¿ e, A Sketh of Analytical Methods for Document Dating, Part II, The Dynamic
Approach: Determining Age Independent Analytical Profiles, International Journal of
Forensic Document Examiners 1996, vol. 2, nr 3, s. 192-208.
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jego przechowywania. Owe parametry fizyczne to najczêœciej wilgot-
noœæ, temperatura, zró¿nicowana intensywnoœæ padaj¹cego œwiat³a6.

Badaj¹c zale¿noœci czasowe miêdzy próbkami nale¿y wyjaœniæ, na
czym polega starzenie siê œrodka kryj¹cego. Termin „starzenie” oznacza
nieodwracalne zmiany w³asnoœci materia³u z up³ywem czasu na skutek
dzia³ania czynników zewnêtrznych, takich jak zmiany temperatury, œwiat³a
czy wilgoci. Rozpoczyna siê ono z chwil¹ naniesienia œrodka kryj¹cego
na pod³o¿e i mo¿e zachodziæ wed³ug ró¿nych procesów. Na przyk³ad
niektóre barwne sk³adniki tuszu d³ugopisowego mog¹ ulegaæ stopniowe-
mu rozpadowi wskutek dzia³ania tlenu z powietrza. W innym przypadku
substancje barwne, które s¹ œwiat³oczu³e, w momencie ekspozycji na
œwiat³o dzienne zanikaj¹. Z kolei utwardzanie ¿ywicy stanowi¹cej spoiwo
œrodka kryj¹cego rozpoczyna siê z chwil¹ naniesienia np. pasty d³ugo-
pisowej na papier. Rozpuszczalniki z kolei, równie¿ bêd¹ce sk³adnikiem
œrodka kryj¹cego, z up³ywem czasu paruj¹, lecz stopieñ odparowania
prawdopodobnie nigdy nie jest ca³kowity.

W wyniku rozpoczêcia procesu starzenia stosunek mas wy¿ej wy-
mienionych sk³adników zaczyna siê zmieniaæ. Rozpuszczalnik ulega
odparowaniu, a substancje barwne rozpoczynaj¹ stopniowy rozk³ad (za-
nikanie), ¿ywica natomiast jest jedynym sk³adnikiem, który pozostaje w tej
samej iloœci.

Oczywiste jest, ¿e oprócz wsi¹kania w pod³o¿e i odparowania roz-
puszczalnika lub rozpuszczalników w œrodku kryj¹cym biegn¹ okre-
œlone procesy chemiczne. Typ tych procesów zale¿y od sk³adu œrodka
kryj¹cego. Inne procesy bêd¹ przebiega³y w spoiwie, a inne w barwni-
kach. Podczas gdy w spoiwie wpierw bêd¹ przewa¿a³y procesy polime-
ryzacji, to w barwnikach, pod wp³ywem œwiat³a i tlenu z powietrza, bêd¹
bieg³y g³ównie procesy objawiaj¹ce siê p³owieniem barwy7.

6 E. F a b i a ñ s k a, Ekspertyza dokumentów, [w:] Ekspertyza s¹dowa, red. J.Wójcikie-
wicz, Kraków 2002, s. 180-181; por. J. A n d r a s k o, Changes in Composition od Bal-
lpoint Pen Inks on Aging in Darkness, Journal of Forensic Scieces 2001, nr 47, s. 324-
327; J. A n d r a s k o, HPLC Analysis of Ballpoint Pen Inks Stored at Different Light
Conditions, Journal of Forensic Sciences 2001, nr 46, s. 21-30, tak te¿ A. P o g o r z e l -
s k i, Okreœlanie wieku dokumentów, ZNASW 1974, nr 4, s. 210.

7 G. R u s e k, Badanie œrodków kryj¹cych na dokumentach, maszynopis referatu wy-
g³oszonego na Polsko-Niemieckim Seminarium dla Policji, Wroc³aw, 27-28 marca 2003 r.
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Badania nad ocen¹ wieku œrodków kryj¹cych wykorzystanych do
sporz¹dzenia testamentów w wiêkszoœci skupiaj¹ siê na analizie barw-
ników b¹dŸ pozosta³oœci rozpuszczalników8. Opieraj¹ siê g³ównie na
za³o¿eniu, ¿e im d³u¿ej np. atrament pozostaje na powierzchni papieru,
tym bardziej staje siê suchy i tym wolniej siê ekstrahuje. Dla przyk³adu,
gdy dwa zapisy na tym samym dokumencie sporz¹dzone zosta³y atra-
mentem o tym samym sk³adzie, ale w ró¿nym czasie, atrament z póŸ-
niejszego zapisu bêdzie siê ekstrahowa³ szybciej i pe³niej. Takie podejœcie
mo¿na stosowaæ w okreœlaniu wieku atramentów przez porównanie
zdolnoœci ekstrahowania siê materia³u zakwestionowanego ze standardo-
wymi œrodkami kryj¹cymi o znanej dacie naniesienia.

