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Anna Pieszko-Sroka

Czy zeznania są wiarygodne?
Poszukiwanie metody ich oceny i rola psychologa
w tym procesie
Przesáuchanie w rozumieniu procesowym jest czynnoĞcią, której celem jest
ujawnienie trzech Ğrodków dowodowych. Mogą to byü zeznania Ğwiadków, wyjaĞnienia podejrzanych lub opinie biegáych. Sposób procesowego przeprowadzania przesáuchaĔ zostaá uregulowany w art. 171 § 1 kpk, który stanowi, Īe osobie przesáuchiwanej
naleĪy umoĪliwiü swobodne wypowiedzenie siĊ w granicach okreĞlonych celem danej
czynnoĞci, a dopiero nastĊpnie moĪna zadawaü pytania zmierzające do uzupeánienia,
wyjaĞnienia lub kontroli wypowiedzi1. Do zadaĔ sądu naleĪy decyzja, czy zeznania
Ğwiadka są wiarygodne i mogą stanowiü wartoĞciowy materiaá dowodowy, niekiedy
jednak sąd podejmuje decyzjĊ o powoáaniu biegáego psychologa. Regulacje w tym
zakresie zawarte są w art. 193 § 1 kpk. Rola biegáego psychologa jest bardzo szeroka,
jednak specjaliĞci prawa karnego odmawiają jednoznacznie psychologom moĪliwoĞci
oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ ze wzglĊdu na brak obiektywnych, zewnĊtrznych kryteriów oceny i pozostawiają ocenĊ taką w rĊkach sądu2. Gdzie zatem jest miejsce dla
psychologa jako specjalisty posiadającego wiadomoĞci specjalne?
Biegáy psycholog moĪe byü powoáany postanowieniem sądu lub prokuratora do
udziaáu w przesáuchaniu i wydania opinii np. w sytuacji, gdy istnieje wątpliwoĞü co do
stanu psychicznego Ğwiadka, jego stanu rozwoju umysáowego, zdolnoĞci do postrzegania i odtwarzania spostrzeĪeĔ w myĞl art. 192 § 2. Wtedy organ procesowy moĪe
skorzystaü z wiadomoĞci specjalnych, jakie posiada psycholog. Wyjątkiem, kiedy psycholog jest powoáywany obligatoryjnie do udziaáu w przesáuchaniu, jest przesáuchanie
maáoletnich Ğwiadków w myĞl artykuáu 185a § 2.
Zakres ekspertyzy psychologicznej moĪe zawieraü:
1. Ustalenie czynników, które mogą wpáywaü na znieksztaácenie zeznaĔ.
2. Dokonanie analizy mechanizmów psychologicznych leĪących u podáoĪa stwierdzonych znieksztaáceĔ.
3. Dokonanie psychologicznej oceny zeznaĔ.
4. Ustalenie związku miĊdzy stwierdzonymi u Ğwiadka zaburzeniami a zajĞciem3.
Jak widaü powyĪej, zakres ekspertyzy moĪe byü bardzo szeroki, jednak w
praktyce doĞü rzadko zdarza siĊ, aby organ procesowy w postanowieniu wskazywaá
wszystkie te obszary. Z mojego doĞwiadczenia biegáego psychologa wynika, Īe najczĊĞciej organ procesowy zwraca siĊ o dokonanie psychologicznej analizy zeznaĔ,
ustalenie czynników, które wpáywają na ich znieksztaácenie i ewentualne wskazanie
mechanizmów leĪących u podáoĪa tych znieksztaáceĔ.
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W niniejszym artykule chciaáabym odnieĞü siĊ do jednego z elementów ekspertyzy psychologicznej, mianowicie do psychologicznej oceny zeznaĔ Ğwiadków pod
wzglĊdem ich wiarygodnoĞci. W dalszej czĊĞci zostanie przedstawiony jeden z testów
sáuĪących takiej ocenie.
Psychologiczna ocena zeznaĔ, najogólniej rzecz biorąc, polega na analizie ich
formy i treĞci i stwierdzeniu, czy relacja Ğwiadka jest logiczna, spójna, konsekwentna
i odpowiada jego moĪliwoĞciom poznawczym, spoáecznym i emocjonalnym. Ocena
taka wymaga wiadomoĞci specjalnych, szczególnie z zakresu oceny poziomu intelektualnego, cech osobowoĞci, znajomoĞci kryteriów oceny wiarygodnoĞci. Psycholog
stara siĊ poprzez wykonanie dodatkowych badaĔ wykluczyü lub potwierdziü zaburzenia czy cechy osobowoĞci, które mają wpáyw na skáadane zeznania. Z drugiej strony
psycholog ma za zadanie zapoznaü siĊ z zeznaniami Ğwiadka, czy to w formie naocznej, uczestnicząc w przesáuchaniu, czy teĪ w formie poĞredniej poprzez analizĊ protokoáów zeznaĔ czy transkryptów z nagraĔ audio lub wideo. Celem tych czynnoĞci jest
analiza zeznaĔ i wydanie opinii, w jakim stopniu są one prawdopodobne. Do takiej
analizy sáuĪy test, który zostanie omówiony w dalszej czĊĞci artykuáu.
W ocenie formy i treĞci zeznaĔ są pomocne opracowane kryteria oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ. Pionierami w tworzeniu modeli oceny zeznaĔ byli psycholodzy
niemieccy, którzy oceniali zeznania dzieci jako Ğwiadków w przestĊpstwach o charakterze seksualnym. W 1959 roku niemiecki psycholog U. Undeutsch zainicjowaá
uĪyteczne kryteria rzeczywistoĞci zeznaĔ, nastĊpnie model ten rozwinąá A. Trankell.
Model Undeutscha zawiera 5 kryteriów oceny wiarygodnoĞci. Do pierwszego
z nich zaliczona zostaáa staáoĞü relacji, czyli staáe utrzymywanie linii narracyjnej.
