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Analiza toksykologiczna w sprawach
o u³atwienie dokonania zgwa³cenia przez
podanie œrodka farmakologicznego
Ostatnio w Polsce zwiêkszy³a siê
liczba doniesieñ o zgwa³ceniach dokonanych na osobach, którym podano leki lub narkotyki. Do niedawna
rzadko przeprowadzano analizê ksenobiotyków w p³ynach ustrojowych
ofiar tego przestêpstwa. Dlatego te¿
praktyka toksykologiczna w tym zakresie jest spraw¹ stosunkowo now¹.
Tymczasem analiza taka mo¿e byæ
istotnym, czasem jedynym dowodem, ¿e dosz³o do zgwa³cenia w nastêpstwie podania œrodka farmakologicznego. Ofiara bowiem, bêd¹ca
pod wp³ywem takiego œrodka, nie jest
w stanie przypomnieæ sobie okolicznoœci i sprawców zdarzenia. Wykazanie obecnoœci w p³ynach ustrojowych
substancji, których dzia³anie sprzyja
dokonaniu zgwa³cenia w sposób nieuœwiadomiony dla ofiary, a wiêc opracowanie odpowiednio czu³ych metod
wykrywania date-rape drugs, staje
siê wa¿nym elementem pracy toksykologa.
Celem pracy jest przedstawienie
doœwiadczeñ Instytutu Ekspertyz S¹dowych w Krakowie zwi¹zanych
z analiz¹ toksykologiczn¹ materia³u
biologicznego
zabezpieczanego
w sprawach o zgwa³cenia w latach
2000–2004.
Zgwa³cenia po podaniu leków
lub narkotyków
Zgwa³cenia to przestêpstwo, którego powszechnoœæ, jak te¿ spo³eczna szkodliwoœæ, nie budzi w¹tpliwoœci. Zgodnie ze statystykami FBI
w USA zgwa³cenia s¹ pope³niane co
2 minuty. W Polsce szacuje siê, ¿e do
zgwa³ceñ dochodzi co 3,5 godziny.
Nowym zjawiskiem przy dokonywaniu tego przestêpstwa, przewa¿nie
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na m³odych kobietach, jest podawanie leków b¹dŸ narkotyków, w wyniku
których dochodzi do utraty œwiadomoœci u ofiar, co czyni przestêpstwo
trudnym do udowodnienia. Ofiary informuj¹ o czasowym lub ca³kowitym
braku pamiêci tego, co zasz³o przed
i w trakcie trwania ca³ego zdarzenia,
nie s¹ wiêc w stanie z³o¿yæ wiarygodnego zeznania, kto by³ sprawc¹ lub
sprawcami gwa³tu. Dotychczas rzadko przeprowadzano analizy ksenobiotyków w p³ynach ustrojowych pobranych od ofiar zgwa³ceñ. Dlatego
te¿ tak wa¿na sta³a siê analiza toksykologiczna zabezpieczonego materia³u biologicznego, gdy¿ wykazanie
w nim obecnoœci substancji stosowanych do wprowadzenia ofiary w stan
odurzenia, a nastêpnie wykorzystania seksualnego, staje siê istotnym
dowodem pope³nionego przestêpstwa.
Zgwa³cenia z zastosowaniem leków lub narkotyków polegaj¹ na ich
dodaniu w niepostrze¿ony sposób do
napojów, które pije potencjalna ofiara
przysz³ego gwa³tu. Ich po¿¹dane
przez sprawcê (sprawców) dzia³anie
polega na tym, ¿e ofiara doœæ szybko
traci nie tylko œwiadomoœæ tego, co
siê dzieje, ale tak¿e upoœledzeniu
ulega wszelka pamiêæ o zaistnia³ych
zdarzeniach (amnezja mo¿e pojawiæ
siê ju¿ po oko³o 15 minutach po podaniu substancji odurzaj¹cej). Po odzyskaniu œwiadomoœci objawom
amnestycznym, a wiêc niepamiêci
przesz³ych wydarzeñ, towarzysz¹ zaburzenia fizjologiczne, takie jak brak
orientacji przestrzennej, zawroty g³owy, sennoœæ, trudnoœci z poruszaniem siê, a tak¿e nudnoœci. U ofiary,
w trakcie trwania zdarzenia, mog¹
pojawiæ siê tak¿e halucynacje, zda-

rza siê, ¿e gwa³ciciel jest przez ni¹
postrzegany, jednak nie mo¿e siê
ona poruszaæ, gdy¿ podany œrodek
spowodowa³ chwilowy parali¿ miêœni.
