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Streszczenie

W artykule przedstawiono historię i przebieg opiniowania sądowo-lekarskiego w Królestwie Prus w XVIII wieku. 
Opisano działalność pierwszych instytucji zajmujących się sprawami z zakresu medycyny publicznej w kraju, w tym 
medyczno-sądowymi. W artykule przedstawiono działalność uczelni i wydziałów medycznych, pionierskie badania 
wybitnych profesorów medycyny, a także najważniejsze regulacje prawne dotyczące orzecznictwa sądowo-lekarskiego. 
Omówiono problematykę udziału biegłych lekarzy w postępowaniu sądowym w celu rozstrzygnięcia kwestii związa-
nych z oceną stanu zdrowia i życia. Opiniowanie sądowo-lekarskie w Prusach rozwijało się niezwykle prężnie w XVIII 
stuleciu (szczególnie na tle innych krajów europejskich), zaś swoją tradycją sięga czasów Lex Caroliny z 1532 roku oraz 
Lex Bambergiany z 1508 roku.
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Abstract

The article presents the history and the course of medicolegal opinions in the Kingdom of Prussia in the 18th century. 
The activities of the first institutions dealing with matters in the field of public medicine in the country, including 
medico-forensics, are described. The article presents the activities of universities and medical faculties, pioneering 
research by eminent professors of medicine, as well as the most important legal regulations concerning medicolegal 
judgments. The issue of the participation of expert doctors in court proceedings in order to resolve issues related to the 
assessment of health and life was discussed. Medicolegal opinions in Prussia developed very dynamically in the 18th 
century (especially compared to other European countries), and its tradition dates back to the times of Lex Carolina 
from 1532 and Lex Bambergiana from 1508. 
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 Niniejszy artykuł jest syntezą dziejów opiniowa-
nia sądowo-lekarskiego w Królestwie Prus w XVIII 
wieku. W pracy zostały użyte głównie dwie metody 
badawcze – metoda historyczna oraz metoda opi-
sowa. Artykuł ma na celu przybliżenie wiedzy doty-
czącej pruskiej medycyny sądowej w  kontekście 
historyczno-prawnym, historyczno-medycznym 
ukazania pionierskich badań medyków, omówienia 
ówczesnych regulacji prawnych, a  także podkreśle-
nie wysokiego poziom pruskiej nauki na tle innych 
państw europejskich. Warto dodać, że kwestie 
z  oceną zdrowia i  życia były od najdawniejszych 
dziejów przydzielone dla znawców medycyny – bie-
głych, zaś główny źródłem medycyny sądowej jest 
modelowa ustawa Karola V Habsburga – Lex Caro-
lina z 1532 roku.

Początki pruskiego opiniowania 
sądowo-lekarskiego

 Opiniowanie sądowo-lekarskie w Europie zaczęło 
rozwijać się od XVI stulecia w Prusach [1]. Mode-
lowa ustawa Karola V Habsburga – Constitutio 
Criminalis Carolina, ratyfikowana 27 lipca 1532 roku 
uznawana jest za naczelne źródło medycyny sądowej 
[2]. Lex Carolina przewidywała udział lekarzy jako 
biegłych w  procesie sądowym przy ocenie kwestii 
medyczno-prawnych, a także nakazywała korzystać 
z pomocy innych ekspertów – chirurgów, czy położ-
nych [3] w przypadku zranień, ciężkiego uszkodze-
nia ciała, aborcji, dzieciobójstwa, śmierci w wyniku 
błędu lekarskiego, otrucia [4]. W  artykułach 147 
i  149 odnajdujemy informacje dotyczące oględzin 
miejsca zdarzenia, narzędzi, określenia czasu zgonu, 
a  także wielkości ran denata [5]. W  Lex Carolinie 
możemy doszukiwać się również początków psy-
chiatrii sądowo-lekarskiej. Ustawa Karola V zwra-
cała uwagę na osoby chore psychicznie lub ułomne. 
Zgodnie z  artykułem 179 „za radą ekspertów” 
zezwalano na wykonanie niższej kary w stosunku do 
osób „pozbawionych rozumu” lub rezygnowano 
z  przeprowadzenia środka dowodowego w  postaci 
tortur [5]. Warto dodać, iż Carolina była zglosowaną 
wersją kodeksu postępowania karnego i prawa kar-
nego - Constitutio Bambergensis Criminalis z  1507 
roku. Bambergiana została wydana i ułożona przez 
barona Johanna von Schwarzenberga dla biskupstwa 
Bambergu z  polecenia biskupa Jerzego III Schenk 