Drugim kryterium są cechy czynnoĞci relacjonowania, w których skáad wchodzi takĪe
jĊzyk, sprawnoĞü wypowiedzi, wewnĊtrzna spójnoĞü relacji. Trzecim elementem jest
struktura osobowoĞci Ğwiadka i jego indywidualny stopieĔ rozwoju. Kolejno ocenia
siĊ motywacjĊ Ğwiadka do skáadania zeznaĔ, w tym powiązanie Ğwiadka z podejrzanym i sprawą. Ostatnia grupa dotyczy cech zawartoĞci zeznania i dzieli siĊ na dwie
podgrupy. Pierwsza obejmuje pierwotne kryteria oceny zeznania takie, jak: konkretnoĞü, liczbĊ szczegóáów, oryginalnoĞü opisów i ich homogenicznoĞü oraz powiązanie
opisu z konkretnymi sytuacjami Īyciowymi. W drugiej podgrupie znajdują siĊ wtórne
kryteria oceny zeznania obejmujące analizĊ zawartoĞci treĞciowej, stopieĔ zgodnoĞci
z innymi ustaleniami4.
Prace niemieckich i szwedzkich ekspertów (Arntzen, 1983; Trankell, 1972;
Undeutsch, 1967, 1982) daáy podstawy do stworzenia przez Stellera i Köhnkena listy
kryteriów dotyczących treĞci i opisania procedury oceniania wiarygodnoĞci zeznaĔ
(Statement Validity Assessment – SVA). Model ten jest wykorzystywany w niektórych
krajach europejskich (Niemcy, Holandia) do oceny zeznaĔ dzieci dotyczących spraw
z zakresu wykorzystywania seksualnego5. Kwestią otwartą jest to, aby model stosowaü po uprzednich badaniach nad nim, takĪe wobec dorosáych Ğwiadków i podejrzanych. Jednak na chwilĊ obecną jest zbyt maáo badaĔ dotyczących tej grupy osób.
W dalszej czĊĞci artykuáu zostanie dokáadniej zaprezentowana metoda oceny
wiarygodnoĞci zeznaĔ (SVA) z uwzglĊdnieniem moĪliwoĞci zastosowania jej do oceny
dowodów pod wzglĊdem ich wiarygodnoĞci, zostaną takĪe wskazane jej ograniczenia.
SVA skáada siĊ z trzech gáównych elementów:
4
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•
•

ustrukturalizowanego wywiadu,
analizy treĞci na podstawie ustalonych kryteriów (criteria-based content analysis – CBCA), ocena treĞci i jakoĞci zeznania,
• integracji wyników CBCA z Kontrolną Listą WiarygodnoĞci6.
Wywiad ustrukturalizowany polega na swobodnej wypowiedzi osoby przesáuchiwanej, specjalnie zaprojektowanych pytaniach otwartych, które mają umoĪliwiü osobie przesáuchiwanej przypomnienie sobie i odtworzenie jak najwiĊkszej liczby szczegóáów. Wywiad
taki rejestruje siĊ za pomocą urządzeĔ nagrywających dĨwiĊk lub dĨwiĊk i obraz. NastĊpnie
spisuje siĊ transkrypty, które bĊdą stanowiü w dalszej czĊĞci materiaá do oceny za pomocą
kryteriów CBCA. Jak wynika z literatury dotyczącej sposobu posáugiwania siĊ SVA lepiej
jest oceniaü wypowiedzi na podstawie transkryptów z zapisu audio, poniewaĪ przekaz niewerbalny widoczny na taĞmie video moĪe wprowadzaü w báąd osoby oceniające.
NastĊpnym krokiem zastosowanym w tej metodzie jest poddanie ocenie wypowiedzi za pomocą ustalonych kryteriów CBCA.
Kryteria treĞciowe, na podstawie których dokonuje siĊ analizy zeznania:
Cechy ogólne
1. Logiczna struktura.
2. Nieustrukturalizowany sposób prezentacji.
3. DuĪa liczba szczegóáów.
Szczegóáowe treĞci
4. Osadzenie w kontekĞcie.
5. Opisy interakcji.
6. Odtwarzanie wypowiedzi.
7. Nieoczekiwane komplikacje podczas incydentu.
8. Niezwykáe szczegóáy.
9. Niepotrzebne szczegóáy.
10. Szczegóáy dokáadnie opisane i báĊdnie rozumiane.
11. Powiązane skojarzenia z innymi zdarzeniami.
12. Opisy stanu umysáu Ğwiadka.
13. Przypisywanie przestĊpcy okreĞlonego stanu umysáu.
TreĞci związane z motywacją
14. Spontaniczne poprawki.
15. Przyznawanie siĊ do niepamiĊtania czegoĞ.
16. Wysuwanie wątpliwoĞci, co do wáasnego zeznania.
17. ObniĪanie wáasnej wartoĞci.
18. Wybaczanie przestĊpcy.
Elementy specy¿czne dla przestĊpstwa
19. Szczegóáy charakterystyczne dla danego przestĊpstwa7.
Przeszkolone osoby (tzw. eksperci), posáugując siĊ wyĪej wymienionymi kryteriami, dokonują oceny wiarygodnoĞci zeznania, okreĞlając na 3-stopniowej skali, czy
dane kryterium wystĊpuje, gdzie 0 oznacza, Īe kryterium nie wystĊpuje, 1 – gdy kryterium jest obecne i 2 – jeĞli kryterium jest bardzo wyraĨnie speánione. Zaznaczyü naleĪy,
Īe CBCA nie polega na poszukiwaniu symptomów káamstwa. NieobecnoĞü jakiegoĞ
kryterium nie zawsze oznacza, Īe zeznanie jest sfabrykowane.

6
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Po dokonaniu oceny za pomocą CBCA zeznania porównuje siĊ nastĊpnie z Kontrolną
Listą WiarygodnoĞci, która przybliĪa test CBCA do testów standaryzowanych, czyli
takich, które mają wyraĨne normy, tak jak inne testy uĪywane w psychologii.