Generalnie, ofiara ma na tyle niejasny obraz tego, co siê zdarzy³o (czasami nie ma go wcale), ¿e wszelkie
jej zeznania maj¹ zazwyczaj nik³¹
wartoœæ dowodow¹.
Niektóre œrodki, np. ketamina,
MDMA, stosowane s¹ jako element
dobrej zabawy, w celach relaksacyjnych, aby „byæ na luzie”, do wykorzystania seksualnego dochodzi zaœ
w momencie, gdy sprawca widzi, ¿e
ofiara straci³a zdolnoœæ do podejmowania zgodnych ze swoj¹ wol¹ decyzji. Czynnikiem sprzyjaj¹cym tego typu zdarzeniom jest fakt, ¿e osoby
nadu¿ywaj¹ce narkotyków czêsto ³¹cz¹ ich u¿ycie z alkoholem i dlatego
staj¹ siê ³atwym celem agresji seksualnej. Zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e ofiara, za¿ywaj¹ca leki, wypija niewielk¹
iloœæ alkoholu, nie zdaj¹c sobie sprawy z mo¿liwoœci wyst¹pienia nieprzewidywalnego, skumulowanego dzia³ania alkoholu i leków czy œrodków
odurzaj¹cych na organizm, co mo¿e
skutkowaæ utrat¹ kontroli nad swoim
zachowaniem. Najczêœciej ofiary zeznaj¹, ¿e wypi³y jeden lub dwa drinki,
po których poczu³y siê nietrzeŸwe
i zdezorientowane, co w nastêpstwie
u³atwi³o ich wykorzystanie seksualne.
Spoœród œrodków stosowanych
w tym celu, okreœlanych trudnym do
przet³umaczenia na jêzyk polski terminem date-rape drugs (substancje
typu „gwa³t na randce”), najczêœciej
u¿ywane s¹: etanol, flunitrazepam
oraz inne benzodiazepiny, kwas
gamma-hydroksymas³owy (GHB),
ketamina, kokaina, marihuana i inne
[2, 14, 15]. W latach 1996–1999 w 50
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stanach Ameryki przebadano 2366
próbek moczu pobranych od ofiar
zgwa³ceñ. Alkohol wykazano w 40%
próbek, THCCOOH w 18%, kokainê
w 8%, GHB w 3% i flunitrazepam
w 0,3%. Tylko w 37% próbek moczu
nie stwierdzono obecnoœci alkoholu
i œrodków farmakologicznych [9].
Dane statystyczne dotycz¹ce
przestêpstw na tle seksualnym dokonanych na osobach, którym podano
œrodki farmakologiczne s¹ prowadzone w Wielkiej Brytanii od 1940 r.
Wówczas odnotowano 3 takie przypadki, podczas gdy w 2003 r. liczba
ich wzros³a do 998. Sumaryczna liczba przestêpstw w tym okresie wynios³a 6650 [4].
Statystyki miêdzynarodowe wskazuj¹, ¿e 68% mê¿czyzn, bêd¹cych
sprawcami zgwa³ceñ oraz 40–75%
ofiar zgwa³ceñ by³o pod wp³ywem alkoholu. Du¿y odsetek (29%) ofiar
zgwa³ceñ znajdowa³ siê równie¿ pod
wp³ywem œrodków odurzaj¹cych oraz
alkoholu wraz z tymi œrodkami [9].