von Limpurg. Treść Lex Caroliny w wielu przypad-
kach została dosłownie oparta na Lex Bambergensis, 
która dostrzegała znaczenie dowodów medycznych. 
W przypadku śmierci dzieci, śmierci będącej skut-
kiem błędu w  sztuce lekarskiej lub śmiertelnych 
uszkodzeń ciała należało konsultować się z eksper-
tami medycznymi (lekarzami i  chirurgami) [6]. 
W  artykule 44 Lex Bambergiana (art. 36 Caroliny) 
wspomina o badaniu piersi kobiet przez lekarzy lub 
położne w  przypadku podejrzenia dzieciobójstwa 
[7]. W 1521 roku cesarz Karol V rozszerzył te upraw-
nienia – lekarze mogli powiększać rany zamordowa-
nych w  celu określenia ich głębokości i  przebiegu, 
a także zostawali zatrudniani w sądach [8, 9]. Dodat-
kowo Karol V nałożył na każdego (szczególnie 
Chrześcijan) obowiązek pomocy poszkodowanym, 
którzy znaleźli się w  „śmiertelnym niebezpieczeń-
stwie” poprzez między innymi wezwanie lokalnej 
policji lub innych osób [10].
 Pod wpływem modelowej Caroliny odnotowano 
już w  połowie XVI stulecia nie tylko zewnętrze 
badanie zwłok, ale i badania ran poprzez nacinanie 
ich, co było niezbędnym środkiem dochodzenia 
w sprawach o zabójstwo. Przepisy sądowo-medyczne 
zawarte w  Lex Carolinie zostały przyjęte w  Hesji 
w  1535 roku i  w  1582 roku w  Brandenburgii [11]. 
Z czasem zaczęła obowiązywać na wszystkich tery-
toriach Rzeszy oraz w niektórych europejskich pań-
stwach. W Polsce w 1559 roku ukazała się „polska 
wersja” Caroliny roku pióra mieszczanina krakow-
skiego, Bartłomieja Groickiego. Zgodnie z  artyku-
łem 89 oględzin ciała dokonywał jeden lub dwaj 
lekarze (felczerzy) w  obecności pisarza, który spo-
rządzał „protokół” z czynności lekarskich [12]. Wraz 
z  powstaniem dzieła cesarza Karola V rozpoczyna 
się nowa era opiniowania sądowo-lekarskiego. Poza 
przepisami prawnymi ogromną rolę w dziejach medy-
cyny sądowej odgrywały uniwersytety medyczne. 
Zgodnie z artykułem 219 Lex Caroliny w razie wąt-
pliwości należało zwrócić się o poradę do wydziałów 
lekarskich [13]. Był to impuls do rozwoju medycyny 
sądowej na niemieckich uniwersytetach, które głów-
nie do XVIII stulecia prowadziły badania kryminali-
styczno-medyczne. W  1564 roku na Uniwersytecie 
w Würzburgu z polecenia księcia – biskupa Friedri-
cha von Wirsberga przeprowadzono sekcję zwłok 
dwóch mężczyzn, których szybka i podobna śmierć 
wzbudziła podejrzenie otrucia [14]. Była to jedna 
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z pierwszych kryminalistycznych sekcji w Europie. 
Kilkadziesiąt lat po ogłoszeniu Caroliny lekarze 
zaczęli interesować się ciałem i  kwestiami związa-
nymi z uszczerbkiem na zdrowi. Za „ojca” medycyny 
sądowej w ówczesnych Niemczech uważa się Rode-
richa von Castro, medyka pochodzącego z portugal-
skiej rodziny i  mieszkającego w  Hamburgu [15]. 
W  1614 roku w  swoim traktacie medycznym von 
Castro podzielił opiniowanie sądowo-lekarskie na 
cztery obszary: zatrucia, urazy, ustalanie dziewictwa 
i  badanie zakupionych niewolników [16]. Była to 
pierwsza europejska praca dotycząca zagadnień 
medycyny sądowej, która ukazała się przed pracami 
włoskich medyków – Fortunato Fidelisa i  Paolo 
Zachhii.
  W XVII wieku wzrosło zainteresowanie otwiera-
niem zwłok. Wielu niemieckich profesorów medy-
cyny już wtedy publikowało prace z zakresu medy-
cyny sądowej, a także pojawiły się pierwsze wykłady 
na niemieckich uniwersytetach. Jednym z  takich 
profesorów był Bernhard Suevus, który w 1629 roku 
wydał słynne dzieło dla lekarzy i prawników Tracta-
tus de inspectione vulnerum lethalium et sanabilium 
prœcipuarum partium humani corporis. Traktat ten 
był jednym z  najwcześniejszych niemieckich dzieł, 
które poruszyło problematykę śmiertelności ran 
i obrażeń. Autor nie tylko dokonał podziału ran ze 
względu na ich stopień okaleczenia, ale i  opisał 
w nim technikę oględzin i sekcji denata w celu okre-
ślenia prawdziwej przyczyny śmierci [17]. W  1650 
roku Johann Michaelis poprowadził pierwszy syste-
matyczny wykład z zakresu opiniowania sądowo-le-
karskiego na Uniwersytecie w Lipsku [18]. Wykład 
ten okazał się wielkim sukcesem, zaś sam autor 
ponad 30 lat później opublikował dzieło Opera 
medico-chirurgica quotquot innotuerunt omnia: Ejus 
nempe I. Praxis clinica generalis ad Jonstoni ideam 
occupata circa affectus corporis humani ... II. Praxis 
clinica specialis ... III. Apparatus formularum, seu 
annotationes in Morellum de praescriptione formula-
rum. IV. Ordo visitandi officinas ... V. Clavis ad 
authoris polychresta ..., w którym poruszył zagadnie-
nia zwiazane między innymi z  chemią kryminali-
styczną [19]. W  1696 roku Johannes Bohn jako 
pierwszy lekarz w Europie użył określenia medicina 
forensis - medycna sądowa, porównując ją do efektu, 
jaki utworzyła medycyna, będąca „wiernym asysten-
tem” prawa [20]. Dodatkowo Bohn zalecił specjalną 