Kontrolna Lista WiarygodnoĞci zawiera nastĊpujące elementy:
Cechy psychologiczne
1. NieodpowiednioĞü jĊzyka i wiedzy.
2. NieodpowiednioĞü uczucia.
3. PodatnoĞü na sugestiĊ.
Cechy przesáuchania
4. Przesáuchanie sugerujące, naprowadzające, oparte na przymusie.
5. Ogólna nieadekwatnoĞü przesáuchania.
Motywacja
6. Wątpliwe motywy.
7. Wątpliwy kontekst pierwotnego wyjawienia lub zeznania.
8. Naciski na skáadanie faászywych zeznaĔ.
Kwestie dochodzeniowe
9. NiespójnoĞü z prawami natury.
10. NiespójnoĞü z innymi zeznaniami.
11. NiespójnoĞü z innymi dowodami8.
PowyĪsza lista sáuĪy temu, aby osoba oceniająca, przyglądając siĊ poszczególnym tematom, mogáa dokonaü analizy, czy zeznania ocenione na podstawie CBCA jako
wiarygodne mogą byü potwierdzone przez listĊ kontrolną. Lista kontrolna odnosi siĊ
do warunków zewnĊtrznych mogących mieü wpáyw na záoĪone zeznania. ZauwaĪyü
przy tym naleĪy, Īe negatywne odpowiedzi na poszczególne elementy listy kontrolnej
są spójne z wynikiem przyjĊtym na podstawie CBCA. JeĪeli zaĞ w zeznaniach wystĊpują elementy opisane w liĞcie kontrolnej, to wynik CBCA moĪna potraktowaü jako
maáo trafny.
Przedstawiona powyĪej metoda oceny zeznaĔ pod wzglĊdem ich wiarygodnoĞci
ma równieĪ swoje ograniczenia, chociaĪ jest metodą stosowaną w kilku krajach w procedurach sądowych. Gáówne zarzuty co do tej metody dotyczą jej trafnoĞci. Kontrolna
lista ma przybliĪyü CBCA do testów pod wzglĊdem trafnoĞci, poniewaĪ sama ocena za
pomocą CBCA nie wystarcza, aby wyciągaü wnioski co do wiarygodnoĞci zeznaĔ.
W polskich sądach biegli psycholodzy są powoáywani w celu analizy treĞci i formy
zeznaĔ. PowyĪsze narzĊdzie, a takĪe jego elementy, takie jak CBCA czy lista kontrolna,
mogą byü pomocne w formuáowaniu hipotez dotyczących wiarygodnoĞci zeznaĔ, przy
czym do kompetencji sądu naleĪy ocena, czy dane zeznania mogą stanowiü wartoĞciowy
materiaá dowodowy.
Z praktyki wynika, Īe psycholog, który uczestniczy w przesáuchaniu Ğwiadka
czy podejrzanego oprócz tego, Īe ma moĪliwoĞü obserwacji zachowania przesáuchiwanego (w tym jego reakcji pozawerbalnych takich, jak: ruchy mimowolne, pauzy
w wypowiedzi, ton i wyrazistoĞü gáosu) ma moĪliwoĞü poáączyü te zachowania z treĞcią
wypowiedzi osoby przesáuchiwanej. W analizie treĞci bardzo pomocne jest posáugiwanie siĊ modelem kryteriów, które umoĪliwiają rozpatrzenie zeznaĔ pod róĪnym kątem.
Tworzenie narzĊdzi do oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ naleĪy uznaü za pozytywną tendencjĊ. Ocena zeznaĔ pod wzglĊdem ich wiarygodnoĞci jest procesem skomplikowanym, ale bardzo przydatnym organom procesowym, staje siĊ szczególnie waĪna, ale
8
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i trudna, kiedy zeznania Ğwiadka stanowią jedyny materiaá dowodowy. Dalsze badania nad testem SVA mogą przynieĞü dobre rezultaty, w tym miejscu jednak naleĪy
wskazaü równieĪ ograniczenia tej metody. Formuáowanie hipotez co do wiarygodnoĞci
zeznaĔ na podstawie SVA powinno byü czynione ostroĪnie, poniewaĪ báĊdne decyzje
w tym zakresie mogą mieü bardzo powaĪne negatywne skutki w procesie (np. oskarĪenie osoby niewinnej na podstawie faászywych zeznaĔ).
Gáówne zarzuty dotyczące testu CBCA dotyczą braku standaryzacji i braku podstaw teoretycznych. Brak standaryzacji dotyczy tego, Īe eksperci oceniający zeznania
nie są zgodni, ile kryteriów musi byü obecnych w zeznaniu, aby uznaü je za wiarygodne, ponadto róĪni eksperci odnoszą siĊ w swoich ocenach do róĪnej liczby tych kryteriów. Drugim problemem związanym z brakiem standaryzacji jest to, Īe kryteria mają
róĪną waĪnoĞü, wiĊc nie moĪna traktowaü ich tylko iloĞciowo, ale takĪe jakoĞciowo,
np. kryterium dotyczące opisu przez Ğwiadka niezrozumiaáych szczegóáów jest bardziej istotne niĪ kryterium miejsca i czasu zdarzenia, szczególnie w przypadku zeznaĔ
dzieci. Kolejną trudnoĞcią jest dokáadna ocena tego, jaki wpáyw wywiera konkretny
czynnik zewnĊtrzny na zeznanie konkretnego Ğwiadka. Innym jeszcze problemem jest
maáa zgodnoĞü ekspertów co do poszczególnych kryteriów. O ile wynik ogólny CBCA
u wiĊkszoĞci ekspertów byá zgodny, to róĪniá siĊ co do wystĊpowania poszczególnych
kryteriów, róĪni eksperci podawali róĪne kryteria w tym samym zeznaniu.
Co do podstaw teoretycznych, to CBCA opiera siĊ na hipotezie Undeutscha, która
mówi, Īe zeznanie wywodzące siĊ z pamiĊci o rzeczywistym wydarzeniu róĪni siĊ treĞcią i jakoĞcią od zeznania opartego na wymysáach i fantazji jednak nie wskazuje, dlaczego tych róĪnic naleĪy siĊ spodziewaü9.
