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Przedmowa
Niniejsza publikacja przedstawia zbiór wybranych referatów, które zostały
wygłoszone przez zaproszonych gości, podczas III Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Kryminalistycznych pt.: Ślady pamięciowe i współczesne metody ich
badania, który odbył się w dniach 6–8 maja 2013 r. w Krakowie, w salach
Kolejowego Towarzystwa Kultury. Zjazd ten został zorganizowany przez
Sekcję Kryminalistyki Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ oraz
Sekcję Psychologii Sądowej Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, przy
współpracy z Katedrą Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ. Na
kierowaną do rąk czytelników publikację składa się 12 artykułów, poruszających problematykę śladów pamięciowych utrwalonych w zeznaniach
świadków i wyjaśnieniach oskarżonych. Tematyka III już zjazdu, tak jak
w poprzednich edycjach, kierowana jest niezmiennie przede wszystkim do
studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki.
Konferencja dotyczyła śladów pamięciowych i metod ich badania w szerokim ujęciu. Tematyka oscylowała wokół zagadnień w głównej mierze
z dziedziny psychologii sądowej, jej powiązań i sposobów wykorzystania
w kryminalistyce oraz w procesie karnym i cywilnym. Naszym głównym
celem było faktyczne poszerzenie wiedzy studentów oraz przedstawienie
osiągnięć w dziedzinach wiedzy kryminalistycznej i psychologicznej w ramach śladów pamięciowych, poprzez prelekcje, rozbudowane panele dyskusyjne i wystąpienia specjalistów z danej dziedziny. Podejmując taki temat
konferencji, chcieliśmy wskazać na potrzebę kształcenia studentów prawa
z zakresu psychologii. Mamy nadzieję, że publikacja ta stanowi dowód,
że warto otwierać świat prawniczy na wiedzę psychologiczną i uświadamiać przyszłym prawnikom, że wiedza z zakresu nauk psychologicznych
okazuje się wielce przydatna w wykonywaniu codziennej pracy sędziego,
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prokuratora czy adwokata. Z tego względu zdajemy sobie sprawę że podjęta tematyka jest niezwykle ważna i aktualna.
Podczas trzech dni zjazdu uczestnicy mieli okazję do licznych spotkań,
wymiany argumentów i starcia różnych poglądów, co zaowocowało ideą
kontynuowania tradycji zjazdów studenckich kół kryminalistycznych z całej Polski. Chcąc podtrzymać głos i rezultat pracy wielu uczestników zjazdu,
kierujemy do rąk Czytelników niniejszą publikację. Wierzymy że przyczyni
się ona do pogłębiania wiedzy na temat badania i wykrywania śladów pamięciowych i będzie stanowić impuls do dalszych dyskusji.
W tym miejscu pragniemy podziękować Katedrze Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ za wszelką pomoc okazaną przy organizacji
Zjazdu. Szczególne podziękowania kierujemy do dr Joanny Kabzińskiej za
recenzję nadesłanych referatów i cenne uwagi do ich treści.
Wyrazy podziękowania kierujemy również do Władz Dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz do instytucji które przekazały środki finansowe niezbędne do organizacji Zjazdu
i wydania niniejszej publikacji – Rady Kół Naukowych UJ i Towarzystwa
Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.
Wierzymy że nasza publikacja spotka się z Państwa uznaniem i znajdzie kontynuację podczas kolejnych edycji Ogólnopolskich Zjazdów Kół
Kryminalistycznych.
Redaktorzy

Badanie

Rozdział I
śladów pamięciowych

Ukryte teorie osobowości i atrybucje
jako przyczyny możliwych deformacji
śladów pamięciowych

Patrycja Kulik1

Teoria pomaga nam znieść nieznajomość faktów
George Santayana2
Cytat ten bardzo dobrze obrazuje zagadnienia, będące głównym przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Można je określić jako mechanizmy,
pomagające każdego dnia tworzyć teorie, co do faktów, których w pewnej
części nie poznaliśmy. Ma to znaczenie w życiu codziennym, jak i w specjalistycznych dziedzinach nauki takich jak psychologia, kryminalistyka,
prawo. Powodują one, że osoba mając tylko szczątkowe dane na jakiś temat,
na ich podstawie, „dopowiada sobie” resztę. Jest to oczywiście użyteczne,
pomaga wypełniać luki w naszej wiedzy, gdy szukamy przyczyn zdarzeń,
zachowań. Jak za E. Jonesem i K. Davisem stwierdza D. Myers, zazwyczaj
wnioskujemy, że ludzkie intencje i predyspozycje korespondują z przejawianymi zachowaniami, ale łatwość, z jaką wnioskujemy na temat czyichś
cech osobowych, bywa zaskakująca3. I właśnie z tej „łatwości” wynikają

1 Autorka jest studentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2 G. Santayana, The Sense of Beauty, 1896.
3 D. G. Myers, Psychologia społeczna, Poznań 2003, s. 96.
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różne pomyłki, nieporozumienia, które mogą mieć kolosalne znaczenie dla
osoby, wobec której domniemywamy przyczyny jej zachowań. Gdy chodzi
o kontakty towarzyskie, najpoważniejszą konsekwencją może być utrata
znajomości, ale w przypadku procesów karnych, gdzie każdy element
jest istotny, ceną może być ludzka wolność, a w niektórych państwach nawet życie. Dlatego pozwoliłam sobie poświęcić nieco uwagi zagadnieniom
ukrytych teorii osobowości i teorii atrybucji, gdyż, jak wskazałam wyżej,
są właściwie niezbędne w funkcjonowaniu w społeczeństwie, ale mogą
także być przyczyną zniekształcania rzeczywistości, co w kolejnym kroku
może prowadzić do deformacji śladów pamięciowych.
Ukryta teoria osobowości, ang. implicit personality theory to typ schematu
używany do łączenia ze sobą różnych cech osobowości w postrzeganej
jednostce, np. jeżeli ktoś jest skąpy, to uważa się, że jest też zgryźliwy.
Zjawisko to zostało tak nazwane, gdyż przypomina teorię ze względu na
swoją ogólność i fakt, że na podstawie jednych cech pozwala wnioskować
o innych, a termin „ukryta” wynika stąd, że ludzie formułując całościowe
wrażenie spostrzeganej osoby, nie posługują się nim w pełni świadomie,
włączają tzw. sposób myślenia automatycznego.
Co więcej, założenia współwystępowania cech mogą być ogólnym społecznym wzorcem, a także wynikać z własnych doświadczeń życiowych.
W pierwszym przypadku związki cech są wspólne różnym ludziom, gdyż
„dostarcza ich kultura za pośrednictwem wbudowanych w język semantycznych relacji między słowami i za pośrednictwem formułowanych wprost
stereotypów”4. Zdobywa się je już od najmłodszych lat, słysząc w czytanych bajkach, że pracowity Kopciuszek jest jednocześnie dobry, a brzydka
wiedźma jest zła. Ze względu na to, że pewne schematy są przekazywane
z pokolenia na pokolenie i są elementem kultury, w różnych częściach świata
mogą one kształtować się odmiennie5.
Co do indywidualnych wzorców osobowych, nabywa się je poprzez osobiste obserwacje, kontakty z innymi ludźmi w ciągu całego życia, nawet na
etapie wczesnego dzieciństwa. Bo jeśli w przedszkolu poznaliśmy Martę,

4 P. Lewicki, Zjawisko „ukrytej teorii osobowości” w procesie spostrzegania społecznego [w:] Psychologia spostrzegania społecznego, M. Lewicka (red.), Warszawa 1985, s. 153.
5 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna, Poznań 2012, s. 110.
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która ćwiczyła balet i była przemądrzała, to gdy jesteśmy dorosłymi ludźmi
i zaczynamy pracować z kobietą o imieniu Marta, która również tańczy
w balecie, z góry możemy założyć, że będzie przemądrzała i dużo czasu
zajmie nam przekonanie się, że być może wcale tak nie jest. Jednak jeżeli
nasze założenie, że Marta jest przemądrzała, wpłynie także na zachowanie
wobec niej i my też będziemy się wywyższać, może to spowodować, że
Marta, która tak naprawdę jest miłą osobą, zacznie być taka, jak ją sobie
wyobrażaliśmy, z powodu reakcji na nasze działanie. Zjawisko to nazywane jest samospełniającym się proroctwem. Na indywidualne ukryte teorie
osobowości wpływ mają także osoby znaczące, czyli rodzina, autorytety.
Jeżeli oni przekazali jednostce sposób widzenia świata, ukształtowali ją, ma
to wpływ na to, jak postrzega innych ludzi. Istotne są także cechy samej
osoby postrzegającej: wiek, stan cywilny, poglądy polityczne, choć P. Lewicki uważa, że te elementy mają wpływ wyłącznie na postrzeganie otoczenia
już znanego i może mieć niewiele wspólnego z trwałymi dyspozycjami
percepcyjnymi6. Natomiast już płeć i kolejność urodzenia w rodzeństwie
są uznawane za liczące się w tej kwestii, gdyż rodzice bardzo często wychowują kolejne dzieci inaczej, co może powodować także wpajanie im
różnych wzorców poznawczych.
Oprócz ustalenia źródeł ukrytych teorii osobowości, badacze analizowali także ich struktury, próbując odnaleźć prawidłowość w ich tworzeniu.
S. Asch wskazał, że są takie cechy, od których zależy ogólne wyobrażenie
postrzeganego człowieka i nazwał je centralnymi. Pozostałe cechy określił
jako peryferyczne i bez większego znaczenia w obrazie postaci. Do takich
wniosków doszedł po przeprowadzeniu doświadczenia na grupie studentów. Przymiotnikami, które określił jako centralne w swoim eksperymencie
były: ciepły i chłodny. Zależnie od umieszczenia ich w dwóch jednakowych
zestawieniach cech peryferycznych, osoby badane dopisywały całkowicie
inne przymioty do konkretnej jednostki, która charakteryzowała się danym
zestawieniem łącznie z tą cechą centralną. Jednak teoria Ascha spotkała się
z krytyką N. Andersona7. Twierdził on bowiem, że ogólny pogląd na osobę
nie jest tworzony poprzez wpływ cechy centralnej, ale jest średnią ważoną

6 P. Lewicki, op. cit., s. 162–163.
7 Ibidem, s. 165.
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wszystkich znanych cech. Problem zakresu stosowalności obydwu tych teorii
nie został rozwiązany, gdyż żadna z nich nie jest uniwersalna.
Ważkie zagadnienie stanowią również błędy w postrzeganiu innych, które są powodowane przez ukryte teorie osobowości. Wynikają one z samej
istoty tego zjawiska, czyli tego, że jest ono wnioskowaniem opartym na
zbyt małej liczbie elementów, żeby mówić o dużym prawdopodobieństwie
wyniku. Nie zawsze bowiem jest tak, że do wszystkich pasuje stała reguła.
Gdy w jakimś miejscu zostaje popełnione przestępstwo, dużo częściej jako
podejrzany zostaje wskazana osoba, która ma tatuaże i blizny, niż ktoś, kto
ubiera się schludnie i nie rzuca się w oczy. W społeczeństwie bowiem istnieje
pogląd, że posiadanie tatuażu, szczególnie przez mężczyzn, może świadczyć
o przeszłości kryminalnej. Odwracając sytuację, ktoś, kto ma opinię dobrego lekarza, oddanego pacjentom, uznawany jest za porządnego człowieka,
bo ratuje ludzkie życie, na pewno musi być także uczynny, więc nie mógłby stosować przemocy wobec żony. Dużo łatwiej jest oskarżyć o kradzież
zaniedbanego bezdomnego, choćby się nawet nie miało bezpośrednich
dowodów przeciwko niemu, bo w społeczeństwie panuje przekonanie, że
jeżeli ktoś tak wygląda, to na pewno jest złodziejem i alkoholikiem. Gdy
ulegamy stereotypom, często całkowicie niesłusznie możemy kogoś o coś
oskarżyć. A rzeczywistość bywa różna, dlatego zanim uznamy kogoś za
winnego/niewinnego na podstawie kilku cech, warto się zastanowić, czy
nie wyprowadzamy niewłaściwych wniosków. Warto przemyśleć przyczynę
zachowań, choć to również nie zawsze bywa słuszne, co udowadniają nam
teorie atrybucji i ich błędy.
Teorie atrybucji to teorie, których „przedmiotem są mechanizmy działania «zdrowego rozsądku» czyli innymi słowy to, jak przeciętny człowiek
wyjaśnia zdarzenia, oraz psychologiczne konsekwencje takich wyjaśnień”8.
Atrybucje próbują odpowiedzieć na pytanie „dlaczego”, które człowiek
zadaje sobie w przypadku zdarzenia negatywnego lub nieoczekiwanego. Istotnym problemem jest to, gdzie szuka na nie odpowiedzi. Profesor
F. Heider odkrył, że w tym przypadku zachodzi prosta dychotomia: gdy
próbujemy rozstrzygnąć, dlaczego ktoś zachował się w jakiś sposób, mamy
do wyboru dwa rodzaje atrybucji. Pierwsza to atrybucja wewnętrzna czyli