Zbierane od kilku lat w Polsce dane statystyczne dotycz¹ce zgwa³ceñ
potwierdzaj¹, ¿e sprawcy tych czynów czêsto byli pod wp³ywem alkoholu, ale zdarza³o siê równie¿, ¿e
i pod wp³ywem innych œrodków. Dane
statystyczne Komendy G³ównej Policji odnosz¹ce siê do alkoholu wskazuj¹ na tendencje bardzo podobne
do miêdzynarodowych danych. Wed³ug nich od kilku lat liczba zgwa³ceñ
odnotowywanych w Polsce utrzymuje
siê na tym samym poziomie, oko³o
2300 rocznie. W latach 1999–2001,
wœród 4311 podejrzanych o dokonanie zgwa³cenia, których badano na
zawartoœæ alkoholu, oko³o 70% by³o
pod jego wp³ywem. Podejrzani w znikomym odsetku (0,7–1,6%) znajdowali siê po u¿yciu innego œrodka [5].
Statystyki KGP nie precyzuj¹, co kryje siê pod pojêciem inne œrodki. Dla
grupy podejrzanych o dokonanie
zgwa³cenia po u¿yciu innego œrodka
mo¿na zaobserwowaæ niewielkie tendencje wzrostowe, ale dane dla tej
grupy pochodz¹ z trzech lat. Wnioski
wyci¹gniête z tak krótkiego okresu
mog¹ byæ obarczone du¿ym b³êdem.
Brak jest danych na temat œrodków
farmakologicznych obecnych w ma-
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teria³ach biologicznych pobranych od
ofiar zgwa³ceñ. Niemniej, bardziej
dok³adne dane miêdzynarodowe
wskazuj¹ na istotny wzrost liczby
przypadków zgwa³ceñ u³atwionych
podaniem ró¿nych œrodków odurzaj¹cych. Tego typu informacje pojawiaj¹ siê za granic¹ od pocz¹tku lat 90.
[3]. Nie mo¿na wiêc wykluczyæ, ¿e taka sytuacja bêdzie mia³a miejsce
w naszym kraju. Œwiadczyæ o tym
mo¿e pojawiaj¹ca siê w ostatnich latach w polskich mediach coraz wiêksza liczba doniesieñ na temat œrodków u³atwiaj¹cych wykorzystanie
seksualne [7].
Sprawy o zgwa³cenia
w praktyce Instytutu
Ekspertyz S¹dowych w Krakowie
Problem ten znajduje równie¿ odzwierciedlenie w praktyce Instytutu
Ekspertyz S¹dowych w Krakowie.
Wykonywane w Pracowni Analiz Toksykologicznych instytutu analizy materia³u pobranego od ofiar zgwa³ceñ
lub osób podejrzanych o dokonanie
tego typu przestêpstw dotycz¹ wykrywania i oznaczania œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych
oraz leków mog¹cych mieæ wp³yw na
zachowanie siê tych osób. Wyniki
tych analiz stanowi¹ istotny element
przy orzekaniu w sprawach o naruszenie przepisów ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Zarejestrowane w instytucie, w latach
2000–2004, sprawy dotyczy³y g³ównie przestêpstw przeciwko wolnoœci
seksualnej i obyczajnoœci (art. 197 §
1 i § 3, art. 198 oraz art. 200 § 1 k.k.).
Osoby podejrzane o dokonanie
zgwa³ceñ by³y równie¿ oskar¿ane
o przestêpstwa przeciwko porz¹dkowi publicznemu (art. 257 k.k.) oraz
przestêpstwa przeciwko rodzinie
i opiece (art. 201 § 1 k.k.). W IES odnotowano równie¿ przypadki podania
œrodka maj¹cego wp³yw na zachowanie siê ofiary niezwi¹zane ze zgwa³ceniami. By³y to sprawy o przestêpstwa przeciwko wolnoœci (art. 189 §
1 i art. 191 § 1). W sprawach tych
ofiary, bêd¹c pod wp³ywem œrodków
chemicznych, by³y np. przetrzymywane w zamkniêciu lub okradane. Mimo

¿e stosowane w tych przypadkach
œrodki s¹ wymieniane na listach œrodków stosowanych w celu u³atwienia
wykorzystania seksualnego, przestêpstwa te nie s¹ tematem niniejszej
pracy.
Bior¹c pod uwagê wszystkie zarejestrowane sprawy dotycz¹ce zgwa³ceñ mo¿na stwierdziæ, ¿e najczêœciej
wykrywanym œrodkiem w zabezpieczonym materiale by³a amfetamina.