Wskazując na ograniczenia metody, naleĪy podkreĞliü równieĪ to, Īe eksperci
oceniający za pomocą CBCA skáonni są klasy¿kowaü faászywe przekazy jako prawdĊ.
Wynika to miĊdzy innymi z tego, Īe CBCA jest detektorem prawdy, a nie káamstwa.
Ponadto niekiedy sfabrykowane historie mogą byü równie ob¿te w szczegóáy, co zeznania prawdziwe i to podwaĪa kryterium 3. W praktyce sądowej, tam gdzie SVA ma zastosowanie, oceny CBCA dokonuje jeden ekspert – jest nim psycholog powoáany przez sąd
jako biegáy do sprawy, a z tym wiąĪe siĊ niebezpieczeĔstwo subiektywnej oceny. ĩeby
temu zapobiec, zeznania powinno oceniaü minimum dwóch ekspertów, aby moĪna byáo
porównaü wyniki.
Jak juĪ wspomniaáam powyĪej, czĊsto tam, gdzie ma zastosowanie SVA, zeznania
Ğwiadka są jedynym dowodem, w związku z czym poprawnoĞci oceny zeznaĔ przez eksperta nie moĪna zwery¿kowaü za pomocą innych materiaáów dowodowych. Jeszcze innym
mankamentem metody jest to, Īe obecnie badania są prowadzone nad CBCA, a nie caáym
narzĊdziem, jakim jest SVA (czyli bez uwzglĊdnienia Kontrolnej Listy WiarygodnoĞci).
Pomimo tych zarzutów, metoda oceny wiarygodnoĞci wydaje siĊ byü na tyle przydatna, Īe prowadzone są dalsze badania nad jej ulepszeniem w kierunku standaryzacji. Aby mogáa byü stosowana powszechnie i bez zastrzeĪeĔ, badania powinny koncentrowaü siĊ nad caáym narzĊdziem, duĪą wagĊ naleĪaáoby przyáoĪyü do szkolenia ekspertów oceniających, aby maksymalnie zobiektywizowaü dokonane przez nich oceny.
Kolejnym krokiem powinno byü przeprowadzenie wiĊkszej iloĞci badaĔ z udziaáem
dzieci i podejrzanych. Badania mogáyby dotyczyü nie tylko zeznaĔ w sprawach sądowych, ale równieĪ innych relacji osób, które chcielibyĞmy sprawdziü pod wzglĊdem
prawdziwoĞci (metoda mogáaby byü zastosowana np. w procesie rekrutacji pracowni9
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ków, w celu oceny wiarygodnoĞci ich wypowiedzi co do wáasnej osoby). NaleĪy równieĪ
pogáĊbiü badania w kierunku tego, na ile káamca moĪe oszukaü eksperta oceniającego
wypowiedĨ za pomocą SVA. Jak dotychczas nie przeprowadzono równieĪ badaĔ pod
wzglĊdem róĪnic kulturowych. Czy inaczej wyglądają zeznania szczere osób mieszkających w róĪnych czĊĞciach Ğwiata, róĪnej rasy? NarzĊdzie mogáoby byü równieĪ bardziej skuteczne, jeĪeli uwzglĊdniaáoby w swej strukturze nie tylko wskaĨniki prawdomównoĞci, ale takĪe werbalne wskaĨniki káamstwa.
W praktyce oceny zeznaĔ Ğwiadków w Polsce powyĪej opisaną metodĊ wykorzystuje siĊ jedynie czĊĞciowo. Jest to prawdopodobnie związane z jej nieznajomoĞcią oraz
z niskim poziomem wiedzy z zakresu psychologii sądowej wĞród sĊdziów i prokuratorów. Na jakiej wiĊc podstawie sĊdziowie i prokuratorzy oceniają, Īe danym zeznaniom
naleĪy daü wiarĊ lub nie? Tym zagadnieniom przyglądaáa siĊ M. Piekarska-DrąĪek,
która w przygotowywanej pracy doktorskiej zajmowaáa siĊ problemem odmiennoĞci
zeznaĔ w procesie karnym. Z jej badaĔ wynika, Īe 14,86 proc. respondentów (wĞród
nich byli prokuratorzy i sĊdziowie) w ocenie, czy dany Ğwiadek mówi prawdĊ, kieruje
siĊ intuicją. Autorka zde¿niowaáa intuicjĊ jako umiejĊtnoĞü bazującą na doĞwiadczeniu zawodowym i Īyciowym10. Inna autorka – E. Gruza – wskazuje, Īe de¿nicja intuicji jest inna i podaje za Sáownikiem JĊzyka Polskiego, Īe pojĊcie to oznacza przeczucie,
zdolnoĞü przewidywania, twórczą wyobraĨniĊ, rodzaj irracjonalnego poznania, polegający na uchwyceniu prawdy dziĊki wewnĊtrznemu przekonaniu, bez pomocy rozumowania i dziaáalnoĞci praktycznej11. Wedáug autorki intuicja odgrywa pewną rolĊ np.
w procesie dowodzenia i w pracy sĊdziego. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe dane intuicyjne są
niesprawdzalne; ponadto nie moĪna uwzglĊdniü, Īe do prawdy dochodzi siĊ dziĊki
posiadanej intuicji, tym bardziej, Īe jest ona cechą bardzo indywidualną.
Aby wyjaĞniü, na jakiej podstawie sĊdziowie i prokuratorzy dają wiarĊ zeznaniom,
E. Gruza zaprojektowaáa wáasne badania i przeprowadziáa je na tych wáaĞnie grupach
zawodowych. Badania polegaáy na rozmowie z sĊdziami i prokuratorami, na przeprowadzaniu ankiet i analizowaniu akt, w których autorka zwracaáa szczególną uwagĊ na uzasadnienia wyroków w sprawach juĪ zakoĔczonych i w ten sposób szukaáa odpowiedzi na
pytanie, co przekonaáo sĊdziów o wiarygodnoĞci zeznaĔ Ğwiadków.