8 F. Försterling, Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie, Gdańsk 2005, s. 16.
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upatrywanie przyczyn zachowania w samym człowieku – jego osobowości,
zdolnościach, motywacji, druga zewnętrzna, czyli szukanie źródeł w samej
sytuacji, czynnikach zewnętrznych. Przyjmując którąś z nich za wyjaśnienie przyczyn zachowania, możemy uzyskać skrajnie różne obrazy jednej
osoby, a w przypadku atrybucji zewnętrznej tak naprawdę nie uzyskujemy
żadnych informacji o człowieku, ale o tym, co wpłynęło na niego. Heider
zauważył również dominację atrybucji wewnętrznych nad zewnętrznymi,
co wynika z tego, że skupiamy się na ludziach, których możemy dokładnie
obserwować, a czynnik zewnętrzny jest trudny do spostrzeżenia i dlatego
może uchodzić uwadze9. Jest to oczywiście jedna z przyczyn zniekształcania naszego postrzegania, gdyż na obraz składa się tylko to, co jest nam
łatwo dostępne, a nie to, co być może jest głównym elementem. Zjawisko to nazywa się błędem odpowiedniości, który jest także określany jako
podstawowy błąd atrybucji. Jego przyczyną, oprócz czynnika dostępności
danych osobowych, jest także to, że przypisuje się określone cechy automatycznie. Dopiero potem mogą być one korygowane, jednak poprawki
te nie są stałym elementem postrzegania, gdyż umysł obserwatora często
zajęty jest także czymś innym. Gdy sytuacja jest nagła, nieoczekiwana, spostrzeganie może być zaburzone. Takie warunki są charakterystyczne dla
sytuacji niebezpiecznych, przestępstw, gdy osoby w nich uczestniczące
nie są przygotowane na to, co się dzieje. Starają się zrozumieć i zauważyć
jak najwięcej, co jednak powoduje, że ich percepcja nie jest prawidłowa.
Z powszechnym błędem atrybucji związana jest asymetria atrybucji aktora
i obserwatora10. Termin ten oznacza, że zachowania obserwowanych ludzi
interpretujemy na podstawie ich cech wewnętrznych, pomijając kontekst
zewnętrzny, a własne zgodnie z sytuacją. Ludzie posługują się atrybucjami
również wtedy, gdy pojawiają się w ich życiu tragiczne zdarzenia takie
jak śmiertelna choroba, wypadek czy gwałt, które nawet gdy dotyczą obcych osób, mogą wytrącać z równowagi. Uświadamia im to, że nieszczęścia
mogą spotkać także ich i aby temu zaprzeczyć, stwarzają kolejne atrybucje,
które ze względu na swoją funkcję określa się jako obronne. Jedną z nich
jest postawa wiary w sprawiedliwy świat, która oznacza, że ludzie dostają

9 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, op. cit., s. 113.
10 B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Warszawa 2011, s. 138.
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to, na co zasługują. Mimo że ma ochronić nas przed lękiem o siebie, tak
naprawdę może mieć bardzo negatywne skutki i przerodzić się w teorię obwiniania ofiary. Badania E. Walster wskazują, że takie sytuacje zdarzają się
w przypadku ofiar gwałtów, które podejrzewane są o to, że sprowokowały
sprawcę, a także w przypadku maltretowanych kobiet, którym przypisuje
się odpowiedzialność za zachowanie mężów11.
Jak można bez trudu zauważyć, atrybucje potrafią prowadzić do wielu
zniekształceń postrzeganej rzeczywistości. Wskazane przeze mnie błędy są
konkretnym obrazem tego, w jaki sposób umysł twórczo uzupełnia braki
w wiedzy, ale także samo wykorzystywanie atrybucji skutkuje często niewłaściwymi przekonaniami o osobach i ich zachowaniach. Kiedy widzimy
siedmioletniego chłopca z zasinieniami, prowadzonego przez krzyczącego
ojca, od razu przychodzi nam do głowy, że dziecko jest ofiarą przemocy
domowej. Obrażenia dziecka i krzyk ojca spowodowały wniosek, że mężczyzna jest agresywny i gdyby doszło do oficjalnego oskarżenia go o znęcanie się, na pewno odpowiedzielibyśmy, że znęcał się, krzyczał na dziecko.
A jeżeli chłopczyk jest po prostu nieostrożny, ruchliwy i stąd ma te siniaki,
a ojciec podniósł na niego głos, bo synek chciał wbiec na jezdnię bez zastanowienia? Nie wiemy tego, ale nasze fałszywe przypuszczenia mogłyby
spowodować, że być może odebralibyśmy prawo do opieki nad dzieckiem
człowiekowi, który tak naprawdę się o nie troszczy. Automatyczne wykorzystanie atrybucji, mimo że często nieświadome, powinno jednak podlegać
weryfikacji na etapie tworzenia ostatecznej opinii o zdarzeniu.
Co jednak mają zrobić śledczy, którzy przesłuchują świadków i nie wiedzą o tym, czy na ich percepcję wpływały ukryte teorie osobowości lub
atrybucje? Nie ma na to pytanie jednoznacznej i konkretnej odpowiedzi.
Poszukuje się różnych metod pozwalających na uzyskanie możliwie najbardziej obiektywnych zeznań. Jedną z nich jest stosowanie wywiadu poznawczego. Opiera się on na czterech podstawowych technikach: odtworzeniu
kontekstu (świadek ma opisać miejsce, emocje, dźwięki i zapachy, które towarzyszyły zdarzeniu), pełnej relacji (opowiedzenie wszystkiego bez określonego kryterium), zmianie kolejności (opisywanie zdarzenia od końca,
środka) i zmianie perspektywy (przypominanie obrazu zdarzenia z miejsca

11 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, op. cit., s. 126.

Ukryte teorie osobowości i atrybucje jako przyczyny możliwych…

15

innego świadka, ofiary). Metoda ta zwiększa skuteczność w uzyskiwaniu
śladów pamięciowych, niezniekształconych przez schematy, które silnie
wpływają na to, co z otrzymanych informacji zauważamy i co zapamiętujemy. Bowiem ukryte teorie osobowości i atrybucje mogą doprowadzić do
fałszywego przypominania sobie elementów, których nie było w zdarzeniu, ale są zgodne z posiadanym schematem lub mogą doprowadzić do
odrzucenia szczegółów, które do niego nie pasują12. Najważniejsze więc
w uzyskaniu zgodnych z rzeczywistością zeznań jest to, aby świadek nie
filtrował tego, co widział i przekazał wszystko, co się wtedy stało, a dopiero
funkcjonariusze policji i sąd ocenili, co może mieć znaczenie dla sprawy.
Podsumowując, ukryte teorie osobowości i atrybucje to zjawiska, które
wpływają na naszą percepcję zdarzeń i osób. Każde z nich ułatwia nam zrozumieć świat, ludzi, ale ma też negatywny aspekt w postaci zniekształcania
rzeczywistości. Ukryte teorie osobowości pozwalają wnioskować o cechach
jednostki na podstawie wykształconego schematu, który nie zawsze daje
właściwe rezultaty, gdyż jak każdy stereotyp, może mijać się z prawdą.
Atrybucje natomiast powodują szukanie przyczyn zdarzeń, na podstawie
szczątkowych informacji jakie posiadamy, w celu zrozumienia tego, co się
stało. Ze względu na to, że nasz obraz jest częściowy, wypełnianie luk na
podstawie czynników osobowych lub sytuacyjnych, może nie stworzyć
prawdziwej wizji zdarzenia. Ma to ogromne znaczenie w procesie karnym, który w dużej mierze opiera się na tym, co zauważyli świadkowie
i co zapamiętali ze zdarzenia. Żeby uniknąć uzyskiwania zeznań, które są
„zdeformowane” przez umysł ludzki, prowadzący przesłuchanie powinni
stosować jak najwięcej technik uniemożliwiających świadkowi myślenie
schematyczne i dopowiadanie elementów, których w rzeczywistości nie
było. Służyć ma temu przede wszystkim wywiad poznawczy.
Mam nadzieję, że przedstawionymi powyżej tezami, ukazałam jak ważkim problemem mogą być koncepcja ukrytych teorii osobowości i teorie
atrybucji, i choć są to zagadnienia z psychologii społecznej, mają spore
znaczenie w dziedzinach kryminalistyki i prawa.

12 V. Grudzień, W. Jasińska, Przesłuchanie poznawcze, Katowice 2010, s. 9.

Próby stwierdzenia istnienia w pamięci
śladów za pomocą hipnozy i ich
wykorzystanie w procesie

Martyna Niedbała1

Upływ 100 lat od momentu pierwszych prób stosowania hipnozy w kryminalistyce nie okazał się wystarczający do rozwiania wszelkich wątpliwości i kontrowersji związanych z tą metodą. Spośród nich można wyróżnić
dwie odrębne grupy, te dotyczące aspektów etycznych oraz takie, które
opierają się na aspektach prawnych i procesowych. Pierwsza z nich dotyczy bezpośrednio badacza wykonującego badanie, czy też inaczej sprawę
ujmując, poddającego daną osobę hipnozie. Hipnotyzera obowiązują reguły
ustalone przez stowarzyszenie zrzeszające hipnotyzerów z całego świata,
którym jest Międzynarodowe Towarzystwo Hipnotyczne. Organizacja ta
już w sierpniu 1979 r. przyjęła Kodeks Etyczny Międzynarodowego Towarzystwa Hipnotycznego2. Dokument ten zawiera pewne normy etyczne,
wyznaczające granice działania osób stosujących hipnozę. Najważniejszymi
z nich są przede wszystkim stawianie na pierwszym miejscu dobra pacjenta

1 Autorka jest studentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2 http://www.hypnosiscredentials.com/Code_of_ethics.html [tu i dalej dostęp: 5.09.2013].
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czy obiektu badawczego, a także obowiązek informacyjny wobec pacjenta oraz konieczność uzyskania jego zgody na przeprowadzenie badania.
Wśród tych zasad podkreśla się także, że hipnoza powinna być wyłącznie
metodą pomocniczą w stosunku do innych form postępowania, a badacz
obowiązany jest ograniczyć jej użycie do zakresu własnej wiedzy i kompetencji zawodowej. W owym kodeksie etycznym kategorycznie zakazano także stosowania hipnozy w celach rozrywkowych3. Jak każdy kodeks etyczny
także i ten jest jedynie drogowskazem i normuje tylko część aspektów danej
dziedziny, poza tym, w innych nieuregulowanych kwestiach badacz winien
się kierować powszechnie uznanymi zachowaniami i normami moralnymi.
Nie mniej istotne, a rzec można, że z prawnego punktu widzenia mające większe znaczenie, są standardy pozwalające na uznanie badania za
wiarygodny dowód w procesie. Zasady takie zostały sformułowane przez
M. Orne’a i zawierają się w nich: powinność przeprowadzenia badania
przez niezależnego, kompetentnego psychiatrę lub psychologa, którego
zaznajamia się tylko z niezbędnymi faktami, przed badaniem konieczne jest
przeprowadzenie rozmowy wstępnej o sprawie, a także o samej hipnozie,
nikt poza hipnotyzerem i badanym nie powinien być obecny podczas badania, całe badanie, łącznie z rozmową wstępną, winno być rejestrowane na
taśmie magnetowidowej4. Właśnie przestrzeganie tych zasad zostało uznane za kluczowe do otrzymania informacji na tyle wiarygodnych, aby można
im było nadać rangę dowodu w procesie. Z tego też powodu w doktrynie
trwał zagorzały spór dotyczący tego zagadnienia, rozwiązany wraz z nowelizacją k.p.k.5 Część przedstawicieli doktryny opierała swoje poglądy na fakcie, że w stanie hipnozy świadomość osoby badanej nie podlega wyłączeniu,
a jedynie na sztucznej jej zmianie. Osoba poddana hipnozie nie jest ślepo
posłuszna hipnotyzerowi, nie dokona ona czynności sprzecznych ze swoją
świadomością. Zatem w związku z powyższym wysnuwa się stwierdzenie, że ten, kto kłamie, kłamać także będzie podczas hipnozy6. W związku
z tym w ślad za J. Widackim za słuszne należy uznać wykorzystanie metody

3 Ibidem.
4 J. Wójcikiewicz, J. Siuta, Hipnoza Kryminalistyczna, Kraków 1999, s. 87.
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2002 nr 113
poz. 984 z późn. zm.
6 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2008, s. 262.
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badawczej z zakresu hipnozy wobec świadków zdarzeń przestępczych, którzy mają problemy z rekonstrukcją zdarzeń lub nie są w stanie odtworzyć
istotnych dla sprawy szczegółów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że naczelną
zasadą procesu karnego jest ustanowiona na gruncie art. 2 § 2 k.p.k. zasada
prawdy materialnej. Wyraża się ona poprzez powinność uznania za podstawę wszelkich rozstrzygnięć w procesie karnym ustaleń rzeczywiście odpowiadających prawdzie, a więc prawdziwych7. W związku z powyższym
powstaje znaczne niebezpieczeństwo związane z zastosowaniem hipnozy
w toku postępowania karnego, dotyczy ono przekonań osoby poddanej
hipnozie. Niejednokrotnie, bowiem zdarza się, że osoba poddana badaniu
skłonna jest uznać za bardziej wiarygodne fakty, które przypomniała sobie podczas hipnozy, aniżeli to, co przypomniała sobie bez niej8. Nieobce
w naszej doktrynie jest także stanowisko aprobujące wykorzystanie hipnozy, jako jednej z metod badawczych akceptowanych w kryminalistyce
wyłącznie jednak w ramach ekspertyzy biegłego9.
Dopuszczalność zastosowania hipnozy poza przesłuchaniem budzi liczne
kontrowersje, przede wszystkim ze względu na fakt wyliczenia hipnozy
wśród zabronionych metod przesłuchania na gruncie art. 171 k.p.k. Interpretacja wyżej wskazanego przepisu jak również innych w prawie karnym
powinna wynikać z założenia racjonalności ustawodawcy, który wie, czego
chce i potrafi to odpowiednio wyrazić10. W związku, z czym należy uznać, że
zakaz ten dotyczy wyłącznie przesłuchania podczas postępowania i nie
znajduje się on w grupie zakazów bezwzględnych. Zauważyć zatem trzeba,
że zastosowanie hipnozy w ramach ekspertyzy oraz w ramach czynności
operacyjno-rozpoznawczych nie jest zakazane11. Co więcej także posłużenie się hipnozą przez biegłego celem odblokowania pamięci osoby mającej złożyć zeznania czy też wyjaśnienia, bądź też wykorzystanie hipnozy
w celach leczniczych wobec osób dotkniętych amnezją w doktrynie procesu