procedurę badania zwłok, która występuje współ-
cześnie w tym kształcie. Polega ona na oględzinach 
zewnętrznych, a  następnie otwarciu co najmniej 
trzech jam ciała – jamy czaszki, jamy klatki piersio-
wej, jamy brzusznej.

Pierwsza państwowa komisja lekarska – 
Collegium Medicum

 Przez całe XVII i  XVIII stulecia Europa była 
pogrążona w wojnach, najazdach, klęskach żywioło-
wych oraz licznych zarazach (notorycznie wybu-
chały między innymi epidemie czarnej ospy, tyfusu, 
cholery, a także syfilisu przenoszonego drogą płciową) 
[21, 22]. Z tego powodu na mocy edyktu z 12 listo-
pada 1685 roku elektor brandenburski Fryderyk 
Wilhelm powołał do życia organ administracji spra-
wujący kontrolę nad wszystkimi sprawami zdrowia 
publicznego w  Berlinie - Collegium Medicum [23]. 
Była to państwowa komisja lekarska złożona z miesz-
kających w  stolicy lekarzy nadwornych, doradców 
sądowych, a  także dwóch profesorów zwyczajnych 
medycyny we Frankfurcie nad Odrą [24]. Jej zada-
niem był nadzór, kontrola i organizacja wszystkich 
spraw medycznych w państwie Fryderyka Wilhelma. 
Należało do nich między innymi wydawanie zezwo-
leń na prowadzenie działalności położnym, apteka-
rzom, lekarzom, chirurgom [24], a  także czuwanie 
nad wykonywaniem przepisów ustawy Karola V 
w kwestiach sądowo-lekarskich [25]. Przed powsta-
niem Collegium Medicum, pierwszym wydziałem 
lekarskim, który otrzymał prawo do orzekania 
w kwestiach kryminalistyczno-medycznych na mocy 
rozporządzenia Heskiego z  dnia 10 czerwca 1616 
roku był wydział lekarski w Marburgu [26]. Colle-
gium Medicum dodatkowo sprawowało kontrolę 
nad „personelem” medycznym, który stanowiła 
grupa łaziebników, katów, czy felczerów. W  tym 
przypadku zadaniem Collegium było czuwanie nad 
uniknięciem prowadzenia przez nich nielegalnych 
działalności medycznych. Warto dodać, iż w ówcze-
snych czasach praktyka zawodowa nie ograniczała 
się tylko do lekarzy, lecz do osób kóre trudniły się 
znachorstwem i  okultyzmem na placach, czy uli-
cach. Pierwsze próby przeciwdziałania działalności 
nielegalnych uzdrowicieli podjęto w  1661 roku na 
terenie Marchii Brandenburskiej [27]. Dnia 12 wrze-
śnia 1718 roku wydano edykt, który zabraniał prak-
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tykowania zawodów medycznych, jeżeli nie sta-
wiono się osobiście przed Collegium i  nie wydano 
specjalnego zaświadczenia, nawet jeżeli uzyskało się 
stopień uniwersytecki [28]. Collegium komisyjnie 
żądało wóczas wykazania się wiedzą i umiejętnoscią 
rozwiązywania skomplikowanych przypadków 
praktycznych – Casuum Practicorum [28].