Z przeprowadzonych badaĔ wynika miĊdzy innymi, Īe w sytuacji, gdy sąd
uznawaá zeznania za wiarygodne, odnosiá siĊ do kryteriów ich wiarygodnoĞci, czyli
braá pod uwagĊ argumenty o charakterze przedmiotowym. W przypadku zaĞ, gdy
oceniá zeznania jako niewiarygodne – uzasadniaá to brakiem wiarygodnoĞci osoby
Ğwiadka, czyli wskazywaá na podmiot12. PoniĪej zostaną omówione kryteria, które
najczĊĞciej wystĊpowaáy w zeznaniach i na których sąd opará swoje orzeczenia.
NajczĊĞciej wymienianym argumentem na to, Īe zeznania są wiarygodne byáo
zwrócenie uwagi, Īe mają one oparcie w zeznaniach innych Ğwiadków, uzupeániają
je i korespondują z nimi. Kolejnym kryterium byáo odwoáanie siĊ do logicznoĞci
wypowiedzi, czyli takich zeznaĔ, które pokazują logiczny ciąg zdarzeĔ. LogicznoĞü
jest teĪ czĊsto áączona ze spójnoĞcią i konsekwencją. NastĊpny argument to odwoáanie siĊ do potwierdzenia treĞci zeznaĔ w materiale dowodowym. Sąd dawaá wiarĊ
10
Wyniki tych badaĔ prezentowane byáy przez M. Piekarską-DrąĪek na seminarium doktorskim w dniu
20.01.2003 r., w: E. Gruza, Ocena wiarygodnoĞci zeznaĔ…, s. 269.
11
E. Gruza, Ocena wiarygodnoĞci zeznaĔ…, s. 269, za: Sáownik jĊzyka polskiego, M. Szymczak (red.), t. I,
Warszawa 1988, PWN, s. 804.
12
E. Gruza, Ocena wiarygodnoĞci zeznaĔ…, s. 407.
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równieĪ zeznaniom niewyuczonym i naturalnym, przy czym zwracaá tu uwagĊ na
sáownictwo, jakim posáugiwaá siĊ Ğwiadek i na to, czy jest ono adekwatne do jego
poziomu wyksztaácenia i Ğrodowiska Īycia13. PowyĪsze kryteria odnoszą siĊ do treĞci zeznaĔ i skupiają siĊ na treĞci relacji w kontekĞcie innych zeznaĔ i zebranego
materiaáu dowodowego.
W psychologii zeznaĔ kryteria wynikające z treĞci obejmują dodatkowo stopieĔ
szczegóáowoĞci relacji i opisy elementów typowych dla danego rodzaju przestĊpstwa,
wynikające zaĞ z przebiegu zeznania obejmują staáoĞü, konsekwencjĊ relacji w póĨniejszych zeznaniach oraz rodzaj i sposób powstawania uzupeánieĔ. Aby ujednoliciü
jĊzyk, jakim posáugują siĊ prawnicy i psycholodzy, autorka badaĔ dokonaáa zestawienia pojĊü. I tak: staáoĞü zeznaĔ wydaje siĊ toĪsama z okreĞleniem zeznania są konsekwentne, rodzaj i sposób powstawania uzupeánieĔ, traktowane w psychologii jako drugie kryterium wynikające z przebiegu zeznania, wydaje siĊ nawiązywaü zarówno do
spójnoĞci, jak i konsekwencji, logicznoĞci i naturalnoĞci. NastĊpne kryterium to stopieĔ
szczegóáowoĞci i treĞci typowe dla przestĊpstwa. W praktyce procesowej trudno jednak
znaleĨü ich odpowiedniki, gdyĪ praktycy utoĪsamiają przebieg zeznania z jego treĞcią.
PowyĪsze cechy zeznaĔ odgrywają decydującą rolĊ dopiero wtedy, gdy powiąĪe
siĊ je z cechami konkretnego Ğwiadka. W praktyce najczĊĞciej przywoáywanym argumentem dotyczącym wiarygodnoĞci osoby byáo to, Īe Ğwiadek jest obcy w stosunku do
oskarĪonego. Kolejnym kryterium byá emocjonalny sposób zeznawania Ğwiadka i przypisywane mu cechy szczeroĞci. Przy czym sąd dawaá wiarĊ temu Ğwiadkowi, który, relacjonując zdarzenie, przejawia emocje, ale nie jest nadmiernie nerwowy czy agresywny.
Z powyĪszego opisu wynika, Īe sąd, wierząc zeznaniom, posáuguje siĊ kryteriami
przedmiotowymi, czyli odnoszącymi siĊ do samych zeznaĔ. Kiedy jednak zeznania
uznaje za niewiarygodne, to posáuguje siĊ cechami samego Ğwiadka, czyli bierze pod
uwagĊ kryteria podmiotowe. Do tych kryteriów naleĪy brak obiektywizmu Ğwiadka
wynikający z jego powiązaĔ z podejrzanym lub oskarĪonym, niepamiĊü Ğwiadka, schematyzm myĞlenia i uproszczenia, jakich dokonaá na etapie spostrzegania. Innym kryterium niewiarygodnoĞci zeznaĔ Ğwiadka jest naduĪywanie przez niego alkoholu14.
E. Gruza koĔczy swoje badania konkluzją, Īe dotychczasowe osiągniĊcia psychologii sądowej i kryminalistyki nie znalazáy zastosowania w praktyce pracy sĊdziów
i prokuratorów. Pomimo tego, iĪ dostrzegają oni przydatnoĞü wiedzy psychologicznej
do wykonywania przez nich zawodu, to w praktyce nie widaü ani rezultatów jej wykorzystywania, ani bezpoĞredniego jej zastosowania.
Badania przytoczone w tym artykule byáy przeprowadzane okoáo 8 lat temu.
Obecnie sytuacja wykorzystania wiedzy psychologicznej do oceny wiarygodnoĞci
zeznaĔ wygląda nieco lepiej. Z mojej praktyki biegáego psychologa wynika, Īe zarówno
prokuratorzy, jak i sĊdziowie coraz czĊĞciej rozumieją potrzebĊ zasiĊgania opinii psychologów do oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ Ğwiadków (w myĞl artykuáu 192 § 2 kpk).