7 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny część ogólna, Kraków 2004, s. 92.
8 J. Wójcikiewicz, J. Siuta, op. cit., s. 29.
9 A. Augustynek, Hipnoza w pracy biegłego psychologa, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 3,
s. 82–84.
10 J. Widacki, Badania poligraficzne w ocenie osoby badanej. Przyczynek do dyskusji na temat
dopuszczalności stonowania poligrafu w polskim procesie karnym, Kraków 2001.
11 J. Wójcikiewicz, J. Siuta, op. cit.
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karnego jest także akceptowane12. Nie obce są jednak głosy opowiadające
się za zdecydowanym zakazem stosowania hipnozy, podnosząc, iż jest to
metoda wpływająca na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej. Wobec
tego fakt czy w danej sytuacji wyłączona zostaje swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej czy też nie, ma drugorzędne znaczenie13. Pogląd ten
wydaje się niedaleki do uznania hipnozy za przymus absolutny (vis absoluta). Postulowaną zmianą mającą rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące
tego zakresu jest zamiana wyrażenia „w związku” użytego w art. 171 § 5
pkt 2 k.p.k. na wyrażenie „podczas”. Pozwoli ona na eliminację sporów oraz
szersze zastosowanie hipnozy przez biegłych. Co więcej umożliwiłaby ona
dopuszczenie dowodu z zeznań lub wyjaśnień osoby, której pamięć odblokowano przy użyciu hipnozy bez zbędnych kontrowersji14.
W tym miejscu trzeba zauważyć, ze zastosowanie hipnozy wobec świadka, ofiary, czy oskarżanego ma zupełnie inne cele i inny przebieg. Wykorzystanie hipnozy w celu wykrycia śladów pamięciowych wobec świadka
zdarzenia, zasadza się na konieczności odblokowania pamięci na tyle, aby
ów świadek był w stanie podać informacje umożliwiające postęp w procesie.
I tak np. najczęściej występującym zjawiskiem towarzyszącym hipnozie,
jest hipermnezja hipnotyczna polegająca na hipotetycznej poprawie wskaźników przypominania15. Dzięki niemu niejednokrotnie możliwe jest wskazanie przez osobę poddaną hipnozie szczegółów dotyczących okoliczności
zdarzenia czy też podanie informacji o miejscu zdarzenia. Jednakże podczas takiego badania biegły musi wykazać się niezwykłą ostrożnością, aby
poprzez swoje wypowiedzi i zachowania nie wywrzeć wpływu na wynik
badania. Schemat postępowania wobec ofiar przestępstwa jest analogiczny, należy jednak pamiętać, że wyparcie to swoisty mechanizm obronny
badanego pozwalający na swego rodzaju zatarcie w pamięci traumatycznego dlań przeżycia i związanych z tym wspomnień. Dlatego też osoba
wprowadzająca ofiarę w stan hipnozy zobowiązana jest do takiego postę-

12 S. Waltoś, Proces karny zarys systemu, Warszawa 2005, s. 368. T. Gregorczyk, J. Tylman,
Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007, s. 461.
13 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 165.
14 A. Kotowski, Hipnoza a gwarancje praw jednostki – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:]
Votum separatum. Studenci wobec współczesnego prawa karnego, Poznań 2007, s. 104.
15 B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006, s. 1218.
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powania, które zminimalizuje negatywne skutki „ponownego” przeżywania tego zdarzenia. W tym momencie badacz powinien mieć na względzie
uprzednio przytoczone zasady etyki, które na pierwszym miejscu stawiają
dobro badanego, a nie uzyskanie za wszelką cenę informacji, mogących
stanowić przełom w procesie16. Zastosowanie hipnozy wobec podejrzanego
(oskarżonego), jak wyżej podnosiłam, jest podstawą do zagorzałej polemiki.
Bezdyskusyjne są jednak dwa fakty, tj. zakaz stosowania hipnozy w związku z przesłuchaniem podejrzanego, a także to, że przeprowadzenie takiego
badania w ramach ekspertyzy wymaga zgody podejrzanego. Pozwala to
na obalenie tezy, że hipnoza ogranicza prawo do obrony. Bardzo istotną
kwestią podniesioną przez J. Widackiego jest to, że odblokowanie pamięci
u oskarżonego może mieć tak samo, a nawet bardziej doniosłe znaczenie
jak u świadka, może, bowiem umożliwić podejrzanemu wskazanie faktów,
które pozwolą na jego uniewinnienie. W glosowanym wyroku sądu apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lipca 2002 r., sygnatura akt II Aka 134/02
wskazuje, się że:
Badanie oskarżonego w stanie hipnozy wcale nie musi służyć do „stwierdzenia w pamięci oskarżonego śladów zdarzeń będących przedmiotem
wyjaśnień”, ale może po odblokowaniu pamięci pozwolić na przypomnienie faktów, które dotąd w wyjaśnieniach nie były obecne. Zatem daje szansę, że oskarżony swe wyjaśnienia uzupełni o istotne szczegóły, o których
w momencie składania wyjaśnień nie pamiętał. Odblokowanie pamięci
oskarżonego (podejrzanego) może być dla procesu karnego równie cenne jak odblokowanie pamięci świadka. Może być ono szczególnie cenne
zwłaszcza w sytuacjach, gdy podejrzany (oskarżony) in tempore criminis był
w stanie zwężonej świadomości (np. nietrzeźwy, pod działaniem środków
odurzających, po urazie)17.

Nawiązując do samego procesu odkrywania śladów pamięciowych za
pomocą hipnozy bezwzględnie należy wskazać, że stan hipnozy jest stanem psychicznym (stanem umysłu), określanym także mianem nasilonej

16 Kodeks Etyczny Międzynarodowego Towarzystwa Hipnotycznego.
17 J. Widacki, Glosa do wyroku sądu apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lipca 2002 r., sygn. Akt II Aka
134/02.
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sugestywności18. Osobowość zahipnotyzowanego nie ulega zmianie, wskazuje się jednak, że zmniejsza się jego krytycyzm i co jest dyskusyjne poprawia pamięć. Osoba zahipnotyzowana zachowuje, zatem kontrolę nad
swym ciałem i umysłem, wbrew powszechnemu mniemaniu nie ujawni ona
informacji, których w normalnych okolicznościach ujawnić by nie chciała19.
Nieprawdą jest także możliwość kontrolowania osoby zahipnotyzowanej
i sterowanie nią niczym marionetką, podczas takich prób osoba ta ulega
samoistnej dehipnotyzacji, co za tym idzie niemożliwe jest wydobywanie
z oskarżonych informacji za pomocą przymusu podczas hipnozy20. Niestety
ze szkodą dla nauki na ten moment nie da się jednoznacznie wykazać, że
hipnoza wpływa korzystnie na rekonstrukcyjne procesy pamięciowe. Wynika to między innymi z faktu, iż ludzie są podatni na hipnozę w różnym
stopniu. Świadomość tę posiadają osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
dlatego też żaden biegły nie zagwarantuje uzyskania jakichkolwiek efektów
po przeprowadzeniu badania hipnotycznego21. Niemniej jednak kryminalistyka bazuje w zasadzie wyłącznie na zjawisku hipermnezji hipnotycznej22. W tym miejscu warto podkreślić, że badanie takie jest sporą ingerencją
w sferę emocjonalną badanego, dlatego też powinno być ono przeprowadzane przez osoby o określonych kwalifikacjach. Należą do nich biegli psycholodzy, psychoterapeuci oraz psychiatrzy. Wprawdzie na ten moment
nie wykazano negatywnych skutków związanych z przeprowadzeniem
hipnozy, ale jak każda czynność dokonywana przez osoby nieposiadające
określonych kompetencji, może wiązać się z różnymi zagrożeniami.
Kontrowersje związane z hipnozą nękają nie tylko polskie prawodawstwo. Z problemami tymi borykają się także inne porządki prawne. Wśród
nich znajdują się Stany Zjednoczone. W tamtejszej literaturze przeważa pogląd, że hipnoza nie powinna mieć zastosowania w kryminalistyce. W niektórych stanach podjęto nawet kroki mające zapewnić przestrzeganie tego
poglądu. Sformułowano w nich zasadę, że świadek poddany uprzednio
hipnozie nie może w ogóle zostać przesłuchany w procesie, a informacje

18
19
20
21
22

http://www.kryminalistyka.fr.pl/psycho_narko.php.
Ibidem.
A. Kotowski, op. cit., s. 102.
http://figeneration.pl/hipnoza-xix-wieczne-hokus-pokus-czy-uzyteczne-narzedzie-terapii.
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=205.
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uzyskane podczas badania nie mogą stanowić dowodu w sprawie. Fakt ten
jednak nie przeszkadza w prowadzeniu szeregu praktycznych badań wśród
uczestników procesu23. Odmiennie sprawa wygląda w Wielkiej Brytanii
i Australii tam zastosowanie hipnozy jest dość powszechne, a informacje
dzięki niej uzyskane mogą być wykorzystane w procesie. W samej Wielkiej
Brytanii tradycja wykorzystywania hipnozy w procesie sięga 40 lat wstecz24.
Obecnie panuje pogląd dotyczący niskiej użyteczności hipnozy w kryminalistyce. Jest on efektem licznych nieporozumień i sporów dotyczących tej
metody, a także niskiego zaufania prokuratorów i sędziów. Postulat szerszego wykorzystania hipnozy w procesie ma swoje uzasadnienie w fakcie, iż
status naukowy tej metody jest równie wysoki jak innych metod powszechnie akceptowanych w kryminalistyce tj. osmologii, odorologii25. Ponadto
badanie takie jest znacznie mniej kosztowne oraz bezpieczniejsze aniżeli
np. badanie wariograficzne. Wykorzystanie hipnozy w ramach ekspertyzy
stwarza dodatkowe możliwości dochodzenia do prawdy oraz odkrywania
śladów pamięciowych. A ostateczna ocena wartości dowodowej takiego
badania pozostaje w gestii niezawisłych i niezależnych sędziów.

23 J. Wójcikiewicz, Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce, Kraków 1989.
24 A. Augustynek, op. cit., s. 82–84.
25 J. Wójcikiewicz, J. Siuta, op. cit.
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Psychologia zeznań świadka

Psychopatologia zeznań świadków
i związane z tym utrudnienia w ocenie
ich wiarygodności na przykładzie
zespołu stresu pourazowego

Marta Łosińska1

Relacja świadka, mimo dużego subiektywizmu, nieraz jest jedynym źródłem informacji o zdarzeniu2. Nawet świadek zeznający przed sądem zgodnie z tym, jak zdarzenie postrzegał i zapamiętał, może popełniać błędy.
Do popełniania błędów mimowolnych przyczynia się wiele czynników,
w tym zaburzenia sfer życia psychicznego. Zachowania, które różnią się od
społecznie i kulturowo przyjętych konwenansów, mogą zostać uznane za
odbiegające od normy3. Przyczyn takich zachowań obecna nauka doszukuje się zarówno w czynnikach biologicznych, których źródeł niekonwencjonalnego postępowania naukowcy upatrują w genach czy budowie mózgu,
jak i czynnikach psychologicznych, na przykład sposobie, w jaki zostaliśmy wychowani, funkcjonowaniu w konkretnym kręgu kulturowym czy
grupie religijnej4.

1
2
3
4

Autorka jest absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010, s. 1086.
M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenham, Psychopatologia, Poznań 2003, s. 34.
Ibidem, s. 34–43.
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Współcześnie zaburzenia psychiczne klasyfikuje się według dwóch katalogów: DSM-V5 i ICD-106. DSM-V jest klasyfikacją Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA –American Psychiatric Association), ICD-10
z kolei – Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization). Klasyfikacje te dzielą zaburzenia psychiczne na kategorie, których
wymienienie na potrzeby niniejszego opracowania jest zbędne. Wystarczy
wspomnieć, że omawiany poniżej zespół stresu pourazowego (PTSD – Post
Traumatic Stress Disorder) w klasyfikacji ICD-107 został przypisany do zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych i pod postacią somatyczną, natomiast w DSM-V do zaburzeń związanych ze stresem i traumą8.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że traumatyczne, ekstremalne dla
psychiki ludzkiej zdarzenia wprowadzają zmiany w codziennym funkcjonowaniu jednostki. Zmiany psychiczne wywołane przez intensywny
strach, groźbę doznania poważnego uszczerbku na zdrowiu mogą spowodować pojawienie się zaburzenia psychicznego nazywanego zespołem
stresu pourazowego. Zespół stresu pourazowego to opóźniona lub przedłużona reakcja na stresujące wydarzenia lub sytuacje, które dla większości
jednostek równoznaczne są z przejmującym nieszczęściem, zagrażającym
życiu lub zdrowiu jednostki bądź osób jej najbliższych9. Klasycznymi sytuacjami są klęski żywiołowe, wojny, poważne wypadki komunikacyjne,
poddanie torturom, zgwałcenie10, czego przykładem może być ukazany
poniżej kazus:
Anna wybrała się wraz z koleżankami do klubu, gdzie zamierzała potańczyć i poznać kogoś nowego. Po kilku godzinach zabawy postanowiła
wrócić do domu. Nie zauważyła, że wraz z nią z klubu wyszedł nieznany

5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Nowa klasyfikacja wydana została
w dniu 18 maja 2013 r., http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx [dostęp: 29.07.2013].
6 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych).
7 Kod: F43.1.
8 Ponadto, najnowsza klasyfikacja wyróżnia dodatkowe podtypy zespołu stresu pourazowego. Więcej informacji: http://www.dsm5.org/Documents/PTSD%20Fact%20Sheet.
pdf [dostęp: 31.07.2013].
9 J. Wciórka, Leksykon terminów: psychiatria i zdrowie psychiczne, Warszawa 2001, s. 113.
10 S. Pużyński, J. Wciórka, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10.
Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Kraków–Warszawa 1997, s. 129.
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jej mężczyzna. Nie zauważyła też, że ten obserwował Annę w lokalu. Po
zaciągnięciu Anny w ciemny zaułek, mężczyzna zgwałcił ją, po czym oddalił się w nieznanym kierunku. Dopiero po dłuższej chwili ofiara uzmysłowiła sobie, gdzie jest i co się wydarzyło. Po całym zajściu taksówką udała
się do domu, a stamtąd, po namowie rodziców, została przewieziona do
komendy miejskiej.