Nieco rzadziej wykrywano alkohol
oraz 9THC i jego metabolit THCCOOH. Œrodki te s¹ zaliczane do œrodków u³atwiaj¹cych wykorzystanie
seksualne, ale nie s¹ one typowymi
date-rape drugs. Wykryty alkohol
oraz 9THC i THCCOOH (œwiadcz¹ce
o przyjmowaniu przetworów konopi)
by³y raczej przyjmowane œwiadomie.
Amfetamina oraz przetwory konopi
s¹ równie¿ najpopularniejszymi substancjami na polskim rynku narkotykowym, dlatego te¿ uzyskane wyniki
nie s¹ zaskakuj¹ce.
Dziel¹c wszystkie wy¿ej wymienione sprawy na dotycz¹ce osób,
którym zarzucano dokonanie zgwa³cenia, oraz ofiary, dane przedstawiaj¹ siê trochê inaczej. W próbach krwi
pobranych od piêciu osób, którym zarzucano dokonanie zgwa³ceñ, stwierdzono obecnoœæ amfetaminy w stê¿eniach od 10 do 85 ng/ml. Ponadto
u trzech z nich wykazano 9THC
w stê¿eniach od 0,36 do 1,4 ng/ml,
a tak¿e THCCOOH. Jeden z badanych by³ tak¿e pod wp³ywem alkoholu (1,5‰) oraz nordazepamu (w œladowych iloœciach). Próby krwi pobierane by³y po bli¿ej nieokreœlonym
czasie od chwili zdarzenia. Mo¿na
oszacowaæ, ¿e czas ten mieœci³ siê
w przedziale od kilku do kilkunastu
godzin. Up³yw czasu mo¿e t³umaczyæ niskie stê¿enia wykazanych
zwi¹zków. Tylko u jednej osoby podejrzanej o dokonanie zgwa³cenia
wykazano alkohol, podczas gdy osoby te przyznawa³y siê do wypicia kilku (do 10) piw. W aktach najczêœciej
znajdowano informacjê o przyjmowaniu alkoholu w postaci piwa, co jest
bardziej charakterystyczne dla pubów lub dyskotek, a w pobli¿u tych
miejsc najczêœciej dochodzi³o do
zgwa³ceñ.
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ci¹gów z konopi do ciastek z mas¹
lub galaretek owocowych [6]. Tylko
w przypadku spo¿ycia produktów
spo¿ywczych z dodatkiem wyci¹gów
z konopi mo¿na uznaæ za nieœwiadome wprowadzenie do organizmu tych
substancji psychotropowych. W pojedynczych przypadkach stwierdzono
równie¿ obecnoœæ lidokainy (0,9
µg/ml), propranololu (136 ng/ml) oraz
ibuprofenu (46 µg/ml). Ibuprofen najprawdopodobniej zosta³ przyjêty
w celach leczniczych. Œwiadczyæ
o tym mo¿e wykazane jego stê¿enie
we krwi, które mieœci siê w zakresie
stê¿eñ terapeutycznych. Stwierdzone stê¿enia lidokainy i propranololu
równie¿ nale¿a³y do zakresu stê¿eñ
terapeutycznych, jednak ze wzglêdu
na brak bli¿szych informacji o tym,
czy œwiadomie je przyjêto, trudno siê
by³o wypowiedzieæ, czy obecnoœæ
tych zwi¹zków w organizmie by³a
skutkiem ich leczniczego zastosowania, czy te¿ u¿yto ich w celach przestêpczych. Najczêœciej wykrywane
w materiale biologicznym œrodki
w omawianych sprawach przedstawiono na rycinie 1.

nego podaniem œrodka farmakologicznego, jest pobieranie próbek materia³u biologicznego od ofiar. Szczególnie wa¿ny z analitycznego punktu
widzenia jest czas, jaki up³yn¹³ od
momentu gwa³tu. Niestety, jego ofiary czêsto zg³aszaj¹ siê na policjê po
kilku dniach od zdarzenia, co jest zrozumia³e nie tylko z powodów psychologicznych, ale tak¿e z powodu
amnezji, która uniemo¿liwia odtworzenie rzeczywistego przebiegu wydarzeñ. Z tego wzglêdu pobrany materia³ czêsto nie nadaje siê do analizy
toksykologicznej.