Początkowo prokuratorzy wystĊpowali o biegáych w przypadku Ğwiadków, co do których istniaáo podejrzenie, Īe mogą byü upoĞledzeni umysáowo, wczeĞniej leczyli siĊ
psychiatrycznie bądĨ gdy z innych przyczyn porozumienie siĊ z nimi sprawiaáo trudnoĞü. Obecnie natomiast prokuratorzy skáonni są zasiĊgaü opinii biegáego równieĪ
w innych przypadkach, na przykáad wtedy, gdy kolejne zeznania Ğwiadka są niespójne
lub gdy Ğwiadek mówi, Īe nie pamiĊta wydarzeĔ.
13
14

TamĪe, s. 413.
TamĪe, s. 419.
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Wydając postanowienie o powoáaniu biegáego, prokuratorzy formuáują pytania
dotyczące zdolnoĞci spostrzegania, zapamiĊtywania, odtwarzania faktów, skáonnoĞci
do káamstwa, poziomu intelektualnego oraz cech osobowoĞci Ğwiadka. Odpowiedzi
na te pytania mają pomóc sądom lub prokuratorom oceniü zeznania danej osoby.
W takiej sytuacji psycholog jest zobowiązany do wskazania w swojej opinii wszystkich
obszarów funkcjonowania Ğwiadka (np. funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, spoáeczne), które mają wpáyw na formuáowanie przez niego zeznaĔ. Ma to pomóc w ocenie, czy np. osoba umysáowo upoĞledzona w stopniu lekkim jest zdolna do dostrzegania i zapamiĊtywania faktów, odtwarzania ich i nazywania. Wiedza z zakresu psychologii jest bardzo przydatna wtedy, gdy funkcjonowanie Ğwiadka jest w jakiĞ sposób
zaburzone. Nie moĪna bowiem z góry przyjąü, Īe dany Ğwiadek ze wzglĊdu na swoją
dysfunkcjĊ jest niewiarygodny. Na pierwszy rzut oka moĪna by powiedzieü, Īe osoba
o niskim potencjale intelektualnym moĪe byü skáonna do wymyĞlania róĪnych historii
i podawania ich jako prawdziwych, w rzeczywistoĞci jednak takie osoby mają problemy
z abstrakcyjnym myĞleniem, z wyobraĨnią i kreatywnoĞcią, i w związku z tym nie są
zdolne do przedstawiania wymyĞlonych przez siebie historii. JeĞli wiĊc nawet miaáyby
taki zamiar, to bardzo áatwo moĪna zwery¿kowaü to za pomocą dodatkowych pytaĔ.
Z powyĪszego wynika, Īe niekiedy Ğwiadkowie czy osoby pokrzywdzone o niskim
potencjale intelektualnym, mające trudnoĞü z wysáawianiem siĊ, mogą záoĪyü wiarygodne zeznania.
Kolejnym przykáadem przydatnoĞci wiedzy psychologicznej przy ocenie wiarygodnoĞci zeznaĔ są kwestie związane z ludzką pamiĊcią, z procesami spostrzegania, przechowywania i odtwarzania spostrzeĪeĔ. Szczególnie waĪne jest to zagadnienie w przypadku Ğwiadków – dzieci, które mają ograniczone moĪliwoĞci zapamiĊtywania oraz w przypadku odtwarzania faktów w szerszym kontekĞcie. Podobnie jak
w wyĪej przedstawionej sytuacji nie moĪna z góry zaáoĪyü, Īe dziecko jest niewiarygodne ze wzglĊdu na jego mniejsze zdolnoĞci zapamiĊtywania czy odtwarzania spostrzeĪeĔ. Wszelkie wątpliwoĞci w tym zakresie moĪe wyjaĞniü wáaĞnie biegáy psycholog w taki sposób.
PowyĪsze przykáady zwracania siĊ o pomoc do biegáego dotyczyáy oceny funkcjonowania Ğwiadka, czyli odnosiáy siĊ do aspektu podmiotowego w ocenie zeznaĔ.
MoĪe jednak wystąpiü równieĪ sytuacja, w której sąd lub prokurator powoáuje biegáego
do oceny zeznaĔ pod wzglĊdem ich wiarygodnoĞci psychologicznej, udostĊpniając psychologowi kilka zeznaĔ Ğwiadka w tej samej sprawie. ChociaĪ postanowienie o powoáaniu biegáego psychologa zawiera te same pytania, które zostaáy omówione wyĪej, to
biegáy moĪe dokonaü analizy poszczególnych zeznaĔ i oceniü je pod wzglĊdem wiarygodnoĞci psychologicznej z uwzglĊdnieniem cech osobowoĞci i potencjaáu intelektualnego Ğwiadka. Z taką sytuacją spotkaáam siĊ jako biegáy sądowy kilkakrotnie. Aby
dokonaü oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ, osobiĞcie wykorzystujĊ elementy narzĊdzia
SVA. Jak juĪ wskazywano, SVA skáada siĊ z trzech czĊĞci: przesáuchania ustrukturowanego15, analizy treĞci opartej na kryteriach (CBCA) i Kontrolnej Listy WiarygodnoĞci.
W przypadku przesáuchania ustrukturalizowanego psycholog ma maáe moĪliwo15
Wywiad przeprowadzany ze Ğwiadkiem jest czĊĞcią metody oceny zeznaĔ (SVA) i powinien zawieraü trzy
gáówne elementy: nawiązanie kontaktu ze Ğwiadkiem, swobodną relacjĊ Ğwiadka na temat zdarzenia, zadawanie pytaĔ w okreĞlonej formie i kolejnoĞci, zakoĔczenie. Szczególnie waĪnym elementem tego wywiadu
jest zadawanie pytaĔ, poniewaĪ naleĪy tutaj zwróciü szczególną uwagĊ na wyeliminowanie pytaĔ sugerujących odpowiedĨ lub pytaĔ zamkniĊtych na początku, co utrudnia zdobycie szczegóáowych informacji od
Ğwiadka. Za: A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia, GdaĔsk 2003, GWP, s. 237.