Pełna definicja zespołu stresu pourazowego została przedstawiona
w DSM-V11. Oprócz opisanych powyżej komponentów składających się
na to zaburzenie psychiczne, należy zaznaczyć, że osoba nim dotknięta
powraca i ponownie je przeżywa12. Nękają ją stresogenne przypomnienia
w postaci obrazów czy myśli (powracające też w snach), możliwe jest też
pojawienie się poczucie ponownego przeżywania traumatycznej sytuacji
(flashback)13. Choć zdarzyć się może, że osoba w ogóle nie da rady przypomnieć sobie najważniejszych elementów sytuacji ekstremalnej, unika ona
bodźców związanych z traumą: myśli, uczuć i rozmów z nią związanych,
unika sytuacji, które mogłyby wywołać wspomnienia. Jednostka czuje się
wyobcowana, choć sama nie jest zainteresowana działaniami, które jej dotyczą. Negatywnie ocenia swoje perspektywy życiowe, na przykład posiadanie dzieci czy szanse na „normalne” życie. Dodatkowo mogą pojawić
się trudności z zasypianiem, koncentracją czy niespodziewane wybuchy
gniewu. Co ważne, przy diagnozowaniu zespołu stresu pourazowego, czas
trwania zaburzenia jest dłuższy niż 1 miesiąc i powoduje ono problemy
w życiu zawodowym i społecznym14.
Jak słusznie zauważa B. Dudek, definicja podana przez Amerykańskie
Towarzystwo Psychiatryczne nie daje pełnego obrazu zaburzenia o tyle, o ile
charakteryzuje je jako zjawisko statyczne15. Przychylić należy się do twierdzenia, że zespół stresu pourazowego ma charakter dynamiczny z uwagi
na fakt, że mają tu miejsce etapy ukojenia, po których symptomy PTSD
wracają i jednostka po raz wtóry nieprawidłowo funkcjonuje w środowisku

11 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
Washington 1994, cyt. za: B. Dudek, Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańsk 2003,
s. 16–18.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 B. Dudek, op. cit., s. 18.
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rodzinnym i zawodowym16. Jeżeli zespół stresu pourazowego nie mija po
6 miesiącach, nabiera charakteru przewlekłego, przechodząc w trwałą zmianę osobowości17.
Po 3 miesiącach od zdarzenia: Anna do tej pory nie może przypomnieć
sobie wyglądu ani głosu mężczyzny, który dokonał zgwałcenia. Nie pamięta też w co był ubrany. Na co dzień stara się nie myśleć o tym, co się
jej przydarzyło. Niestety, skrawki wspomnień wracają do niej podczas
snów. Po kilkudniowych namowach koleżanek wybrała się do domu jednej z nich. Tam poznała kilku nowych mężczyzn. Mimo usilnych próśb
z żadnym z nich nie chciała zatańczyć. Podenerwowana całą sytuacją
(nieznajomością przyjaciół koleżanek), stanowczo poprosiła przyjaciółkę
o odprowadzenie do domu.

Predyspozycji do wystąpienia danego zaburzenia psychicznego u konkretnej jednostki nauka szuka zarówno w czynnikach biologicznych, jak
i psychologicznych. Choć PTSD wywołuje czynnik zewnętrzny, uważa się,
że podatność na wystąpienie takiego zaburzenia może być dziedziczna18.
Badania dorosłych i dzieci, którzy przeżyli zdarzenie ekstremalnie stresogenne sugerują, że u osób tych doszło do zmian w układach nerwowym
i hormonalnym19. Jak zaznaczają amerykańscy badacze przedmiotu, niektórzy ludzie mają predyspozycje genetyczne do roztrząsania w myślach
zaistniałych wydarzeń (ruminacji), czy do ponownego przeżywania urazów
pod postacią przebłysków pamięci (flashback) i dalsze badania nad dziedzicznością tychże mogłyby pozwolić na bliższe określenie ich związku
z podatnością na zaburzenia zespołu stresu pourazowego20. Jeśli zaś chodzi o czynniki psychologiczne, to okazało się, że najbardziej narażone na

16
17
18
19

Ibidem, s. 18–19.
L. Cierpiałkowska, Psychopatologia, Warszawa 2007, s. 378.
M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenham, op. cit., s. 206.
D. S. Lipschitz, A. M. Rasmusson, S. M. Southwick, Childhood posttraumatic stress disorder:
A review of neurobiologic sequelae, “Psychiatric Annals” 1998, nr 28 (8), s. 452–457, cyt. za:
M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenham, op. cit., s. 206.
20 M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenham, op. cit., s. 206. Na gruncie polskim o uwarunkowaniach genetycznych w kontekście PTSD badania przeprowadziły: A. Siwy,
B. Kozak, Zespół stresu pourazowego i style radzenia sobie ze stresem – uwarunkowania genetyczne i środowiskowe szacowane metodą studiów rodzinnych [w:] Osobowość a ekstremalny
stres, J. Strelau (red.), Gdańsk 2004, s. 343–354.
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wystąpienie PTSD były osoby, które miały największą pewność, że zginą21.
Przeprowadzone przez L. Weisaetha badania wykazały, że najłagodniej
katastrofę wybuchu fabryki w Norwegii zniosły osoby, u których wcześniej
nie stwierdzono problemów psychicznych22. Z kolei w drugiej grupie badanych, którymi było 89 torturowanych więźniów, największą odporność
na zaburzenia zespołu stresu pourazowego wykazali ci, którzy wcześniej
doświadczyli urazów i byli gotowi na tortury w przypadku pojmania23.
Powyższe przykłady nasuwają dwa wnioski. Pierwszy z nich to taki, że
najmniej narażone na późniejsze zaburzenia psychiczne są osoby spodziewające się ekstremalnych, stresogennych sytuacji, a także osoby zdrowe24.
Jednocześnie porównanie takich danych nasuwa myśl, że ryzyko wystąpienia zaburzeń stresu pourazowego zależne jest od światopoglądu i kręgu
kulturowego, a także konkretnej sytuacji, w której znajduje się jednostka.
Nawet intuicyjnie można stwierdzić, że więźniowie tureccy, dla których
tortury jednoznaczne były z represjami klasy rządzącej25, byli w sytuacji
ekstremalnej w innej kondycji psychicznej niż zaskoczeni wybuchem fabryki Norwegowie. Podsumowując zależności wystąpienia zaburzenia zespołu stresu pourazowego od czynników biologicznych i psychologicznych,
warto wspomnieć, że przeprowadzone przez A. Siwy i B. Kozak badania
wykazały, że czynniki środowiskowe w większym stopniu wpływają na
podatność wystąpienia PTSD niż czynniki genetyczne26.
Nie ulega wątpliwości, że zaburzenie psychiczne, jakim jest PTSD jest
stanem mogącym dotknąć dużą część społeczeństwa. W zależności od siły
zdarzeń stresowych, każdy z nas jest narażony na poważne wyzwania i zagrożenia, a nawet na dramatyczne wydarzenia o charakterze katastrofy27,

21 E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenham, op. cit., s. 205.
22 L. Weiseath, A study of behavioural responses to industrial disaster, “Acta Psychiatrica Scandinavica” 1989, nr 80, s. 13–24, cyt. za: M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenham,
op. cit., s. 205.
23 M. Basoglu, S. Mineka, M. Parker, T. Aker, M. Livanou, S. Coek, Psychological preparedness
for trauma as a protective factor in survivors od torture, “Psychological Medicine” 1997, nr 27
(6), s. 1421–1433, cyt. za: M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenham, op. cit., s. 205.
24 M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenham, op .cit., s. 205.
25 M. Basoglu, S. Mineka, M. Parker, T. Aker, M. Livanou, S. Coek, op. cit. s. 1421–1433, cyt. za:
M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenham, op. cit., s. 205.
26 A. Siwy, B. Kozak, op. cit, s. 354.
27 L. Cierpiałkowska, op. cit., s. 375.
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takie jak wypadek komunikacyjny czy kradzież rozbójnicza. Nie powinno
zatem dziwić, że jednostki takie mogą stać się świadkami podczas postępowania sądowego, a organy procesowe, bacząc na możliwość istnienia
takiego zaburzenia, powinny weryfikować rzetelność ich zeznań.
Przechodząc do oceny wiarygodności owych zeznań, należy przypomnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu toczyła się dyskusja, czy ślady pamięciowe, zwane engramami28, można zaliczyć do śladów kryminalistycznych,
które pomogą odtworzyć przebieg zdarzeń zgodnie z rzeczywistością. Dziś
nie ulega wątpliwości, że bez względu na formę śladów pamięciowych,
liczy się ich wartość informacyjna29. Czy jednak zeznania osoby cierpiącej
na PTSD są na tyle wiarygodne, by mogły one stanowić środki dowodowe
i wejść do podstawy orzekania w przedmiocie procesu? Wydaje się, że odpowiedź powinna być twierdząca. Proces formowania się zeznań świadków,
od spostrzegania, poprzez zapamiętywanie, po odtwarzanie30, jeżeli nie jest
obarczony istotnymi nieprawidłowościami natury biologicznej (na przykład
nieprawidłowe funkcjonowanie kory mózgowej – to od niej zależy nasza
pamięć), w przypadku osób z zaburzeniami zespołu stresu pourazowego
wydaje się na tyle poprawny, by uzyskać wiarygodne zeznania. Wiarygodność takich zeznań wzrasta, gdy przesłuchanie na daną okoliczność nie jest
powiązane w żaden sposób z przeżyciem ekstremalnym.
Należy jednak mieć na uwadze, że silne zaangażowanie emocjonalne,
a takie występuje w przypadku sytuacji traumatycznej, gdy świadek jest
jednocześnie pokrzywdzonym, może zmniejszyć pole świadomości i przez
to zakłócić proces zapamiętywania31. Osoby będące naocznymi świadkami
przestępstw mogą mieć ograniczoną zdolność do zapamiętywania szczegółów i pamiętać jedynie pewne elementy, na przykład konkretny gest czy
wyraz twarzy32.
Przesłuchując osobę z zaburzeniem zespołu stresu pourazowego, wypada podkreślić, że przesłuchanie osób zaburzonych psychicznie należy do

28 J. Wójcikiewicz, E. Szumakowicz, Ślady pamięciowe, „Studia Kryminologiczne, Kryminologiczne i Penitencjarne” 1984, t. 15, s. 136.
29 Ibidem, s. 141.
30 E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kraków 2003, s. 57–153.
31 Ibidem, s. 89.
32 Ibidem.
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szczególnych form przesłuchania33. Przede wszystkim, trzeba ustalić, czy
aktualny stan zdrowia świadka pozwala na jego przesłuchanie34. Powinno
się brać pod uwagę specyfikę zaburzenia, a szczególnie okoliczności, które
spowodowały jego wystąpienie. Wydaje się, że rzeczą obligatoryjną w takim przypadku powinno być przesłuchanie świadka z udziałem biegłego
psychologa, na co zezwala art. 192 § 2 k.p.k.35 Zespół stresu pourazowego,
którego jednymi z symptomów są trudności we właściwym postrzeganiu
oraz odtwarzaniu zdarzenia traumatycznego, jest zaburzeniem psychicznym, które może wywoływać wątpliwości co do wiarygodności zeznań
świadka. Rola psychologa jest tu zasadnie istotna. W przypadku zarządzenia przez sąd lub prokuratora przesłuchania z udziałem psychologa lub
lekarza, świadek nie może się temu sprzeciwić.
Należy też jak najrzetelniej przeprowadzić pierwsze przesłuchanie, by
potem świadka nie „dosłuchiwać”, co często powoduje ponowne przeżywanie zdarzenia, możliwość wystąpienia flashbacks. Nie należy dopuścić do
sytuacji, by osoba będąca ofiarą jakiegoś przestępstwa poczuła się po raz
kolejny ofiarą (wtórna wiktymizacja) wskutek niewłaściwych zabiegów procesowych. Dodatkowo, ustalanie wiarygodności zeznań świadków przez
organy procesowe może być wspierane rzeczowymi środkami dowodowymi, co przyczyni się do ustalenia prawdy materialnej.
Przesłuchiwanie osób chorych i zaburzonych psychicznie z pewnością
nie jest czynnością łatwą. Wymaga od organu procesowego minimum wiedzy z dziedziny psychiatrii i psychologii36. Jednak właściwe postępowanie
podczas przesłuchania na daną okoliczność pozwoli na odebranie zeznań
wiarygodnych i mających znaczenie dla całości postępowania sądowego.

33 M. Kulicki, V. Kwiatkowka-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka: wybrane zagadnienia
teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009, s. 247.
34 Ibidem, s. 248.
35 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2002 nr 113
poz. 984 z późn. zm.
36 M. Kulicki, V. Kwiatkowka-Wójcikiewicz, L. Stępka, op. cit., s. 247.