Metody dotycz¹ce badañ wieku œrodka kryj¹cego podawane w lite-
raturze (w tym tak¿e stosowane w ekspertyzach testamentów) to metody
niemal¿e w ka¿dym przypadku wymagaj¹ce materia³u porównawczego.
W rzeczywistoœci uzyskiwany jest on w dwojaki sposób. Przede wszyst-
kim obowi¹zek dostarczenia prawid³owego materia³u porównawczego
spoczywa na zleceniodawcy ekspertyzy, który powinien przedstawiæ wraz
z materia³em kwestionowanym inne dokumenty o znanych i niekwestio-
nowanych datach naniesienia œrodka kryj¹cego na dokument. Co wiêcej,
œrodek musi byæ taki sam, jakim pos³u¿ono siê do sporz¹dzenia kwestio-
nowanego zapisu. Po drugie, materia³ porównawczy mo¿na uzyskaæ z tzw.
biblioteki œrodków kryj¹cych9.

Dok³adnoœæ metod waha siê w doœæ szerokich granicach, od kilku
miesiêcy do kilku lat. Im starszy dokument, tym precyzyjnoœæ oznaczenia
daty jego powstania jest mniejsza. Na dodatek same metody cechuj¹ siê
pewnymi ograniczeniami, a mianowicie nale¿y na przyk³ad znaæ rodzaj
u¿ytego tuszu, mieæ gotow¹ krzyw¹ wzorcow¹ wysychania tego w³aœnie
tuszu wyra¿aj¹c¹ zale¿noœci wy¿ej wymienione od czasu, który up³yn¹³
od wykonania zapisu, a ponadto warunki przechowywania badanego do-
kumentu i porównawczych próbek zapisów wykonanych tuszem musz¹
byæ identyczne. Taka sama identycznoœæ dotyczy papieru lub ogólnie
pod³o¿a, na którym umieszczono badany tusz.

8 Por. G. R u s e k, Badanie wieku zapisów – próba metody, [w:] Nauka wobec prawdy
s¹dowej. Ksiêga Pami¹tkowa ku czci prof. Z. Kegla, Wroc³aw 2005, s. 439.

9 Szerzej na ten temat w dalszej czêœci artyku³u.
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Dla potrzeb zwi¹zanych z badaniem œrodków kryj¹cych w laborato-
riach kryminalistycznych kilku pañstw przed kilkudziesiêciu laty rozpo-
czêto tworzenie „bibliotek” nowych i u¿ywanych œrodków kryj¹cych10.

W Europie pierwszy taki zbiór zosta³ stworzony w Szwajcarii. Rów-
nie¿ w Stanach Zjednoczonych na pocz¹tku XX wieku rozpoczêto tworzenie
biblioteki œrodków kryj¹cych. Obecnie zbiór Amerykañskiej Miêdzynaro-
dowej Biblioteki Œrodków Kryj¹cych, tworzony przez Tajn¹ S³u¿bê Sta-
nów Zjednoczonych, wydaje siê byæ najwiêkszym na œwiecie. Instytucja
ta wspó³pracuje z kilkoma oœrodkami z Europy, które takie biblioteki
posiadaj¹11.

Metoda datowania przez porównanie ze standardem, jak mo¿na siê
domyœliæ, wymaga œcis³ej i sta³ej wspó³pracy przemys³u produkuj¹cego
przedmiotowe materia³y po to, aby mo¿na by³o pozyskiwaæ próbki i
odpowiednie o nich dane, np. o pierwszej dacie wprowadzenia na rynek
œrodków kryj¹cych o ró¿nym sk³adzie12.

Na marginesie warto dodaæ, ¿e wszelka wspó³praca laboratoriów
z producentami œrodków kryj¹cych mo¿e opieraæ siê wy³¹cznie na za-
sadzie porozumienia. Ka¿dego roku producenci proszeni s¹ o dostarczenie
wszystkich nowych formu³ œrodków kryj¹cych razem z odpowiedni¹
informacj¹, aby te standardy mog³y byæ odpowiednio przetestowane
i nastêpnie dodane do bazy danych – biblioteki. Dodatkowo np. d³ugopisy
kupowane przez laboratorium na wolnym rynku s¹ nastêpnie porówny-
wane ze standardami zgromadzonymi w bibliotece w celu zidentyfiko-
wania dodatkowych tuszy, które nie by³y formalnie zg³oszone przez
producentów.

W takich przypadkach datowanie œrodków kryj¹cych odbywa siê
poprzez dopasowanie np. kwestionowanego tuszu d³ugopisowego do
standardu o znanej dacie. Za³o¿eniem metody „statycznej” jest to, ¿e przed
wprowadzeniem na rynek danego sk³adu œrodka kryj¹cego, œrodek o ta-

10 H. H o w o r k a, Raz jeszcze okreœlenie wieku dokumentów, [w:] Problematyka do-
wodu z ekspertyzy dokumentów, red. Z. Kegel, t. I, Wroc³aw 2002, s. 683.

11 Por. R.L. B r u n e l l e, R.W. R e e d, Forensic examination of ink and paper, Spring-
field-Illinois 1984, s. 125. Równie¿ w laboratorium Katedry Kryminalistyki WPAiE Uni-
wersytetu Wroc³awskiego jest prowadzona „biblioteka œrodków kryj¹cych”, której zbiory
wykorzystywane s¹ dla potrzeb badawczych.