Theatrum anatomicum i Collegium 
Medico-Chirurgicum

 W 1713 roku w Berlinie z inicjatywy króla Fryde-
ryka Wilhelma I i Pruskiej Akademii Nauk (Societät 
der Wissenschaften) powstał teatr anatomiczny, któy 
zapoczątkował rozwój chirurgii wojskowej oraz 
instytucji medyczno-edukacyjnych [29]. Decyzja 
o  budowie theatrum anatomicum była związana 
z  wybuchem epidemii dżumy w  1708 roku, która 
pochłonęła 1/3 ludności, a także z wybuchem w 1700 
roku Wojny Północnej (toczonej do 1721 roku). Do 
walki z chorobą wkroczyli tzw. lekarze z dziobami, 
doktorzy plagi (nazywani w  Niemczech Schnabel-
doktor). Po raz pierwszy pojawili się w XVI wieku we 
Włoszech. Nosili groteskowe maski, których dzioby 
były wypełnione kamforą, mirrą i  wonnymi olej-
kami. Aromatyczne zioła i przyprawy miały stłumić 
smród unoszący się z rozkładających się ciał, a także 
stłumić zapach skażonego powietrza. Z XVII stule-
cia pochodzi prześmiewczy wierszyk dotyczący 
lekarzy z dziobami: „Gdy do pacjentów się ich woła, 
Tam gdzie zaraza szaleje dookoła, Ich kapelusze 
i  peleryny według mody nowej z  ceraty uszyte 
i  o  barwie sowiej, Na oczy maski im się robi ze 
szkłami, A  w  dziobach mają odtrutkę, co mami, 
By  powietrze morowe nie zrobiło im krzywdy, 
Ani trwogi w medykach nie wzbudzało nigdy” [30]. 
W obecnej sytuacji Fryderyk Wilhelm I postanowił 
podjąć reformy całej służby medycznej, która rów-
nież spowodowała wzrost znaczenia opiniowania 
sądowo- lekarskiego. Teatr anatomiczny służył do 
przeprowadzania sekcji publicznych, nauczania ana-
tomii oraz chirurgii (z naciskiem na chirurgię woj-
skową). Bardzo szybko stał się miejscem uprzywile-
jowanym przez ustawodawstwo medyczne i do 1786 
roku został zaopatrzony w około 200 ciał samobój-
ców oraz nędzarzy [31]. W  1724 roku połączono 
Collegium Medicum z teatrem anatomicznym w jed-
ność jako Collegium Medico-Chirurgicum [32]. 

Pierwszym dyrektorem został profesor Georg Ernst 
Stahl będący jednocześnie osobistym lekarzem Fry-
deryka Wilhelma I. Ten nowy kompleks (zwany też 
Ober Collegium Medicum) stał się dodatkowo ośrod-
kiem szkoleniowym dla lekarzy wojskowych, zaś na 
jego obszarze znajdował się szpital Charité, będący 
największym uniwersyteckim szpitalem w  Europie 
[33]. Collegium Medico-Chirurgicum było najwyż-
szym urzędem medycznym, w skład którego wcho-
dzili członkowie chirurgii medycznej i farmaceutyki. 
Jego zadaniem był nadzór nad osobami praktykują-
cymi zawody medyczne, nadzór nad sprawami 
medyczno-kryminalistycznymi, kontrola badań 
lekarskich, badań chirurgów, położnych i  lekarzy 
[34]. Edykt Fryderyka Wilhelma I  z  27 września 
1725 roku dał dodatkowe uprawnienia dla cyruli-
ków oraz fryzjerów (balwierzy), którzy od tego 
momentu mieli być przygotowani do pomocy leka-
rzom oraz chirurgom podczas wojny lub zarazy [28]. 
W  tym okresie armia pruska posiadała najlepsze 
wyposażenie medyczne medyczne i  narzędzia chi-
rurgiczne (między innymi nożyce wojskowe), 
a także przechodziła szkolenia pod okiem doświad-
czonego chirurga Ernsta Konrada Holtzendorfa [35]. 
Collegium Medico-Chirurgicum przeprowadzało 
sekcje zwłok dla celów kryminalistycznych. Wykłady 
i zajęcia z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego 
były nieodzowną częścią programu nauczania 
w Ober Collegium Medicum [36]. W 1724 roku Fry-
deryk Wilhelm I ustanowił prownicjonalne kolegia 
lekarskie, które udzielały profesjonalnej porady 
w  sprawach wątpliwych oraz w  sprawach karnych 
(mogli się do nich zwrócić szczególnie sędziowie, 
którzy potrzebowali fachowej porady medycznej 
przed wydaniem orzeczenia) [37]. Ober Collegium 
Medicum podlegały wszystkie kolegia lekarskie usta-
nowinone w  prowincjach. Fukncjonowały w  pań-
stwie pruskim do dnia 16 grudnia 1808 roku, kiedy 
sprawy medyczne w  prowincjach zostały przejęte 
przez Ressort des Ministeriums [37].