Czynniki psychologiczne wpływające
na wiarygodność zeznań naocznych
świadków podczas okazania

Daria Wójcik1

Sędzia amerykański wytknął wam jeszcze błąd przy
tzw. okazaniu Mazura Zirajewskiemu 27 lutego 2002 r.
Mazur był jednym z czterech mężczyzn, ale jedynym
w czerwonej bluzie, pozostali mieli ciemne kurtki  2.
Literatura przedmiotu wyróżnia dwa rodzaje czynników psychologicznych wpływających na identyfikację sprawcy przez naocznych świadków 3:
zmienne szacunkowe i zmienne systemowe. Zmienne szacunkowe stanowią
czynniki, na które wymiar sprawiedliwości nie ma wpływu, dotyczą pierwszego etapu procesu pamięciowego (zapamiętywania informacji) i odnoszą
się do świadka zdarzenia. Wśród nich wyodrębnia się siedem kategorii4:
–– stałe cechy świadka,
–– możliwe do zmodyfikowania cechy świadka,

1 Autorka jest studentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2 A. Kubik, W. Czuchnowski, Edward Mazur. Ekstradycja II, „Gazeta Wyborcza” z 9 października 2008 r., http://wyborcza.pl/2029020,76842,5787534.html [dostęp: 18.08.2013]. Rozmowa z prokuratorem J. Mierzejewskim prowadzącym w 2008 r. śledztwo w sprawie
zabójstwa byłego Komendanta Głównego Policji, M. Papały.
3 G. L. Wells, Applied Eyewitness-Testimony Research: System and Estimator Variables, “Journal
of Personality and Social Psychology” 1978, vol. 36, nr 12, s. 1548.
4 Ibidem.
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–– styl prezentacji,
–– stałe cechy obiektu,
–– możliwe do zmodyfikowania cechy obiektu,
–– warunki środowiskowe,
–– czynniki działające po zdarzeniu.

Zmienne systemowe natomiast znajdują się pod kontrolą wymiaru sprawiedliwości, który może oddziaływać na nie w taki sposób, aby zmniejszyć niedokładność zeznań naocznych świadków. Określają one cechy
procesowej czynności okazania oraz dotyczą drugiego i trzeciego etapu
procesu pamięciowego (przechowywania i odtwarzania informacji). Kategoryzacja zmiennych systemowych, zaproponowana przez S. D. Pendroda
i B. L. Cutlera, obejmuje pięć rodzajów czynników5:
–– instrukcja okazania,
–– dobór osób do parady identyfikacyjnej,
–– ubiór osób przybranych do parady identyfikacyjnej,
–– sposób prezentacji parady identyfikacyjnej,
–– zachowanie osoby prowadzącej okazanie.
Wskazane czynniki systemowe, jako istotne z perspektywy jakości odtwarzanych przez świadka informacji podczas okazania, stanowić będą przedmiot dalszych rozważań.
Ważką rolę w procesie rozpoznawczym dokonywanym przez naocznego
świadka odgrywa instrukcja procesowej czynności okazania. Świadkowi
uczestniczącemu w okazaniu należy wyjaśnić, na czym polega czynność,
w której bierze udział oraz zwrócić uwagę, że w paradzie identyfikacyjnej
może nie być podejrzanego. Bardzo często bowiem świadek proszony
o udział w okazaniu przekonany jest, że skoro organy ścigania trudzą
siebie i jego, sprawca przestępstwa z pewnością został ujęty, a czynność
ta stanowi jedynie formalność. Jako że świadek przystępując do okazania
pamięta tylko niektóre szczegóły wyglądu sprawcy, zdaje się przejawiać
skłonności do wskazywania osoby, która jest najbardziej podobna do
sprawcy.

5 S. D. Penrod, S. M. Fulero, B. L. Cutler, Expert Psychological Testimony in the United States:
A New Playing Field?, “European Journal of Psychological Assessment” 1995, vol. 11, nr 1,
s. 66–72.
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Wydaje się, że poza uprzedzeniem świadka o braku podejrzanego w paradzie, doskonałym sposobem przeciw pochopnemu wskazaniu osoby niewinnej stanowi okazanie „puste”, które poprzedza okazanie właściwe. Okazanie
„puste” stanowić może miernik zdolności rozpoznawczych świadka, pozwalający na lepszą ocenę wartości identyfikacyjnej właściwego okazania6.
Badania nad okazaniem „pustym” przeprowadzone przez J. Wójcikiewicza wykazały, że ryzyko błędnego rozpoznania jest wysokie (50–60%), gdy
sprawcy nie ma w paradzie identyfikacyjnej, natomiast po przeprowadzeniu
okazania „pustego” we właściwym okazaniu tylko 4% rozpoznających błędnie wskazywało osobę niewinną7.
Okazanie „puste”, mimo swych zalet, zrywa z kardynalną zasadą niepowtarzalności tej czynności, wedle której tę samą grupę osób można okazać
świadkowi tylko jeden raz. Naczelny argument przemawiający za niepowtarzalnym charakterem tej czynności stanowią przecież procesy pamięciowe – przy powtórnym okazaniu istnieje uzasadnione ryzyko, że naoczny
świadek nie będzie porównywać obiektu widzianego podczas zdarzenia,
ale obiekt widziany w poprzednim okazaniu, tak więc przy powtórnym
czynności dochodzi do aktualizacji śladów pamięciowych dokonanych podczas pierwszego okazania, nie zaś spostrzeżeń pierwotnych, pochodzących
z miejsca zdarzenia8.
Kolejny kluczowy problem okazania stanowi liczba osób przybranych do
parady identyfikacyjnej. Przyjmuje się, że im większa (do pewnej granicy)
liczba osób przybranych do okazania, tym większa wartość diagnostyczna rozpoznania podejrzanego9. Kodeks postępowania karnego z 1997 r.10
w art. 173 § 3 zwiększył co prawda o połowę (z dwóch do trzech) minimalną
liczbę osób przybranych, jednak liczba ta jest wciąż zbyt niska. Dla porównania, akty prawne innych państw określają znacznie większą minimalną

6 J. Wójcikiewicz, Okazanie „puste”, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1982,
t. XXXII, nr 3–4, s. 155.
7 Ibidem, s. 154.
8 Por. E. Gruza, Okazanie. Problematyka kryminalistyczna, Toruń 1995, s. 110–114 i przywołane tam stanowiska polskich uczonych w sprawie (nie)dopuszczalności powtórnego
okazania.
9 A. M. Levi, An Analysis of Multiple Choices in MSL Lineups and a Comparision with Simultaneous versus Sequential Ones, „Psychology, Crime and Law”, vol. 12, nr 3, passim.
10 Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555.
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liczbę osób przybranych, np. w USA wynosi ona 5–6, w Wielkiej Brytanii 8,
a w Republice Południowej Afryki 7–9.
Świadek przystępując do okazania w Polsce, nie może liczyć na taką ilość
osób dobranych do parady identyfikacyjnej jak w wyżej wymienionych
państwach, a jest to podyktowane dwoma czynnikami: (i) organy ścigania
mają trudności w skupieniu w jednym miejscu i czasie większej liczby osób
podobnych do podejrzanego11; (ii) formularz protokołu okazania, w którym
widnieją aż trzy rubryki na podpisy osób przybranych do tej czynności, nie
zachęca do tworzenia parad z większej liczby osób.
Z liczbą osób przybranych do okazania wiąże się jeszcze jedno zagadnienie – stereotyp ujęcia centralnego, zgodnie z którym w paradzie identyfikacyjnej, składającej się z nieparzystej liczby osób, najczęściej wybierana jest
ta, znajdująca się w środku. Z badań przeprowadzonych w 1983 r. przez
K. Piątkowskiego wynika, że wśród trzech jednakowych elementów w paradzie identyfikacyjnej, najczęściej wybierano środkowy element (50%), lewy
element wybierało 30,6% badanych, prawy 10%, a wszystkie 8,6%12. Stereotyp ujęcia centralnego potwierdziły także badania M. O’Connela i J. Synotta
z 2009 r., w których przeprowadzono 84 okazania bezpośrednie, składające
się z pięcioosobowej identyfikacyjnej parady, w której podejrzany był ustawiany w następującej konfiguracji: pierwszy z lewej (42 okazania), środek
(14 okazań), drugi z prawej (14 okazań) i pierwszy z prawej (14 okazań)13.
Odsetek prawidłowych i błędnych identyfikacji prezentuje Tabela 1.
Tabela 1. Odsetek poprawnych i błędnych identyfikacji14
PRAWIDŁOWE
IDENTYFIKACJE (%)

BŁĘDNE
IDENTYFIKACJE (%)

PIERWSZY Z LEWEJ

7

3

ŚRODEK

50

18

11 W. Bednarski, Okazanie, „Policja 997”, nr 62, http://www.gazeta.policja.pl/portal/997/ 1007/
55848/Okazanie_Nr_62_052010.html [dostęp: 18.08.2013].
12 K. Piątkowski, Okazanie. Studium kryminalistyczne, Szczytno 1983, s. 90–91.
13 M. O’Connell, J. Synnott, A Position of Influence: Variation In Offender Identification Rates by
Location in a Lineup, “Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling” 2009,
vol. 9, nr 2, s. 139–149.
14 Ibidem.
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Badania amerykańskich uczonych nie tylko poświadczyły istnienie
stereotypu ujęcia centralnego, ale także uwidoczniły tendencję do wskazywania obiektu znajdującego się w środku, ale z lekkim odchyleniem
w prawo.
Rozpoznania przez naocznych świadków są istotnie uzależnione od
sposobu prezentacji parady identyfikacyjnej. Liczba prawidłowych wskazań będzie różna w zależności, czy świadek będzie obserwować jednocześnie całą okazywaną grupę (okazanie symultaniczne), czy osoby
z parady identyfikacyjnej będą mu prezentowane pojedynczo, bez wskazania, z ilu osób składa się parada i zastrzeżeniem, że jest obowiązany
podjąć decyzję od razu po prezentacji każdej osoby (okazanie sekwencyjne). W 1985 r. R. C. L. Lindsay i G. L. Wells zaproponowali odejście od
klasycznego okazania symultanicznego na rzecz okazania sekwencyjnego15. Przeprowadzony przez nich szereg eksperymentów wykazał, że gdy
sprawcy nie było w paradzie identyfikacyjnej, liczba błędnych wskazań
w okazaniu sekwencyjnym wynosiła tylko 17%, natomiast w okazaniu symultanicznym 43%. Wyższość okazania sekwencyjnego (56% poprawnych
identyfikacji) nad okazaniem symultanicznym (45% poprawnych identyfikacji) sugeruje również metaanaliza wyników badań nad okazaniami przeprowadzonymi w latach 1983–200016. W Tabeli 2. przedstawiono
liczbę poprawnych i błędnych wskazań podczas okazania sekwencyjnego
i symultanicznego w zależności od tego, czy sprawca był obecny w paradzie identyfikacyjnej.

15 Cyt. za: J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego
1993–2008, Toruń 2009, s. 197.
16 N. Steblay, J. Dysart, S. Fulero, R. C. L. Lindsay, Eyewitness Accuracy Rates in Sequential
and Simultaneous Lineup Presentations: A Meta-Analytic Comparison, “Law and Human
Behavior” 2001, vol. 25, nr 5, s. 463.
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Tabela 2. Okazanie sekwencyjne versus okazanie symultaniczne 17

SPRAWCA
OBECNY
W PARADZIE

BRAK SPRAWCY
W PARADZIE

OKAZANIE
SEKWENCYJNE (%)

OKAZANIE
SYMULTANICZNE (%)

Poprawne
identyfikacje

35

50

Błędne identyfikacje

46

26

Poprawne
identyfikacje

72

49

Błędne identyfikacje

28

51

Wyższość okazania sekwencyjnego pod względem liczby poprawnych
rozpoznań zanika, gdy sprawca był obecny w paradzie. Odwrotnie natomiast, gdy w paradzie identyfikacyjnej nie było sprawcy – wówczas w liczbie poprawnych rozpoznań dominuje okazanie sekwencyjne. Można zatem
wysnuć wniosek, że okazania sekwencyjne dobrze chronią niewinnego
podejrzanego, jednak kosztem nierozpoznania sprawcy.
W piśmiennictwie często podkreśla się, że wiarygodność zeznań naocznych świadków jest tym większa, im mniej sugestywne jest zachowanie osoby prowadzącej okazanie. Wywieranie wpływu na świadka – zamierzone
lub nie – stanowi dodatkowy problem tej procedury. R. Rosenthal i D. B. Rubin w przeprowadzonych w 1978 r. badaniach przedstawili doniosłą w tym
zakresie rolę okazania „ślepego”, podczas którego prowadzący czynność nie
wie, kto w paradzie identyfikacyjnej jest podejrzanym18. Natomiast dekadę
później G. L. Wells zaproponował – znaną od ponad 20 lat, doskonalszą
formę okazania „ślepego” – okazanie „podwójnie ślepe”, podczas którego
ani prowadzący okazanie ani osoby przybrane nie wiedzą, kto w paradzie
jest podejrzanym19. Podpowiedzi ze strony organów ścigania lub osób dobranych do parady są niedopuszczalne, ponieważ wypaczają nie tylko wartość diagnostyczną okazania, ale i jego wartość dowodową – świadek może
wskazać osobę, której nigdy nie widział na miejscu zdarzenia.

17 Ibidem.
18 R. Rosenthal, D. B. Rubin, Interpersonal Expectancy Effects: the first 345 Studies, “Behavioral
and Brain Sciences” 1978, vol. 1, nr 3, passim.
19 Por. G. L. Wells, Eyewitness Identification: A System Handbook, Carswell, Toronto 1988.
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Przywołane we wstępie okazanie E. Mazura stanowi doskonały przykład
sugestii w tej czynności, którą w swoim założeniu miało wyeliminować Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków technicznych okazania20. W myśl § 5.1. rozporządzenia „Osoby
przybrane do osoby okazywanej powinny być w zbliżonym wieku oraz
mieć podobny do niej wzrost, tuszę, ubiór i inne cechy charakterystyczne”.
Nie do pomyślenia wydaje się okazanie, podczas którego rozpoznawane
osoby nie spełniają wymogów wymienionej regulacji. Tymczasem, organy
ścigania zadają sobie niewiele trudu w konstruowaniu parad identyfikacyjnych, które byłyby wolne od sugestii. Znamienity przykład takiej czynności,
w której w zasadzie nie kierowano się żadnymi kryteriami przy doborze
osób, stanowi sprawa Kauczor v. Poland z 2009 r. Osoby przybrane do parady identyfikacyjnej były dużo wyższe od podejrzanego, miały inny ubiór,
a jeden z nich miał wąsy21. Cena, jaką niewinny podejrzany zapłacił za
udział w takim okazaniu, wynosiła: siedem lat, dziesięć miesięcy i trzy dni
tymczasowego aresztowania.
Okazanie jest czynnością procesową i kryminalistyczną na ogół dotkniętą licznymi i poważnymi uchybieniami. Z tego powodu rola organów ścigania w kształtowaniu właściwej praktyki okazania wydaje się kluczowa.
Pytanie, jakie czynności należałoby podjąć, aby wyeliminować czynniki
negatywnie wpływające na wiarygodność zeznań naocznych świadków
podczas okazania, pozostanie w tej pracy bez odpowiedzi. Istotne z punktu
widzenia artykułu jest stwierdzenie, że podczas okazania organy ścigania mają do czynienia ze śladami pamięciowymi, których zniekształcenie,
niejednokrotnie wynikające z ich niewiedzy lub opieszałości, prowadzi
rokrocznie do niesłusznych skazań22.