12 R.L. B r u n e l l e, R.W. R e e d, Forensic examination..., s. 125 i nast.
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kiej samej kompozycji nie istnia³. Na przyk³ad, atrament b¹dŸ tusz d³u-
gopisowy po raz pierwszy wprowadzony na rynek w roku 2006, po-
jawiaj¹cy siê na dokumencie w roku 1997 bêdzie dowodzi³, ¿e wpis zosta³
datowany wstecz13.

Wœród metod kryminalistycznych pozwalaj¹cych na mniej lub bardziej
precyzyjne okreœlenie wieku testamentu na uwagê zas³uguje metoda
chromatografii gazowej, dziêki której mo¿emy okreœliæ wzglêdny wiek
dokumentów sporz¹dzonych pismem rêcznym, mierz¹c stopniowe za-
nikanie rozpuszczalników, które wraz ze starzeniem siê zapisu wyparo-
wuj¹ z pod³o¿a14.

Metoda ta jest stosowana, gdy tusz zawiera przynajmniej dwa „mie-
rzalne” rozpuszczalniki. Jej korzyœci¹ mo¿e byæ mo¿liwoœæ pominiêcia
efektu ró¿nego pod³o¿a. Oznaczenie wieku odbywa siê poprzez porów-
nanie wzglêdnych zale¿noœci kwestionowanego zapisu z zapisami o znanych
datach powstania. Je¿eli dwa zapisy sporz¹dzone tuszem o tym samym
sk³adzie na tym samym papierze maj¹ ró¿ne stosunki wspó³czynników,
wówczas jeden z nich mo¿e byæ okreœlony jako œwie¿szy od drugiego15.

Kolejne dwie metody, dla których za³o¿eniem jest zale¿noœæ stopnia
ekstrahowalnoœci od wieku zapisu d³ugopisowego, to technika tempa
ekstrakcji oraz technika procentowej ekstrakcji, które polegaj¹ na ekstra-
howaniu próbki zapisu za pomoc¹ s³abego rozpuszczalnika, zaœ stê¿enie
wyekstrahowanego barwnika mierzone jest w pewnych odstêpach cza-
sowych. Poniewa¿ pewne barwniki rozk³adaj¹ siê lub zanikaj¹ z czasem
szybciej ni¿ inne barwniki, mo¿na stwierdziæ, ¿e stosunek barwników
zmienia siê z wiekiem. W tym przypadku zmiana wieku widoczna jest
co najmniej przez okres piêciu lat16.

Ostatni¹ z katalogu zaprezentowanych metod ustalania wieku doku-
mentów, bodaj najczêœciej wykorzystywan¹ w praktyce eksperckiej ze
wzglêdu na fakt pominiêcia dostarczenia do badañ „klasycznego materia³u

13 Por. R.L. B r u n e l l e, R.W. R e e d, Forensic examination..., s. 124-137.
14 L.F. S t e w a r d, Ballpoint Ink Age Determination by Volatile Component Compa-

rision – A Preliminary Study, Journal of Forensic Sciences, JFSCA 1985, vol. 30, nr 2,
s. 405-411.

15 Tam¿e, s. 405-411.
16 G. R u s e k, R. C i e œ l a, Porównywanie metod wizyjnej i chemicznej w badaniach

tuszów d³ugopisowych, Problemy Kryminalistyki 1998, nr 222, s. 22-27.
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porównawczego”, o którym wy¿ej by³a mowa, jest metoda tzw. przy-
œpieszonego starzenia. Jest ona wydolna równie¿ przy badaniu dokumen-
tów testamentowych, dziêki czemu mo¿na stwierdziæ, czy dany œrodek
kryj¹cy naniesiono na pod³o¿e przed 14-18 miesi¹cami, czy po tym okresie
(np. czy testament powsta³ do ok. 1,5 roku wstecz, czy te¿ póŸniej).

Powy¿ej zaprezentowany zosta³ przegl¹d wybranych metod wykorzy-
stywanych w ramach badañ wieku dokumentów, które z wiêkszym b¹dŸ
mniejszym powodzeniem s¹ stosowane przy ekspertyzach w Polsce i na
œwiecie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ze wzglêdu na przedmiot badañ analizy tego
typu wci¹¿ nale¿¹ do jednych z najtrudniejszych w kryminalistyce. Ponadto
obserwowana praktyka wykazuje, i¿ nieznajomoœæ przez decydentów
procesowych podstawowych zagadnieñ z zakresu kryminalistycznych
badañ wieku testamentów, a co za tym idzie mo¿liwoœci, jakie daje nam
kryminalistyka w tym obszarze, prowadzi do szeregu nieporozumieñ czy
niejasnoœci. Niestety kwestie te ujawniaj¹ siê dopiero na poziomie formal-
nego postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii bieg³ego (dotyczy
to zw³aszcza przedmiotu ekspertyzy wyra¿onego w pytaniach do bieg³e-
go) b¹dŸ te¿ na poziomie ocennym tego œrodka dowodowego.