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Ğci wpáywania na sposób przesáuchania lub nie ma ich wcale, dlatego teĪ ten element
narzĊdzia nie jest wykorzystywany. Kryteria odnoszące siĊ do treĞci zeznaĔ (CBCA)
pomagają porządkowaü wiedzĊ na temat samych zeznaĔ. Dają moĪliwoĞü odpowiedzi
na pytania, czy są one logiczne, czy mają swobodny, nieustrukturalizowany przebieg
i czy są szczegóáowe. Analizując ich treĞü, sprawdzam, czy są one osadzone w szerszym
kontekĞcie. WaĪnym kryterium wiarygodnoĞci jest równieĪ to, czy zeznania zawierają
opisy interakcji, czy zawierają dokáadne wypowiedzi osób uczestniczących, i czy Ğwiadek podaje jakieĞ niezwykáe szczegóáy. Sądy i prokuratorzy nie zwracają szczególnej
uwagi na te kryteria, a w psychologii zeznaĔ zaĞ wystĊpowanie ich w zeznaniu znacznie podnosi wiarygodnoĞü tego zeznania.
Kolejne kryteria CBCA odnoszą siĊ do motywacji Ğwiadka. NaleĪy tu wyjaĞniü
pewną kwestiĊ. Tym, co uwiarygadnia zeznania, są spontaniczne poprawki, przyznawanie siĊ do niepamiĊci czegoĞ, wysuwanie wątpliwoĞci co do wáasnego zeznania.
Praktycy raczej skáonni są nie wierzyü osobie, która sama w siebie nie wierzy i przyznaje siĊ do niepamiĊci niektórych faktów. Jednak, jak wynika z prawidáowoĞci psychologii zeznaĔ, wáaĞnie takie zachowania osoby mogą uwiarygodniü jej relacjĊ. Rolą biegáego psychologa jest opisaü i wyjaĞniü mechanizm takiego zachowania i tym samym
pomóc w zrozumieniu jego sposobu funkcjonowania i skáadania zeznaĔ.
Kolejnym elementem narzĊdzia SVA jest Kontrolna Lista WiarygodnoĞci.
W swojej praktyce wykorzystujĊ ją doĞü czĊsto. Zawiera ona 11 tematów, m.in. nieodpowiednioĞü jĊzyka i wiedzy, podatnoĞü na sugestiĊ, wątpliwe motywy skáadania
zeznaĔ i inne. Dotyczą one zarówno zachowania lub cech Ğwiadka, jak równieĪ okolicznoĞci zdarzenia, które Ğwiadek relacjonuje. WystĊpowanie zawartych w tej liĞcie
twierdzeĔ w zeznaniach powoduje, Īe naleĪy je oceniaü szczególnie wnikliwie, gdyĪ
mogą one byü sfabrykowane. Inaczej sprawa wygląda w przypadku kryteriów treĞciowych, których wystĊpowanie w zeznaniach przemawia za ich wiarygodnoĞcią.
Przykáadowo, jeĪeli w zeznaniu wystĊpuje kryterium logicznoĞci i spójnoĞci, a Ğwiadek jednoznacznie posáuguje siĊ nieadekwatnym jĊzykiem, wyraĪa nieadekwatne do
sytuacji emocje i jest podatny na sugestiĊ, to naleĪy bardzo ostroĪnie oceniaü wiarygodnoĞü jego zeznaĔ.
Reasumując, obecnie przedstawiciele wymiaru sprawiedliwoĞci coraz czĊĞciej
rozumieją potrzebĊ korzystania z pomocy biegáych z zakresu psychologii. DziĊki szkoleniom i szeroko propagowanym programom zarówno prokuratorzy, jak i sĊdziowie
mają coraz wiĊkszą wiedzĊ psychologiczną dotycząca cech osobowoĞci i sposobu funkcjonowania ludzi oraz moĪliwoĞci jej wykorzystania do efektywniejszego przeprowadzania przesáuchaĔ. MoĪna zatem mieü nadziejĊ, Īe narzĊdzia sáuĪące do oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ równieĪ zostaną docenione i bĊdą szerzej wykorzystywane w praktyce. Rolą biegáych psychologów powinno byü propagowanie wykorzystywania zdobyczy psychologii w sądownictwie.
Jak wskazano powyĪej, narzĊdzie do oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ (SVA) lub jego
elementy (CBCA i Kontrolna Lista WiarygodnoĞci) z powodzeniem moĪe byü wykorzystywane przez wymiar sprawiedliwoĞci. Aktualnie elementy SVA są wykorzystywane
równieĪ przy realizacji zadaĔ ustawowych w Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego.
Jednym z obszarów zastosowania powyĪszego narzĊdzia są czynnoĞci realizowane przez funkcjonariuszy Ğledczych, takie jak przesáuchania Ğwiadków i podejrzanych. Elementy SVA są pomocne przy wery¿kacji zeznaĔ i wyjaĞnieĔ. Psycholog,
posáugując siĊ narzĊdziem, wskazuje Ğledczym, czy zeznania Ğwiadków lub wyjaĞnienia podejrzanych są wiarygodne pod wzglĊdem psychologicznym. Taka wiedza pozwala
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funkcjonariuszom zbadaü dokáadniej obszary, których wiarygodnoĞü budzi wątpliwoĞci i ewentualnie sprawdziü je za pomocą innych wskaĨników.
Jeszcze innym obszarem wykorzystania opisywanego narzĊdzia jest wery¿kacja kandydatów do sáuĪby. Osoby ubiegające siĊ o pracĊ w ABW przechodzą wiele etapów rekrutacji, miĊdzy innymi badanie poligra¿czne. Elementy narzĊdzia SVA sáuĪą
jako metoda wspomagająca badanie poligra¿czne. Psycholog moĪe, w pewnym zakresie, wskazaü za pomocą narzĊdzia tematy, na które badany odpowiada wiarygodnie, na
ile jego wersja jest prawdopodobna pod wzglĊdem psychologicznym i te, których wiarygodnoĞü jest wątpliwa. Osoba przeprowadzająca badanie poligra¿czne dysponująca
powyĪszą wiedzą ma moĪliwoĞü sprawdzenia u badanego powyĪszych obszarów (np.
rozszerzając pytania podczas badania poligra¿cznego).