20 Dz.U. z 2003 r. Nr 104, poz. 980.
21 Por. stan faktyczny i przebieg postępowania w sprawie J. Wójcikiewicz, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Sprawa Kauczor v. Poland: cena błędów procesowych i kryminalistycznych [w:]
Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, E. Gruza,
M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Warszawa 2010, s. 409–415.
22 Według raportu Innocence Project w USA błędne rozpoznanie przez naocznego świadka
jest przyczyną 75% niesłusznych skazań, http://www.innocenceproject.org/understand/
Eyewitness-Misidentification.php [dostęp: 18.08.2013].

Rozdział III

Przesłuchanie świadka
i podejrzanego

Krzyżowy ogień pytań (cross-examination)
Czy wiarygodność zeznania świadka nie spłonie
podczas przesłuchania?
Kamila Kochanowska1

Wprowadzenie
Poniżej podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy metoda przesłuchania, jaką jest cross-examination, pozwala na ocenę wiarygodności zeznania świadka. Metoda ta bowiem, ze względu na swoją specyfikę, nie
zawsze w pełni ją umożliwia. Aby jednak rozważyć taką ewentualność,
konieczne jest wcześniejsze udzielenie odpowiedzi na inne pytania. Czym
charakteryzuje się przesłuchanie? Na czym polega metoda krzyżowego
ognia pytań? W jaki sposób, co do zasady, ocenia się wiarygodność zeznania
oraz czy zasady te znajdują zastosowanie w przypadku przesłuchania ww.
metodą? Ponadto metoda ta jest stosowana przede wszystkim w systemie
common law, co powoduje, że niektóre z jej technik czy cech, będą miały odmienny wpływ na sytuację procesową na gruncie polskiego prawa. Dlatego
też celem poniższego referatu będzie rozważenie wpływu, jaki wspomniana
metoda wywiera na sposób oceny wiarygodności zeznania świadka.

1 Autorka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Istota przesłuchania
Czynność przesłuchania jest czynnością procesową w znaczeniu prawnym.
W tym sensie polega ono na wydobyciu materiału dowodowego w postaci
zeznania od źródła, którym jest świadek. Na gruncie polskim, przesłuchanie świadka w procesie karnym reguluje Kodeks postępowania karnego.
Art. 171 Kodeksu2 określa tryb przesłuchania oraz przesłanki ważności uzyskanych zeznań. Należy pamiętać, że jest to sposób postępowania, który
służy uzyskaniu wszechstronnej informacji od świadka. Czynność ta jest
również komunikacją interpersonalną w znaczeniu psychologicznym3, która powinna opierać się na następujących zasadach4: informacja taka powinna być zgodna z prawdą, ponadto, zgodność z prawdą ma być przede
wszystkim gwarantowana swobodą wypowiedzi, którą umożliwia spontaniczne, o różnym natężeniu szczegółowości wypowiedzenie się, następnie
weryfikowane serią pytań. Jak wskazuje teza orzeczenia Sądu Apelacyjnego
w Krakowie z dnia 26 października 2006 r. (II Aka 119/2006):
Swoboda wypowiedzi w rozumieniu art. 171 § 7 k.p.k. oznacza brak przymusu w sferze woli człowieka, a także brak zakłócenia świadomości. Jest to
możliwość decydowania przez przesłuchiwanego, zgodnie z własną wolą,
o treści składanej przez niego wypowiedzi, w sytuacji, gdy żaden czynnik
zewnętrzny nie krępuje go w formułowaniu tych wypowiedzi5.

Co więcej, przesłuchanie literalnie powinno opierać się na słuchaniu, czyli zezwoleniu na dominację udziału świadka. Rolę prowadzącego, należy
ograniczyć więc do funkcji koordynatora wypowiedzi świadka.

2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2002 nr 113
poz. 984 z późn. zm.
3 J. K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, M. Najda, Psychologia w postępowaniu karnym,
Warszawa 2010, s. 264.
4 R. Kaczor, Niedozwolone sposoby przesłuchania, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 3, s. 115.
5 LexPolonica nr 2445737 Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 2010
poz. 563.
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Istota cross-examination
Metoda cross-examination stworzona została do przesłuchania świadka lub
biegłego, którzy zostali powołani przez oponenta procesowego, czyli przez
stronę przeciwną. Stąd też nazwa „cross”, oznaczająca przesłuchanie „na
krzyż”. Co do zasady, poprzedza je przesłuchaniem własnego świadka –
direct examination, które ma odmienny charakter niż zazwyczaj agresywne
cross-examination. Przykładowo podczas przesłuchania własnego świadka
nie wolno zadawać pytań sugerujących odpowiedź6. W przypadku natomiast, gdy podczas przesłuchania metodą krzyżowego ognia pytań, powstaną nowe fakty, które strona powołująca świadka chciałaby wyjaśnić,
możliwe jest to poprzez tzw. redirect examination. Oznacza to ponowne
przesłuchanie własnego świadka. Czasem może to również powodować, iż
strona przeciwna również zgłosi chęć ponownego przesłuchania, co w tym
wypadku stanowiłoby tzw. recross – examination. Tym samym, przesłuchanie
jednego tylko świadka może zostać w razie konieczności podzielone na
części, gdzie tylko jedną z nich stanowić będzie właściwe cross-examination.
W uwagach wstępnych do omówienia istoty i charakteru tytułowej metody przesłuchania, warto zauważyć, iż jest ona stosowana przede wszystkim na gruncie prawa common law (chociażby w Stanach Zjednoczonych
Ameryki czy w Wielkiej Brytanii). System ten charakteryzuje się bardzo
wyraźną kontradyktoryjnością, czyli aktywnym udziałem obu stron sporu
w postępowaniu.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki o granicach zastosowania metody
cross-examination stanowi reguła 611 zatytułowana Zasady i tryb przesłuchiwania świadków i prezentowania dowodów, będąca częścią Federalnych Reguł
Dowodowych7. Punkt (b) reguły wyraźnie zaznacza zakres zastosowania
metody:
Metoda krzyżowego ognia pytań nie powinna wychodzić poza temat i zakres przesłuchania metodą direct examination oraz elementów wpływających

6 http://www.perno.com/law/docs/Objections.htm [dostęp: 31.05.2013].
7 Federal Rules of Evidence, Article VI. Witness, Rule 611 Mode and Order of Examining
Witnesses and Presenting Evidence, www.uscourts.gov/uscourts/rulesandpolicies/rules/2010 rules/evidence.pdf [dostęp: 31.05.2013].
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na wiarygodność świadka. Sąd może, w ramach swojej władzy dyskrecjonalnej, zezwolić na pytania odnoszące się do dodatkowych elementów,
podobnie jak w przypadku przesłuchania metodą direct examination.

Ponadto już sam tytuł reguły wskazuje, że nie jest ona stosowana jedynie wobec oskarżonych ale również, jeżeli nie przede wszystkim, wobec
świadków zdarzenia.
R. Moses, profesor prawa z Teksasu wyróżnił dwa cele, którym metoda ta
może służyć8. Pierwszym jest użycie krzyżowego ognia pytań dla wsparcia
swojej sprawy. W tym wypadku, nie stosuje się pytań atakujących świadka
a takie, które potwierdzą potrzebne informacje, czy też uzupełnią luki w relacji innych świadków. Pozwala to na późniejsze wykorzystanie zeznania
świadka strony przeciwnej do potwierdzenia faktów korzystnych dla siebie.
W tym przypadku, wyjątkowo nie jest zalecane atakowanie wiarygodności
owego świadka.
Drugi ze wspomnianych celów, który jest powszechnie znany i uważany za właściwy tej metodzie, to zastosowanie krzyżowego ognia pytań do
zdyskredytowania wiarygodności zeznania, jak też samego świadka. W tym
przypadku dąży się do wykazania, że zeznanie jest niezgodne z podstawowymi prawami natury oraz pozostałymi dowodami w sprawie. Powyższy
cel, czyli dyskredytacja, może posłużyć również do oskarżenia świadka
o niezrozumienie treści przysięgi zobowiązującej do mówienia prawdy, tym
samym insynuowania krzywoprzysięstwa. Ponadto, istnieją również inne
podstawy oskarżeń, chociażby nieumiejętność komunikacji faktów, trudności przy percepcji, czy też problemy z pamięcią. Wszystkie one mają za
zadanie wykazać, że świadek i jego zeznanie nie są wiarygodnym źródłem
informacji o zdarzeniu.
Co więcej, jak wskazuje P.  J. White komentujący regułę 611, sądy Północnej Karoliny zaznaczają, iż istnieją cztery główne zastosowania tej
metody. Obok wyżej wspomnianych pojawiają się również takie, jak rozszerzenie szczegółów, które pojawiły się podczas przesłuchania metodą

8 R. Moses, Cross-examination in Criminal Cases, http://criminaldefense.homestead.com/
Cross.html [dostęp: 30.09.2013].
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direct examination oraz rozwinięcie nowych bądź innych faktów istotnych
dla sprawy9.
Jednak kluczowym elementem przesłuchania metodą cross-examination,
tytułowym ogniem, jest zadawanie pytań w sposób charakterystyczny tej
metodzie. Poniżej więc krzyżowy ogień pytań oznaczać będzie metodę
przesłuchania, która charakteryzuje się przede wszystkim pytaniami zawierającymi dużą dawkę sugestii, które zadawane są w sposób, co do zasady
szybki i agresywny. W ten sposób świadek i jego zeznanie stają się potencjalną ofiarą tytułowego ognia.
Wielokrotnie podkreśla się, iż podczas tego przesłuchania dominować
ma prowadzący10. Jego rola góruje nad rolą świadka, co ma zaznaczyć nikłą
wartość zeznania. Przesłuchujący ma za zadanie przedstawiać fakty w taki
sposób, aby ustosunkowanie się do nich sprowadzało się do ich potwierdzenia lub zaprzeczenia. Prowadzi to niejednokrotnie do „wkładania słów
w usta świadków”, których w normalnych warunkach nigdy by nie wypowiedzieli. Można zobrazować to prostym przykładem: przesłuchujący chcąc
dowiedzieć się w jakim kolorze był pojazd uczestniczący w zdarzeniu powinien zadać pytanie brzmiące: „W jakim kolorze był pojazd?” (ewentualnie
poprzedzając je pytaniem ogólnym o uczestnictwo jakiegokolwiek pojazdu
w zdarzeniu). Natomiast typowe pytanie, które padłoby podczas przesłuchania tą metodą sformułowane byłoby następująco: „Czy samochód był
biały?”. Ta wersja pytania sprowadza się w rzeczywistości do chęci uzyskania tej samej informacji, czyli koloru białego. Jednak w drugim przypadku
już sama jego konstrukcja zawiera w sobie informację o kolorze, ograniczając tym samym inne możliwe warianty. F. Arntzen nazwał taki sposób zadawania pytań sugerujących pytaniami zawierającymi fakty11. Oprócz nich
wyróżnił też pytania wybiórcze, które polegają na umieszczeniu w pytaniu
trzech wariantów odpowiedzi, spośród których świadek ma wybrać jeden.
W ten sposób mimo iż ciągle ogranicza się możliwość udzielenia innej niż
podana odpowiedzi, zwiększa się liczba wariantów. Wracając do omawianego przykładu – odpowiedź na tak postawione pytanie, aby była prawidłowa

9 P. J. White, Examination, Cross-Examination, and Redirect Examination http://www.sog.unc.
edu/sites/www.sog.unc.edu/files/Examinationfinal.pdf [dostęp: 30.09.2013].
10 Ibidem.
11 F. Arntzen, Psychologia zeznań świadków, Warszawa 1989, s. 38–47.
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(nie wspominając na razie o jej prawdziwości) powinna brzmieć: Tak, (samochód był biały) lub: Nie, (samochód nie był biały). Prowadzący przesłuchanie jest tego dokładnie świadomy, dlatego nie dopuszcza do udzielenia
odpowiedzi w innym charakterze, niż powyższe. Jednak w ramach precyzji,
należy zaznaczyć, iż samo przykładowe pytanie skonstruowane zostało nieprawidłowo. Bowiem odpowiedź prawdziwa, na tak postawione pytanie,
w przypadku gdy pojazdem nie byłby samochód, nie jest w ogóle możliwa.
Udzieleniu pełniejszej odpowiedzi nie pomaga również tempo zadawania
pytań. Jedna ze wskazówek podaje, iż świadek nie jest w stanie wymyślić
odpowiedzi tak szybko, jak przesłuchujący jest w stanie zadać pytanie12. Ale
jaki jest sens zadawania pytań, gdy w rzeczywistości nie chce się usłyszeć
na nie odpowiedzi?
Tak więc taktyka, czyli ogólne dyrektywy prowadzenia przesłuchania
tą metodą, opierają się na postulacie, który stanowi, iż świadek ma mówić
jak najmniej. Wskazuje się również, że osoba stosująca metodę cross-examination podejmuje się wyjątkowo trudnego zadania13. Wymaga ono nie
tylko samodyscypliny, uwagi, precyzji i opanowania, ale przede wszystkim, umiejętności interpretacji zachowania świadka i odnajdywania jego
słabych punktów.
Tym samym, zgodnie z tym co zostało wskazane na początku, zalecenie
powoduje, iż główny cel cross-examination nie jest tożsamy z podstawowym
celem przesłuchania. Jest nim przecież wysłuchanie świadka i zdobycie
informacji na temat zdarzenia, którego przesłuchujący nie doświadczył.