Kolegia zdrowia  
i pierwsze ministerstwo zdrowia

 W  1719 roku z  inicjatywy Fryderyka Wilhelma 
powstało w  Berlinie Collegium Sanitatis, którego 
misją było kontrolowanie warunków sanitarnych 
w  państwie, a  także wypełnianie funkcji z  zakresu 
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policji lekarskiej [38]. Główną przyczyną powołania 
Collegium Sanitatis był wybuch epidemii dżumy, 
która trwała w latach 1709-1711 na obszarze Węgier 
i Transylwanii [39]. Do najważniejszych zadań Col-
legium Sanitatis należało między innymi monitoro-
wanie warunków epidemiologicznych w kraju [40] 
(zapobieganie lub ograniczenie rozprzestrzeniania 
się chorób u ludzi i bydła, lokowanie urządzeń sani-
tarnych, produkcja środków leczniczych). Dodat-
kowo Collegium Sanitatis prowadziło dochodzenia 
w  sprawach, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub 
życiu ludzi i  zwierząt (między innymi w  sprawach 
sprzedaży niedojrzałych owoców, podrabiania piwa 
i octu) [41]. Zgodnie z instrukcją z dnia 29 sierpnia 
1719 roku członkami Collegium Sanitatis byli nie 
tylko lekarze, ale i  członkowie (generałowie) gene-
ralnego komisariatu wojny, członkowie Collegium 
Medicum-Chirurgicum, sędzia oraz sekretarz [42]. 
W 1762 roku utworzono analogicznie na każdej pro-
wincji kolegia zdrowia, które z  kolei były podpo-
rządkowane wyższemu kolegium – Ober Collegium 
[43]. Od 21 grudnia 1786 roku zaczęto prowadziś 
rejestry dotyczące wszystkich niezbędnych instytu-
cji medycznych, chorób epidemiologicznych u ludzi 
i inwentarza. W 1799 roku Ober Collegium Sanitatis 
połączono wraz z Ober Collegium Medico – Chirur-
gicum, które od tego momentu wspólnie utworzyły 
Ober Collegium Medicum et Sanitatis [44]. Było to 
pewnego rodzaju pierwsze ministerstwo zdrowia na 
ziemiach pruskich. Rozwiązano je w grudniu 1808 
roku [45], zaś cały system medyczny wszedł jako 
specjalny departament do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych [44].

Działalność naukowców w XVIII wieku. 
Najważniejsze regulacje prawne.

 Przez całe XVIII stulecie głównie uniwersytety 
zajmowały się działalnością prawno-medyczną. 
Zagadnienia związane z  medycyną sądową były 
wykładane przez fizyków [46]. Prym wiódł Uniwer-
sytet w Lipsku oraz Jenie, skąd pochodzą najciekaw-
sze badnia sądowo-lekarskie. W 1720 roku do pro-
cedury sekcyjnej zwłok wprowadzono wymagania 
przedstawione przez Bohna. Zgodnie z jego zalece-
niami miejsce do sekcji miało być „jasne, pełne roz-
proszonych świec”, a także przy ciele denata „powi-
nien czuwać dobrze wyszkolony lekarz” [47]. Bohn 