W omawianych sprawach najczêœciej nadsy³anym do badañ materia³em biologicznym by³a krew. Jest to
oczywiste, bior¹c pod uwagê, ¿e
krew jest w ogóle najczêœciej badanym materia³em. Tylko w pojedynczych przypadkach nades³ano krew
i mocz lub sam mocz oraz w³osy,
a tak¿e bluzkê ze œladami wymiocin.
W materiale pobranym od ponad
40% ofiar gwa³tów nie wykazano
¿adnych œrodków objêtych zastosowanym tokiem postêpowania analitycznego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
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W tym samym czasie do instytutu
wp³yn¹³ materia³ pobrany od 25 ofiar
napaœci na tle seksualnym. Ofiary,
nie licz¹c jednego nieletniego ch³opca, by³y kobietami. U 56% ofiar
stwierdzono w nades³anym do badañ
materiale (próbach krwi i/lub moczu)
obecnoœæ ró¿nego rodzaju œrodków.
Najwiêkszy odsetek (12%) stanowi³
alkohol, a jego stê¿enia waha³y siê
w granicach od 0,27 do 2,3‰. Poszkodowane kobiety (24%) przyznawa³y, ¿e przed zdarzeniem pi³y alkohol. W 8% przypadków stwierdzono
obecnoœæ MDMA w stê¿eniach
8–201 ng/ml, w 8% amfetaminê
w stê¿eniach 3–35 ng/ml, w 8%
9THC w stê¿eniach 0,65–1,1 ng/ml
oraz w 12% przypadków pochodnych
benzodiazepiny (nordazepam 627
ng/ml; oksazepam 262 ng/ml; estazolam w œladowych iloœciach). W ¿adnej z omawianych spraw obecnoœæ
benzodiazepin nie by³a wynikiem ich
leczniczego zastosowania po zdarzeniu, musia³y zatem byæ podane ofiarom niepostrze¿enie. Wywo³uj¹ one
szereg charakterystycznych objawów
po¿¹danych przez przestêpców planuj¹cych dokonanie zgwa³cenia,
m.in. dzia³aj¹ uspokajaj¹co, powoduj¹ amnezjê lub luki w pamiêci, mog¹
tak¿e wywo³ywaæ sennoœæ i zmêczenie, trudnoœci w poruszaniu siê, a nawet utratê przytomnoœci. Z dostêpnych informacji wiadomo, ¿e proszek
zawieraj¹cy amfetaminê lub rozkruszone tabletki ekstazy (MDMA) dodawane s¹ do soków owocowych, np.
pomarañczowego lub grapefruitowego. Ich naturalna mêtnoœæ maskuje
obecnoœæ niewielkich nierozpuszczalnych okruchów tabletek. MDMA
wywo³uje pobudzenie i halucynacje,
a w zwi¹zku z tym obni¿a samokontrolê, co jest wykorzystywane przez
gwa³ciciela. Sk³adniki marihuany powoduj¹ z kolei niemo¿noœæ racjonalnej oceny sytuacji. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e przetwory konopi (marihuana lub haszysz) by³y dobrowolnie
przyjête przez ofiary. Najpopularniejszym bowiem sposobem wprowadzenia siê w stan odurzenia za pomoc¹ przetworów konopi jest palenie
rêcznie robionych papierosów. Znane
s¹ jednak przypadki dodawania wy-
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Ryc. 1. Rodzaje œrodków wykrywanych w zabezpieczonym materiale w sprawach zwi¹zanych ze
zgwa³ceniami
Fig. 1. Drugs determined in biological material collected in rape cases

Zabezpieczanie
materia³u biologicznego
Najbardziej istotnym problemem
w sprawach, w których podejrzewa
siê dokonanie zgwa³cenia, u³atwio-

w wielu przypadkach krew, a czasem
równie¿ mocz, zosta³y pobrane po
up³ywie d³ugiego czasu od zdarzenia, nawet po 10 dniach. Krew jest
materia³em z wyboru, który nadaje
siê do badañ toksykologicznych do