Co należy uwzględnić oceniając wiarygodność zeznania?
Konieczna staje się również odpowiedź na pytanie, w jaki sposób oceniać
uzyskane od świadka zeznanie. W przeszłości zagadnienie wiarygodności rozwiązywane było przez odgórne przyznawanie wartości określonym dowodom, co stanowiło legalną teorię dowodową. Obecnie organy

12 F. Wellman, The Art of Cross – Examination, Presented by The Law Offices of Eric Michael Papp,
s. 74, http://www.ca-nvlaw.com/Art%20of%20X-Exam%20by%20Wellman.pdf [dostęp:
30.09.2013].
13 Ibidem, s. 14.
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poddające zeznanie ocenie, posługują się podstawowymi kryteriami oceny
wiarygodności, których zadanie sprowadzać się powinno do pomocy przy
rozstrzygnięciu, czy zeznanie posiada taki właśnie przymiot. Powstało
wiele modeli kryteriów oceny wiarygodności (F. Arntzena, U. Undeutscha,
A. Trankella, G. Köhnkena, czy tzw. procedura SVA), ale generalnie pod
uwagę brane są zarówno aspekty werbalne, niewerbalne jak i sama osoba
świadka.
Jako nadawca komunikatu w formie zeznania, świadek powinien charakteryzować się zdolnością do czynienia spostrzeżeń, zapamiętywania
ich i odtwarzania14. Dlatego też jak wspomniano wcześniej, przesłuchujący
może próbować dyskredytacji samego świadka, jako osoby niekompetentnej i niegodnej zaufania. Ponadto, świadek nie powinien być związany
z żadną ze stron postępowania, co jednak trudno wykluczyć, gdy zostaje
powołany przez jedną z nich15.
Sama wypowiedź zyskuje na wartości w przypadku, gdy jest kompletna, ułożona, logiczna, a jej poszczególne elementy zgadzają się ze sobą.
Niejednokrotnie zaważyć można również zgodność samego zeznania
z pozostałymi dowodami przedstawionymi w sprawie16. Świadkowie, którzy zeznają szczerze, nie mają powodów do kontrolowania swojego zachowania, dlatego na zadawane pytania odpowiadają zazwyczaj szybko
i bez zastanowienia17. Ich wypowiedź cechuje swoboda, która tutaj, jak
wspomniano, rozumiana jest jako możliwość samodzielnego kształtowania własnej wypowiedzi, bez wpływu z zewnątrz. Biorąc pod uwagę treść
zeznania, warto przytoczyć metodę oceny zwaną Opartą na Kryteriach
Analizy Treści będącą częścią procedury Oceny Prawdziwości Zeznania18.
Podaje ona bowiem bardzo szczegółowo i wyczerpująco, czym powinna
charakteryzować się treść zeznania wiarygodnego. Składa się z 19 kryteriów
podzielonych na cztery grupy. W grupie dotyczącej szczegółowych treści

14 W. Kołakowska, B. Lach, Psychologiczne determinanty zeznań świadków i osób składających
wyjaśnienia, Szczytno 2002.
15 E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kraków 2003, s. 145.
16 Ibidem, s. 146.
17 E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2009, s. 187.
18 A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań i materiału dowodowego,
Gdańsk 2003, s. 16 i nast.
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zeznania zwraca się uwagę na to czy zeznanie jest osadzone w kontekście,
czy zawiera w sobie opisy interakcji danego zdarzenia, czy jest ono konkretne i czy zawiera szczegóły, które wydają się niezwykłe bądź dokładnie
opisane ale błędnie rozumiane. Jeżeli świadek podając szczegół, uznaje go
za nieistotny, również zwiększa to wiarygodność treści zeznania.
Z kolei F. Arntzen wśród wyróżnionych przez siebie kryteriów wiarygodności zeznania, odnosząc się do samej treści, zwraca uwagę na takie
elementy jak cytowanie rozmów, relacjonowanie abstrakcyjnych zjawisk
i niezrozumiałych faktów, zawieranie w treści komplikacji zdarzeń i łańcuchów reakcji. Proponuje on również zwrócenie uwagi na to czy zeznanie zawiera dużą liczbę szczegółów oraz czy świadek w relacji zawiera
elementy, które charakteryzują dane przestępstwo, będące potencjalnym
przedmiotem relacji19.
Odnośnie do elementów niewerbalnych zeznania, uwagę powinno się
zwracać na tzw. parajęzyk, który należy do jednej z funkcji komunikacji
niewerbalnej. Powiązany jest z gestami i mimiką twarzy, do którego należą
dźwięki niejęzykowe, śmiech czy ziewanie, a które mogą wzbudzać obawy,
co do prawdomówności świadka. Jako że niemal 65% komunikatu przekazywane jest za pomocą aspektów niewerbalnych wypowiedzi20, pokazuje
to jak dużą rolę odgrywają one również podczas oceny wiarygodności
zeznania. Cytowana autorka wyraża pogląd, iż komunikacja ta powinna
pełnić jedynie funkcję pomocniczą, a jej interpretacji należy dokonać biorąc
pod uwagę całość komunikatu21. W szczególności elementami niewerbalnymi wypowiedzi zajmował się P. Ekman, odszukując niewerbalne oznaki
fałszu22. Nawiązując do tego w ogólności, należy zaznaczyć, iż wyróżnił
on trzy podstawowe pojęcia dotyczące komunikacji niewerbalnej, czyli
komunikacji nieużywającej słów.
Pierwsze – emblematy – są gestami posiadającymi precyzyjne znaczenia w każdej z kultur (np. znak OK). Prawie zawsze wykonywane są one
świadomie, ale gdy występują nieświadomie, w formie tzw. przecieku,

19
20
21
22

F. Arntzen, op. cit., s. 61 i nast.
E. Gruza, Ocena…, op. cit., s. 147.
E. Gruza, Psychologia…, op. cit., s. 188.
P. Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Warszawa 2006,
s. 90–102.
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wskazywać mogą na chęć wprowadzenia w błąd. Drugie – ilustratory –
są innymi rodzajami ruchów ciała, które mogą wskazywać na kłamstwo.
Oznaczają one takie ruchy, które mają pomóc w ilustracji tego, co chce
się powiedzieć. Zachowanie osoby, która udzielałaby odpowiedzi chcąc
wprowadzić w błąd rozmówcę, charakteryzowałoby się bardzo małą liczbą
ilustratorów, co wskazywać może na brak emocjonalnego zaangażowania.
Trzecie z kolei – manipulatory – obejmują wszystkie te ruchy ciała i oddziaływanie jednej części ciała na drugą, które polegają na masowaniu, tarciu,
drapaniu, chwytaniu czy przyciskaniu. Generalnie oznaczają zniecierpliwienie i lokalizowanie są na gruncie tego co świadome i nieświadome.
Dlatego ich zbytnie nasilenie może powodować obniżenie wiarygodności
relacji.
Tym samym, aby prawidłowo ocenić zeznanie i odpowiedzieć na pytanie
czy jest ono wiarygodne czy też nie, potrzebne jest uwzględnienie przynajmniej części z wymienionych powyżej kryteriów wiarygodności. Wskazuje
się23, że przy takiej ocenie uwzględniane są przede wszystkim spójność
zeznania i jego niezmienność w pewnej odległości czasowej (pomiędzy
poszczególnymi zeznaniami). Natomiast opieranie się na swojej własnej
intuicji, mimo iż często stosowane w praktyce, nie powinno stanowić głównego źródła oceny wiarygodności, ponieważ jest źródłem zbyt relatywnym,
w tym znaczeniu, iż zależy od bardzo wielu czynników, niekiedy trudnych
w identyfikacji.

Ocena zeznania uzyskanego metodą cross-examination
Podstawowe pytanie, na które należy poniżej udzielić odpowiedzi, brzmi:
W jaki sposób ocenić zeznanie uzyskane metodą cross-examination? Aby tego
dokonać, w pierwszej kolejności powinno wziąć się pod uwagę jego treść.
Tutaj powstaje zasadniczy problem. Jaka będzie treść zeznania, podczas
którego świadek w rzeczywistości nie miał okazji się wypowiedzieć? Biorąc
nawet pod uwagę odpowiedzi na pytania, które padły podczas direct exami

23 E. Gruza, Ocena…, op. cit., s. 152.
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nation, należy pamiętać, iż to właśnie cross-examination jest metodą o wiele
bardziej wyrazistą i dynamiczną. Używa się jej zawsze po pierwszej ze
wspomnianych metod, co może wywołać tzw. efekt świeżości, czyli lepsze
zapamiętywanie informacji przyswojonych ostatnio. W przypadku sędziów
oznaczałoby to, iż pamiętaliby lepiej to jak wypowiadał i zachowywał się
świadek podczas stosowania tytułowej metody, która zmierza do dyskredytacji zarówno zeznania jak i samego świadka.
Poza momentem, kiedy świadek zapewne musiał się przedstawić i ewentualnie podać swój stosunek do stron postępowania, odpowiadał jedynie na pytania sugerujące. Ich domeną jest przedstawienie faktu, który
wymaga od świadka potwierdzenia lub zaprzeczenia. Wywołuje to efekt,
w którym odpowiedź na pytanie jest już zawarta w jego osnowie. Świadek udzielając odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie uzyskuje tym
samym możliwości nadania rzeczywistej treści swojej wypowiedzi. Powoduje to tym samym brak możliwości poddania jej ocenie pod względem takich kryteriów, jak spójność, kompletność czy logiczność (chociaż
jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez J. Stanika 24, metoda
cross-examination dostarcza średnio zeznania w 28,7% kompletnego. Jednak i tak jest to słabszy niż wynik osiągnięty przez metodę pytań ukierunkowanych, która daje wynik 31,2% kompletności). Wyklucza to więc
w znacznej mierze możliwość oceny wiarygodności zeznania, pod kątem
komunikacji werbalnej. Rozwiązaniem pozostaje ocena elementów niewerbalnych zeznania, chociażby na podstawie wspomnianego parajęzyka,
czy interpretacji znaczenia określonych gestów, jak również ocena wiarygodności osoby świadka.
F. Wellman podaje25, iż każda ekspresja wyrażana przez świadka, szczególnie w okolicach ust, każdy gest jego dłoni, wszystko to pozwala na ocenę
jego osoby pod kątem uczciwości. Zwraca on tym samym uwagę na rolę,
jaką spełnia zachowanie niewerbalne podczas stosowania metody krzyżowego ognia pytań. W rzeczywistości, prowadząc przesłuchanie, podczas którego zadaje się jedynie pytania sugerujące, które nie pozwalają na

24 J. Stanik, Analiza porównawcza efektów zeznań uzyskanych za pomocą metod: SR, PU, CE [w:]
Świadek w procesie sądowym, S. Waltoś (red.), Warszawa 1985, s. 396.
25 F. Wellman, op. cit., s. 15.
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udzielenie odpowiedzi innej niż potwierdzającej lub zaprzeczającej faktom
przedstawionym w osnowie, nie pozostawia innego wyboru niż użycie do
oceny wiarygodności tego, co pozostaje względnie bez wpływu sugestii.
Jest to właśnie zachowanie niewerbalne świadka.
Krótko należałoby również wspomnieć o możliwości zastosowania metody cross-examination w polskich warunkach. Z rozwiązaniem przychodzi
regulacja Kodeksu postępowania karnego. Art. 171 § 4 stanowi, iż: „Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi”26.
Tym samym, jako że głównym składnikiem omawianej metody są pytania
sugerujące, należałoby taką ewentualność zdecydowanie wykluczyć.

Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania na temat wpływu przesłuchania metodą cross-examination na wiarygodność otrzymanego w ten sposób zeznania, można wyciągnąć następujące wnioski.
Po pierwsze, jest to metoda stosowana przede wszystkim w systemie
common law, co łączy się jednocześnie z faktem, iż nie wszystkie elementy
wchodzące w skład metody i ją charakteryzujące, będą miały zastosowanie w polskim systemie prawnym. W szczególności odnosi się to do pytań
zawierających sugestię, które są wprost zakazane przez art. 171 § 4 k.p.k.
Po drugie poprzez zadawanie w głównej mierze pytań sugerujących,
ogranicza się swobodę wypowiedzi świadka. Oznacza to, iż na gruncie
polskim zeznanie, które zostało uzyskane w sposób wyłączający swobodę
wypowiedzi nie mogłoby stanowić dowodu zgodnie z art. 171 § 7 k.p.k.
Co więcej, ograniczanie swobody wypowiedzi poprzez zadawanie pytań
sugerujących może powodować, iż treść zeznania okaże się niewystarczająca do przeprowadzenia pełnej oceny jego wiarygodności.
Jednakże próbując udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w tytule
referatu, należałoby stwierdzić, że wiarygodność zeznania nie spłonie w całości. Bowiem z zachowania niewerbalnego świadka podczas przesłuchania,

26 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2002 nr 113
poz. 984 z późn. zm.
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również można wyciągnąć wnioski dotyczące jakości zeznania. Jak wspomniano wcześniej, w ramach komunikacji niewerbalnej istnieją wskazówki,
które pomogą w interpretacji ubogiego przekazu werbalnego, który samodzielnie rzadko nadawałby się do oceny, a jaki uzyskiwany jest podczas
stosowania omawianej metody.