Istotne jest równieĪ dokáadne sprawdzanie motywacji osób ubiegających siĊ
o przyjĊcie do sáuĪby. Motywów dziaáaĔ ludzkich moĪe byü tyle, ile jest osobowoĞci. Warto wiĊc zwróciü uwagĊ na osoby, które podają inne powody podjĊcia sáuĪby,
niĪ mają w rzeczywistoĞci. Szczególnie niebezpieczna sytuacja wystĊpuje wtedy,
gdy osoba zatrudniona w ABW skáonna jest wykorzystywaü wiedzĊ i informacje
o dziaáalnoĞci tej instytucji na jej niekorzyĞü. W niektórych przypadkach moĪe to siĊ
powaĪnie odbiü na bezpieczeĔstwie paĔstwa. Psycholog dysponujący narzĊdziem do
oceny wiarygodnoĞci jest zdolny w pewnym zakresie oceniü, czy kandydat rzeczywiĞcie przejawia taką motywacjĊ, jaką deklaruje podczas rozmowy, czy jego wypowiedĨ budzi wątpliwoĞci.
Aby narzĊdzie do oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ dobrze speániaáo swoje zadanie,
powinno byü ciągle udoskonalane i dostosowywane do aktualnych potrzeb. WszĊdzie
tam, gdzie praca oparta jest na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i analizowaniu informacji, moĪe byü zastosowane narzĊdzie do kryterialnej oceny wiarygodnoĞci tych
informacji, a takĪe oceny osób, które te informacje przekazują. W związku z tym
stosuje siĊ je w ABW, jednak naleĪy dąĪyü, aby byáo wykorzystywane czĊĞciej i w
wiĊkszym zakresie. WaĪne jest równieĪ propagowanie i rekomendacja tego narzĊdzia
w pionach wskazanych powyĪej, w związku z czym są plany zaprojektowania szkoleĔ
dotyczących tej metody i skierowania ich do funkcjonariuszy wykonujących zarówno
czynnoĞci dochodzeniowo-Ğledcze, jak i operacyjno-rozpoznawcze. Posáugiwanie siĊ
CBCA nie wymaga wyksztaácenia psychologicznego, natomiast jest potrzebna wiedza z zakresu funkcjonowania czáowieka, aby trafnie obserwowaü i interpretowaü
jego zachowanie.
W polskiej praktyce sądowej narzĊdzie SVA nie moĪe byü zastosowane tak, aby
jego wyniki mogáy stanowiü dowód w sprawie. Jednak kryteria uĪyte w tym teĞcie
sáuĪą biegáym psychologom do oceny zeznaĔ pod wzglĊdem ich wiarygodnoĞci psychologicznej. Biegáy obecny przy przesáuchaniu, analizujący protokoáy zeznaĔ czy
wyjaĞnieĔ, jest w stanie, opierając siĊ na poszczególnych kryteriach, wskazaü, czy
dane zeznania moĪna uznaü za mniej lub bardziej prawdopodobne. Ma to znaczenie równieĪ wtedy, gdy organy procesowe podejmują decyzjĊ o kierunku Ğledztwa czy
dochodzenia.
Ani w polskim systemie prawnym, ani w praktyce psychologii sądowej jak
dotychczas nie wypracowano lepszych metod oceny zeznaĔ Ğwiadków. Dlatego teĪ
warto odwoáywaü siĊ do dorobku psychologów zagranicznych, którzy w znaczący sposób przyczynili siĊ do udoskonalenia procesów sądowych.
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Streszczenie
Psycholog, jako biegáy sądowy, to wedáug obowiązujących w Polsce przepisów
osoba, która posiada tzw. wiadomoĞci specjalne. Jest ona powoáywana przez organ procesowy (sąd lub prokuratora) do wydawania opinii na temat okolicznoĞci niezbĊdnych
do rozstrzygania konkretnych spraw. Zakres ekspertyzy psychologicznej sporządzanej
przez biegáego psychologa jest niezwykle szeroki i swym zasiĊgiem moĪe obejmowaü
wiele obszarów.
W niniejszym artykule ukazano rolĊ biegáego psychologa w ocenie wiarygodnoĞci
zeznaĔ. Publikacja ta przybliĪa procedurĊ oceny tej wiarygodnoĞci za pomocą narzĊdzia Statement Validity Assessment (SVA), ze szczególnym uwzglĊdnieniem analizy
treĞci na podstawie ustalonych kryteriów (criteria-based content analysis – CBCA). Ze
stosowaniem tej metody moĪna wiązaü wiele nadziei, szczególnie w przypadkach, gdy
zeznania Ğwiadków stanowią jedyny materiaá dowodowy.
Artykuá wskazuje na moĪliwoĞü wykorzystywania wyĪej wymienionej metody
do oceny dowodów, ale równieĪ na ograniczenia, jakie z sobą niesie. Niemniej jednak warto rozwaĪyü moĪliwoĞü jej stosowania przy realizacji ustawowych zadaĔ ABW
związanych z pozyskiwaniem informacji i ich oceną.

Abstract
The psychologist as an expert witness is, according to the legally binding regulations in Poland, a person who has an expert knowledge and has been appointed by
a court of law or a public prosecutor’s of¿ce to give an opinion on the circumstances
necessary to decide on a given case. The scope of a psychological expert opinion carried
out by an expert psychologist is very broad and may cover many areas.
In the article I will show the role of a psychologist as an expert in a speci¿c process
which is the statement validity assessment. I will elaborate on the Statement Validity
Assessment Procedure (SVA) created by Steller and Köhnken with special emphasis on
criteria-based content analysis. We have great hopes for this method, especially when
the witnesses’ testimony is the only evidence.
I will present the ways of using this method by an expert psychologist for evidence
assessment on account of its validity. I will also present the limitations of this method. It
is worth considering the possibility of applying the mentioned method in conducting the
ABW’s statutory tasks related to acquisition and evaluation of information.