zażądał również kompletnej sekcji, polegającej na 
otwarciu trzech jam ciała – jamy czaszki, klatki pier-
siowej oraz jamy brzusznej. Procedurę tą popierał 
także Hermann Friedrich Teichmeyer w  Institutio-
nes Medicinae Legalis vel Forensis, które stało się jed-
nym z  pierwszych podręczników do medycyny 
sądowej dla prawników oraz lekarzy w Jenie. Dodat-
kowo Teichmeyer wyraził swoją krytykę odnośnie 
stosowania tortur w  procesie sądowym, dokonał 
stopniowania śmiertelności ran, a  także podziału 
wieku ludzkiego na sześć okresów [48]. Zagadnienia 
związane z medycyną sądową i policją lekarską czę-
sto były jeszcze w  XVIII stuleciu w  całej Europie 
błędnie łączone. Dopiero w 1746 roku wybitny nie-
miecki lekarz Christian Ehrenfried Eschenbach 
w Medicina legalis brevissimis comprehensa thesibus 
dokonał rozdzielenia medycyny sądowej od policji 
lekarskiej [49]. Błąd ten wynikał z  faktu, iż obie 
nauki klasyfikowano do katalogu medycyny publicz-
nej [50]. Do zadań policji lekarskiej należała ochrona 
zdrowia publicznego, na którą składało się między 
innymi wytępianie epidemii, opieka sanitarna [51], 
szeroko pojęta materia medyczna [52, 53] w postaci 
rewizji aptek, wytwarzania lekarstw, odnotowywa-
nia recept [54], kontroli szczepień, udzielania bez-
płatnego leczenia ubogim chorym [55], czy nadzór 
nad szkołami lekarskimi. Do zadań medycyny sądo-
wej należało przede wszystkim oznaczenie wątpli-
wych przypadków wymagających osądzenia danej 
sprawy na podstawie medycznego wyjaśnienia wraz 
z  zastosowaniem tych lekarskich wiadomości do 
zadośćuczynienia wezwaniom sądowym [56]. 
Dzieło Eschebacha było pierwszą publikacją, która 
przedstawiła wszystkie te różnice, zaś jego poglądy 
podzieliły środowisko naukowe nie tylko w Prusach, 
ale i  całej Europie. Poglądy Eschenbacha popierał 
Joseph Frank, a także Karl Gottfried Hagen. Joseph 
Frank nazywany jest ojcem wiedeńskiej medycyny 
sądowej. Doświadczenie medyczne zdobył podczas 
wojen napoleońskich, a także rewolucji francuskiej. 
Frank kierował Departamentem Patologii, a  także 
stworzył jeden z  pierwszych instytutów szczepień 
w  1808 roku w  Europie [57]. Hagen jako jeden 
z  pierwszych lekarzy zrewolucjonizował chemię 
sądowo-lekarską, przedstawiając w swoim słynnym 
dziele Isagoge ad chemiam forensem rozkład trucizn 
w  jelitach, a  także sposoby wykrycia szkodliwych 
substancji w organizmie ludzkim [58].
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 Prace Teichmeyera, Hagena czy Eschenbacha 
wzbogacały praktykę prawniczą oraz obowiązujące 
przepisy prawne. Do początków XVIII stulecia 
w Prusach obowiązywały przepisy Constitutio Crimi-
nalis Caroliny, które zostały zastąpione kodeksem 
karnym z  1 marca 1717 roku. Regulacja ta została 
pierwotnie wydana dla Kurmarka, jednak od 1719 
roku rozszerzono jej zakres na inne części kraju [59]. 
Przyczyną jej powstania była kolejna epidemia duru 
brzusznego w więzieniu w Kurmarku [60]. Ustano-
wienie dobrych więzień uznano za pierwszy wymóg 
dobrego wymiaru sprawiedliwości. Ustawa z  1717 
roku bazowała na ustawie Karola V i podtrzymywała 
proces inkwizycyjny [61]. Oddzielono śledztwo spe-
cjalne od ogólnego, zaś osobą, która była zobowią-
zana ustalić prawdę był sędzia śledczy [62]. Mógł on 
również zasięgać opinii Collegim Medicum – Chirur-
gicum lub Collegium Medicum prowincji przed 
wydaniem orzeczenia w sprawch wątlipwych. Proce-
dura karna w  Prusach była niezwykle surowa, zaś 
kary cielesne i  tortury były niekiedy surowsze od 
popełnionego czynu. Nowelizacja przepisów nastą-
piła 21 spiernia 1724 roku, gdzie dopuszczono ape-
lację oraz zwiększono uprawnienia do obrony [63].
  Z punktu widzenia opiniowania sądowo-lekar-
skiego istotniejszy będzie Codex Fridericianum 
(Corpus Iuris Fridericianum). Jego celem miało być 
wprowadzenie jednolitej procedury prawa material-
nego i procesowego dla wszystkich prowinicji pru-
skich [64], dlatego też w 1738 roku rozpoczęto prace 
nad jego projektem [65]. Fryderyk II Wielki zlecił 
napisanie po niemiecku jednolitego kodeksu Samu-
leowi von Cocceji, który od 1747 roku publikował 
kolejne projekty prawa sądowego (od 1747 roku pro-
jekt Codicis Fridericiani Pomeranii, zaś od 1748 roku 
– projekt Codicis Fridericiani Marchianii) [66]. Tor-
tury, które były dotychczas środkiem dowodowym 
zostały w  1754 roku całkowicie zniesione (dekret 
z 1740 roku powoli wyłączał ich użycie i zalecał sto-
sowanie jedynie w  przypadku najpoważniejszych 
przestępstw jak zabójstwo czy zdrada stanu) [67]. 
Zrezygnowano z  brutalnych form wykonywania 
kary śmierci, a w zamian za to upowszechniano karę 
więzienia. Stąd też pojawił się rozwój instytucji poli-
cji, dotąd nieznanej. Projekt kodeksu opracowany 
przez Fryderyka II i Samuela von Cocceji nakazay-
wał w  przypadku podejrzenia śmierci gwałtownej 
lub znalezienia denata w  wodzie, czy na drodze 