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kilkudziesiêciu godzin po przyjêciu
wiêkszoœci œrodków. Po kilku,
a w niektórych przypadkach nawet
kilkudziesiêciu dniach od wprowadzenia ksenobiotyku do organizmu
mocz jest znacznie lepszym, a czêsto
jedynym materia³em nadaj¹cym siê
do badañ. Wykazane w moczu stê¿enie analitu jest trudne do interpretacji,
ale w odniesieniu do spraw o zgwa³cenia najwa¿niejsze jest samo wykazanie obecnoœci jakiegoœ œrodka (lub
jego metabolitu) stosowanego w celu
u³atwienia wykorzystania seksualnego. Nie mo¿na wykluczyæ wzrostu
wykrywalnoœci œrodków ewentualnie
zastosowanych do u³atwienia dokonania zgwa³cenia w przypadku, gdyby zawsze istnia³a mo¿liwoœæ analizy
próby moczu. Poza krwi¹ i moczem
bardzo wa¿nym materia³em badawczym s¹ w³osy. Wykorzystanie w³osów do badañ niesie za sob¹ szereg
korzyœci. Analiza tego typu materia³u
jest niezbêdna po up³ywie d³u¿szego
czasu od chwili spo¿ycia ksenobiotyku. O ile mocz jest w³aœciwym materia³em do oko³o 100 godzin po przyjêciu substancji, w³osy s¹ odpowiednim materia³em nawet do kilkudziesiêciu dni. Oczywiœcie idealn¹ sytuacj¹ jest zabezpieczenie obu rodzajów materia³u. W omawianych sprawach tylko w jednym przypadku nades³ano do badañ w³osy, ale ich iloœæ
by³a niewystarczaj¹ca do przeprowadzenia jakiejkolwiek analizy. Z praktyki eksperckiej wiadomo, ¿e do badañ
najczêœciej nadsy³ana jest niewystarczaj¹ca iloœæ w³osów – czasem kilka
sztuk. Œwiadczy to o niewiedzy osób
zajmuj¹cych siê pobieraniem tego typu materia³u. W celu wykonania
wnioskowanych badañ konieczne
jest zabezpieczenie znacznie wiêkszej iloœci w³osów. Najlepszym sposobem jest odciêcie w³osów tu¿ przy
skórze z potylicznej czêœci g³owy
w okolicach karku, w postaci pêku
o gruboœci o³ówka, czyli œrednicy ok.
0,5 cm. Odciêty pêk nale¿y zwi¹zaæ
nici¹ w czêœci bli¿szej skóry g³owy.
W ostatnich latach pojawi³o siê kilka publikacji charakteryzuj¹cych materia³, pobierany od ofiar przestêpstw
na tle seksualnym, pod wzglêdem
przydatnoœci do orzecznictwa s¹do-
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wo-lekarskiego [8, 9, 11, 12]. W celu
wykluczenia b¹dŸ potwierdzenia u¿ycia leku czy narkotyku, rekomendowane jest jak najszybsze pobranie
moczu, najlepiej nie póŸniej ni¿ do
4 dni po zdarzeniu. Po ok. 72–96 godzinach stê¿enie podanego œrodka
w moczu mo¿e ulec obni¿eniu poni¿ej granicy wykrywalnoœci wiêkszoœci
metod analitycznych. Ofiara budz¹ca
siê z poczuciem, ¿e mog³a zostaæ
wykorzystana seksualnie, powinna
zabezpieczyæ swój pierwszy mocz
i zg³osiæ siê z nim do organów dochodzeniowych. Je¿eli mo¿liwe jest zabezpieczenie materia³u do 24 godzin
po zaistnia³ym zdarzeniu, nale¿y
równie¿ zabezpieczyæ krew. Po d³u¿szym czasie wyniki badania krwi mog¹ byæ negatywne, na skutek procesów eliminacji podanych œrodków
z organizmu. Po up³ywie d³u¿szego
czasu od zdarzenia w³osy staj¹ siê
niezast¹pionym materia³em do przeprowadzenia tego typu badañ. Substancje mog¹ zostaæ wykryte w cebulkach w³osów ju¿ po 24 godzinach,
ale toksykolodzy analitycy preferuj¹
pobranie tego materia³u po nie mniej
ni¿ 14 dniach [9, 10, 13].