publicznej, zgłoszenie sądom miejsce znalezienia 
zwłok, który powinien zbadać „czy istnieją jakieś 
oznaki trucizny, zamiaru choroby, melancholii lub 
przemocy (…) a rana śmiertelna musi być dokładnie 
zbadana” [68]. Przepis ten również nakazywał nie-
zwłoczną konsultację z medykiem, który dokonywał 
oględzin ciała, a jeżeli poszkodowany (zraniony) żył 
– zastosowanie odpowiednich medykamentów 
(leków) [68]. Opublikowany w  1751 roku Corpus 
Iuris Fridericianum nie uzyskał aprobaty Fryderyka 
II Wielkiego i  przyjęto go tylko w  niektórych czę-
ściach państwa pruskiego. Więcej informacji doty-
czących opiniowania sądowo-lekarskiego zawartych 
jest w edykcie z dnia 15 listopada 1775 roku, który 
regulował zasady postępowania w  przypadku osób 
będących w  stanie śmierci pozornej [69]. Śmiercią 
pozorną określano letarg, czyli stan zagrażający 
życiu (inaczej jest to życie minimalne stwarzające 
pozory śmierci). Regulacja ta przewidywała metody 
ratowania topielców, osób zaduszonych szkodliwymi 
gazami czy zamarzniętych, a  także nakładała na 
każdego obowiązek informowania urzędu o  takich 
przypadkach, bez względu na pochodzenie i  przy-
należność stanową. Urzędnik sądowy (lub sędzia) 
niezwłocznie po przybyciu zawiadamiał fizyka oraz 
chirurga, jeżeli uznał to za konieczne. Edykt z  15 
listopada 1775 roku włączono do ordynacji proceso-
wej z 1805 roku. Kolejną próbą kodyfikacji ogólno-
pruskiego prawa było powierzenie ministrowi spra-
wiedliwości Johannowi Heinrichowi Casimirowi 
von Cramerowi 14 kwietnia 1780 roku sporządzenie 
kodeksu prawa materialnego, zaś 5 lutego 1794 roku 
ogłoszono Powszechne Pruskie Prawo Krajowe All-
gemeines Landrecht für die Preußischen Staaten 
z mocą obowiązującą od 1 czerwca 1794 roku [70]. 
Nie wprowadziło ono jednak nic nowego w zakresie 
opiniowania sądowo-lekarskiego.