Podsumowanie
Na zakoñczenie nale¿y rozwa¿yæ
czy uœwiadamiaæ spo³eczeñstwo
o potencjalnym ryzyku wystêpowania
zgwa³ceñ u³atwionych œrodkami odurzaj¹cymi. W Polsce trudno jest oceniæ obecn¹ sytuacjê, ale wydaje siê,
¿e jak na razie zgwa³cenia u³atwione
podaniem œrodków odurzaj¹cych nie
s¹ na szczêœcie zjawiskiem czêstym.
Dostêpne statystyki policyjne niewiele mówi¹ na ten temat, a praktyka
IES równie¿ nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
W ostatnim piêcioleciu do instytutu
nades³ano mniej ni¿ 30 prób materia³u biologicznego pochodz¹cego od
zgwa³conych kobiet. Widoczna jest
jednak pewna tendencja wzrostowa
co do liczby tego typu spraw w ostatnich dwóch latach. Powy¿sze oraz
fakt, ¿e w praktyce Instytutu Ekspertyz S¹dowych odnotowano pierwsze
przypadki pojawienia siê ketaminy
w proszku, œrodka typu date-rape

drug, dawniej nieobecnego na polskim rynku narkotykowym, œwiadcz¹
o tym, ¿e problem zwi¹zany ze stosowaniem œrodków u³atwiaj¹cych wykorzystanie seksualne mo¿e staæ siê
znacz¹cy tak¿e w naszym kraju [1].
Zmiany tendencji w przyjmowaniu
œrodków odurzaj¹cych obserwujemy
w Polsce od wielu lat. Zarówno za
granic¹, jak i w naszym kraju coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê pochodne amfetaminy. Dlatego te¿ popularne obecnie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej nowe
œrodki odurzaj¹ce mog¹ trafiæ na rynek narkotykowy równie¿ w Polsce.
W Stanach Zjednoczonych problem ten jest ju¿ na tyle istotny, ¿e
informowanie m³odzie¿y o zagro¿eniach zwi¹zanych z date-rape drugs
jest powszechne. Wydaje siê jednak,
¿e g³oœne kampanie maj¹ce na celu
pokazanie hipotetycznych zagro¿eñ
w naszym kraju mog¹ przynieœæ wiêcej szkody. Mog¹ bowiem stanowiæ
Ÿród³o informacji dla ludzi, którzy mogliby wykorzystaæ je w przestêpczych
celach.
Powy¿sze wnioski w ¿aden sposób nie mog¹ jednak dotyczyæ osób,
które powinny dysponowaæ obszern¹
i fachow¹ wiedz¹ na temat œrodków
mog¹cych u³atwiæ wykorzystanie
seksualne. Nale¿y do nich zaliczyæ
policjantów oraz personel szpitalny.
Powinni oni wiedzieæ, ¿e w przypadkach gdy ofiara ma niejasne poczucie
odbycia stosunku i istnieje prawdopodobieñstwo u¿ycia œrodków u³atwiaj¹cych wykorzystanie seksualne, nieodzowne jest zabezpieczenie odpowiedniego materia³u do badañ, tj. odpowiednio krwi, moczu i w³osów, zale¿nie od czasu, jaki up³yn¹³ od zaistnia³ego zdarzenia. Pracownicy policji
i s³u¿by zdrowia powinni równie¿ wiedzieæ, jak dzia³aj¹ omawiane œrodki
na organizm ludzki. W przypadku kiedy zgwa³cenie mia³o miejsce w domu, wa¿ne jest równie¿ zabezpieczenie w mieszkaniu kubków, szklanek
i innych naczyñ, których ofiara mog³a
u¿ywaæ. Z wiadomych przyczyn trudno by³oby zabezpieczaæ tego typu
materia³y w klubach, pubach czy dyskotekach. Szczególnie pomocne
w pracy analityka jest otrzymanie ob-
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szernych i istotnych informacji o okolicznoœciach zdarzenia. Je¿eli te
wszystkie warunki zostan¹ odpowiednio spe³nione, pozostaje tylko
problem zastosowania odpowiednio
czu³ych metod analitycznych, poniewa¿ stê¿enia tych substancji s¹ bardzo niskie, a ofiary czêsto zg³aszaj¹
siê na policjê nawet po kilku dniach
od zaistnia³ego zdarzenia.
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