Wnioski

 Pruskie opiniowanie sądowo-lekarskie w  XVIII 
stuleciu rozwijało się niezwykle prężnie. Już pod 
koniec XVII wieku powstał najwyższy urząd 
medyczny (Collegium Medicum), który zajmował się 
kontrolą osób wykonujących zawody medyczne, 
a także udzielał porad w kwestiach kryminalistyczno 
- medycznych. Na mocy edyktu Wielkiego Elektora 
Fryderyka Wilhelma z 1685 roku lekarze pracujący 
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w Collegium Medicum stali się urzędnikami pracują-
cymi w służbie cywilnej.
 W poźniejszych latach edykt został bardziej spre-
cyzowany i  zaostrzony (regulował między innymi 
wymagania szkoleniowe i egzaminacyjne dla medy-
ków, czy taksy i opłaty za prowadzone działalności). 
Tworzono kolegia zdrowia, które w latach 60 XVIII 
stulecia posiadała każda pruska prowincja. W  tym 
okresie wzrosła również świadomość potrzeby regu-
lacji kwestii sanitarnych i środowiskowych, co stało 
się impulsem do powołania Collegium Sanitatis. Jest 
to dowód na to, że zdrowie i  dobre samopoczucie 
obywateli stało się wówczas jedną z najważniejszych 
spraw państwowych. Warto zwrócić szczególną 
uwagę na działalność uniwersytetów medycznych 
i wydziałów lekarskich. Program dydaktyczny Colle-
gium Medico-Chirurgicum, które otwarto w  1724 
roku obejmował już zajęcia z  zakresu medycyny 
sądowej, a  także wykłady o  tematyce kryminali-
stycznej. Budowa teatru anatomicznego pozwoliła 
na wykonywanie sekcji zwłok, a  także pogłębianie 
wiedzy z  anatomii, chirurgii oraz patologii, jednak 
dopiero w  1893 roku udostępniono do tych celów 
profesjonalne pomieszczenia nowo wybudowanej 
kostnicy i domu sekcyjnego Charite. Wybitni profe-
sorowie medycyny prowadzili swoje własne badania 
naukowe w  zakresie opiniowania sądowo - lekar-
skiego i  osiągali w  nich znaczne sukcesy. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się badania nad truci-
znami, które dały podwaliny toksykologii sądowo-
-lekarskiej w  następnym stuleciu czy badania nad 
urazami (traumatologia). Lekarze coraz częściej 
przeprowadzali sekcje zwłok w  celach naukowych, 
a  także łączyli je z  zagadnieniami filozoficzno- 
refleksyjnymi dotyczącymi życia i śmierci. Otwarcie 
trzech jam ciała (pełna sekcja zwłok) zapoczątko-
wane przez Bohna i Teichmeyera przetrwało do dziś 
w  procedurze sekcyjnej. Sekcje zwłok dla potrzeb 

prawnych przez cały XVIII wiek wykonywali lekarze 
miejscy – fizycy oraz chirurdzy powołani do czyn-
ności sądowo-lekarskich. Dopiero w  połowie XIX 
stulecia (w  okresie Wiosny Ludów) czynności te 
przekazano lekarzom sądowym. Jest to wynik tego, 
że do końca XVIII stulecia kwestie związane z poli-
cją lekarską i  medycyną sądową traktowano jako 
jedność – medycynę rządową (medycynę publiczną). 
W  następnym stuleciu pojawiły pierwsze odrębne 
katedry medycyny sądowej. Na obszarze niemiecko-
języcznym pierwsza katedra medycyny sądowej 
powstała w  1804 roku w  Wiedniu, co znalazło 
również odbicie w procedurze karnej. Szczegółowe 
regulacje dotyczące opiniowania sądowo-lekarskiego 
w  sprawach o  uszczerbku na zdrowiu zostały 
wprowadzone w  ordynacji pruskiej z  1805 roku 
(nowelizowanej w  latach 1848-1852) [71]. Pruska 
ordynacja z 1805 roku wzorowała się na przepisach 
uprzednich procedur karnych, które następnie 
zostały udoskonalone (między innymi edykt z  15 
listopada 1775 roku, przepisy dotyczące grzebania 
zmarłych, przepisy dotyczące obdukcji). Procedura 
z  1805 roku została oparta na zasadach procesu 
inkwizycyjnego, a  także wprowadzała do procesu 
osoby posiadające wiedzę specjalną. Okres ten 
datuje się na początek pierwszych profesjonalnych 
opinii lekarskich. W przypadkach odniesienia obra-
żeń zagrażających zdrowiu, życiu lub gdy zranienia 
powodowały dłuższe niedomagania powoływano 
fizyka lub lekarza aprobowanego oraz chirurga 
(potwierdzonego lekarza ran) [71]. Jeżeli pojawiały 
się sprzeczne opinie, wówczas zasięgano rad Collegii 
Medici Prowincji, a w sprawach dużo ważniejszych 
– Collegii Medici w  Berlinie. Niewątpliwie wiek 
XVIII był dla Królestwa Prus okresem licznych 
badań kryminalistyczno-medycznych, a także regu-
lacji prawnych, które stały się podstawą dla rozwoju 
medycyny sądowej w późniejszych wiekach.
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