Techniki przesłuchania poznawczego
Olga Sobota1

Wprowadzenie
Zeznania świadka to jeden z najstarszych i zarazem najbardziej powszechnych środków dowodowych znanych w procesie karnym. Niejednokrotnie
to właśnie one decydują o losach prowadzonego postępowania. Pamięć
ludzka bywa jednak zawodna. Prezentowane we współczesnej nauce stanowisko jednoznacznie wskazuje, że ma ona charakter rekonstrukcyjny,
a na ostateczny kształt wspomnienia (oprócz zapamiętania danego zdarzenia) wpływ mają ludzkie przekonania, emocje, wiedza o określonych
wydarzeniach oraz doświadczenia nabyte w podobnych sytuacjach. Bardzo
istotną rolę pełnią również schematy będące usystematyzowanymi strukturami wiedzy, na które składają się zarówno wiedza ogólna, jaki informacje
uzyskane dzięki konkretnym doświadczeniom. Trzeba zatem sięgnąć do
metod, które pozwolą przesłuchiwanemu przypomnieć sobie jak największą liczbę faktów, mających zarazem istotną wartość dla prowadzonego
postępowania.

1 Autorka jest studentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Sposobem na przezwyciężenie trudności związanych z przypominaniem
mogą być techniki przesłuchania poznawczego, znanego też pod nazwą
wywiadu kognitywnego.
Na samym początku należy wyjaśnić, czym jest przesłuchanie poznawcze.
Otóż, jest to metoda przesłuchiwania, opracowana w 1984 roku przez E. Geiselmana i R. P. Fishera, której zadaniem jest poruszenie obszarów magazynowania pamięci i zaktywizowanie procesów przypominania. Dlatego też
może być stosowana tylko wobec osób szczerych i chętnych do współpracy,
które mają problem z odtworzeniem określonego fragmentu zdarzenia2.
Przesłuchanie poznawcze zostało oparte na kilku teoretycznych koncepcjach pamięci3, do których należą:
1. Hipoteza specyficzności kodowania, według której skuteczność sygnału wyszukiwania zależy od tego, w jakim zakresie zakodowana
informacja i sygnał wyszukiwania „zachodzą” na siebie.
2. Teoria wielokrotnego śladu, zakładająca, że wspomnienia człowieka
składają się z sieci skojarzeń.
3. Teoria schematów, która z kolei opiera się na założeniu, że znane wydarzenia mają swoje schematy oparte na wcześniejszych przeżyciach
danej osoby i silnie wpływają one na to, co z otrzymanej informacji
zauważamy, o czym myślimy i co później pamiętamy.

Techniki przesłuchania poznawczego4
Bazując m.in. na wyżej wymienionych teoriach opracowano techniki przesłuchania poznawczego (w tzw. pierwotnej wersji), które mogą okazać się
szczególnie przydatne przy odtwarzaniu wyglądu sprawcy przestępstwa,
ustalaniu kolejności zdarzeń czy też szczegółów z nimi związanych.
Pierwszym stadium przesłuchania poznawczego jest odtworzenie kontekstu zdarzenia. Polega ono na zmotywowaniu świadka, by przypomniał
sobie okoliczności towarzyszące zdarzeniu, w którym uczestniczył. Należy

2 V. Grudzień, W. Jasińska, Przesłuchanie poznawcze, Katowice 2010, s. 3–7.
3 A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań i materiału dowodowego,
Gdańsk 2003, s. 211.
4 Ibidem, s. 211–214.
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zatem poprosić go o informacje ogólne – opis tego, co robił w danym dniu:
o której godzinie wstał, co zjadł na śniadanie, jak się ubrał, kiedy wyszedł
z domu, jaka była pogoda, co zaobserwował np. w drodze do pracy itd.
aż do momentu zdarzenia. W tym celu świadek powinien zaangażować
wszystkie swoje „zmysły” i przypomnieć sobie nie tylko, co i kogo widział,
ale też uczucia, które mu towarzyszyły, zapachy, które czuł, czy dźwięki, które słyszał. Ważna jest tutaj nie tylko treść usłyszanych wypowiedzi,
ale też ich tonacja i wrażenia, jakie wywarły na odbiorcy. Technika odtworzenia kontekstu pozwala na sytuacyjne i emocjonalne osadzenie osoby
przesłuchiwanej w czasie, w którym zapamiętywała zdarzenie i ułatwia
jej przypomnienie sobie nie tylko najbardziej istotnych okoliczności z nim
związanych, ale również wszystkiego, co nastąpiło przed i po zdarzeniu.
Krótko mówiąc – chodzi o to, by świadek w swojej wyobraźni jeszcze raz
przeżył opisywaną sytuację we wszystkich jej aspektach.
Druga technika nosi nazwę relacji totalnej (szczegółowej) i polega na
nakłonieniu świadka do zrelacjonowania wszystkiego, co przychodzi mu na
myśl w związku ze zdarzeniem, nawet jeśli jego zdaniem jest to nieistotne,
lub jeżeli pamięta tylko urywki wydarzeń. Świadek bardzo często ma w pamięci schemat modelowego przesłuchania, wytworzony w oparciu o własne doświadczenia, filmy czy literaturę, dlatego też stara się selekcjonować
informacje, aby przekazać przesłuchującemu te najbardziej istotne. Skupiając się tylko na tych faktach, zapomina o innych – jego zdaniem – mniej
wartościowych, a które w rzeczywistości mogą okazać się cenną wskazówką. Metoda relacji totalnej pozwala przesłuchiwanemu przypomnieć sobie maksymalną ilość detali, bez dokonywania jakiejkolwiek selekcji. Rola
przesłuchującego polega tu na zadawaniu pytań otwartych i konkretnych,
które np. pomogą świadkowi skojarzyć dany obraz czy dźwięk z czymś
znajomym.
Kolejna technika polega na odwracaniu chronologii wydarzeń. Świadek
zeznając opowiada o zdarzeniach „po kolei”, a przedstawianie ich w kolejności odwrotnej, tudzież „od środka”, bądź od najlepiej zapamiętanego
elementu zdarzenia, nie jest naturalnym sposobem relacjonowania. Dlatego też wymaga od przesłuchiwanego wzmożonego wysiłku intelektualnego. Podobnie jak technika relacji totalnej, odwracanie chronologii odnosi się do teorii schematów – zmiana perspektywy czasowej może sprawić,
że w zeznaniach pojawią się elementy, które dotychczas nie pasowały do
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schematu i dlatego zostały pominięte na wcześniejszym etapie. Odwracając kolejność wydarzeń, świadek musi jeszcze raz dokładnie „przyjrzeć
się” poszczególnym częściom zapamiętanego zdarzenia, przeanalizować
je jako odrębne całości, dzięki czemu zazwyczaj udaje się wydobyć z pamięci ślady, których wcześniej sobie nie przypomniał. Dodatkowo zabieg
ten pozwala na zweryfikowanie, czy osoba przesłuchiwana mówi prawdę,
bowiem, jak już wspomniałam wcześniej, taki sposób relacjonowania wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem i przez to trudniej jest przekonywająco
kłamać.
Ostatnia z proponowanych technik znana jest jako „zmiana perspektywy”. Chodzi tutaj o przekonanie świadka, aby spróbował postawić się na
miejscu innego uczestnika zdarzenia i zrelacjonował je z perspektywy tej
osoby. Technika ma na celu zwiększenie ilości przypomnianych szczegółów
dzięki redukcji ograniczeń nakładanych na świadka przez oczekiwania,
czyli schematy i uprzednią wiedzę. Jednocześnie budzi ona pewne kontrowersje, gdyż wiąże się z ryzykiem, że przesłuchiwany będzie usiłował
wykreować „nowy” obraz zdarzenia. Trzeba zatem uprzedzić go, że nie to
jest celem przesłuchania. Pojawiają się tutaj również pewne wątpliwości
proceduralne, bowiem świadek nie relacjonuje w tym przypadku własnych
spostrzeżeń, ale prawdopodobne spostrzeżenia innych osób5.
Przedstawione techniki, składają się na tzw. pierwotną wersję wywiadu
kognitywnego. W wyniku badań symulacyjnych6 prowadzonych przez
Geiselmana i Fishera w latach 1984–1990 stwierdzono, że stosowanie tej
metody przesłuchania pozwalało uzyskać do 35% więcej informacji, bez
jednoczesnego istotnego wzrostu liczby błędów. Zauważono jednak, iż
jej skuteczność uzależniona jest w dużej mierze od społecznych umiejętności przesłuchującego, które ułatwiają mu nawiązanie kontaktu z przesłuchiwanymi oraz zmotywowanie ich do większego zaangażowania
w przypominanie. Te spostrzeżenia doprowadziły do wypracowania tzw.
rozszerzonej wersji wywiadu poznawczego, wzbogaconej o następujące
elementy:

5 J. Wojtasik, Przesłuchanie poznawcze, http://www.janwojtasik.pl/moje-teksty/starsze/149-przes%C5%82uchanie-poznawcze.html [dostęp: 16.05.2013].
6 V. Grudzień, W. Jasińska, op. cit., s. 14 i nast.
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1. Nawiązywanie dobrego kontaktu – czyli wytworzenie atmosfery,

w której świadek będzie mógł wypowiadać się swobodnie, bez presji
czasu. Jak już wspominałam, świadek bardzo często ma w pamięci
obraz modelowego przesłuchania, w którym to funkcjonariusz przeprowadzający czynność jest jej „dominującą” stroną. W przypadku
wywiadu poznawczego trzeba „przekazać kontrolę” przesłuchiwanemu – rola osoby przesłuchującej powinna ograniczać się do zadawania tylko niezbędnych pytań uszczegóławiających, pomocniczych
i to dopiero pod koniec czynności.
2. Zogniskowane wyszukiwanie – ta technika ma pomóc świadkowi
w przypominaniu poprzez zwrócenie uwagi na jakiś element (np.
wygląd sprawcy) i wydawanie „poleceń”, które pozwolą mu skoncentrować się właśnie na tym fragmencie, przykładowo: „Przypomniał
pan sobie sprawcę zdarzenia. Proszę skupić się na jego wyglądzie,
a dokładniej na jego twarzy. Proszę ją opisać”7.
3. Zadawanie pytań stosownie do etapu wypowiedzi świadka – czyli
zadawanie pytań we właściwych momentach, tak, by nie „wybijać
przesłuchiwanego z rytmu”. Przykładowo, jeżeli koncentruje się on
w danej chwili na wyglądzie sprawcy, nie należy w tym czasie nawiązywać do innego elementu zdarzenia, gdyż powoduje to naruszenie
jego struktury przypominania i wiąże się z ryzykiem utraty wartościowych informacji.
4. Wspierające zachowanie przesłuchującego – polega na wytworzeniu
atmosfery przychylności i spokoju, aby świadek mógł poczuć się swobodnie. Przesłuchujący powinien wykazywać zainteresowanie tym
co mówi świadek.

Skuteczność przesłuchania poznawczego
Stosowanie powyższych metod pozwala usprawnić pamięć świadka, nie
podważając jednocześnie wiarygodności jego zeznań. Należy w tym miejscu podkreślić, iż formalnie nie ma przeszkód, by były one stosowane także

7 Ibidem, s. 17.
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wobec podejrzanego, jednak musi on wyrażać szczerą wolę współpracy
z przesłuchującym i w praktyce najczęściej ma to miejsce w przypadku
świadków koronnych i tzw. „małych świadków koronnych” (art. 60 § 3–5 k.k.8).
Badania eksperymentalne przeprowadzane na przestrzeni lat przez różne zespoły badawcze pozwalają na stwierdzenie, że w wyniku zastosowania
przesłuchania poznawczego liczba faktów odtworzonych zwiększa się od
15 do 35% w porównaniu z typowym przesłuchaniem świadków9. Jest ono
szczególnie pomocne przy odtwarzaniu wyglądu sprawcy, czy umieszczaniu zdarzeń w kontekście czasowym. Oczywiście nie w każdym przypadku
wszystkie techniki wywiadu kognitywnego okażą się skuteczne. Wpływ na
to mają zarówno „osobiste” czynniki związane z osobą przesłuchiwaną, jak
również charakter danego wspomnienia, czy też okoliczności zewnętrzne,
w jakich zdarzenie zostało zapamiętane. Jednak, jak mówi P. Tarnawski10,
były śledczy, nie oznacza to, iż można pominąć którąś z technik, a wręcz
przeciwnie – aby ocenić ich skuteczność, należy najpierw je zastosować.
Przesłuchanie poznawcze nie sprawdza się w przypadku przesłuchiwania małych dzieci11, gdyż nie do końca rozumieją one stosowane techniki
i, na przykład, przy zmianie perspektywy często zamiast rzeczywistego
przebiegu zdarzenia relacjonują przebieg hipotetyczny. Dlatego też, jak
mówi P. Tarnawski, zamiast stosować wywiad poznawczy w czystej postaci, lepiej „wpleść” w przesłuchanie pewne jego elementy. Trudności mogą

8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
9 V. Grudzień, W. Jasińska, op. cit., s. 19.
10 Rozmowa z dnia 10.05.2013r. z mgr P. Tarnawskim – absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1991 r. funkcjonariusza Policji (pion prewencji i pion kryminalny – wydział kryminalny i wydział narkotykowy, CBŚ). W 2001 r.
uczestniczył w szkoleniu z zakresu przesłuchań w Akademii FBI w Quantico. Wkrótce,
wspólnie z M. Boreckim zainicjował wprowadzenie kursu przesłuchań „metodami FBI”
w polskich szkołach policyjnych. Dzięki pomocy ówczesnego zastępcy Komendanta
Głównego Policji, gen. A. Rapackiego, został powołany zespół programowy, a także
uzyskano zgodę na tłumaczenie podręcznika FBI oraz całego szkolenia, które do dziś
funkcjonuje w szkołach policyjnych. W latach 2004–2008 był zatrudniony w Biurze Bezpieczeństwa Rady UE, następnie pracował jako śledczy Międzynarodowego Trybunału
Karnego w Hadze, a w 2009 roku w RCB na stanowisku Dyrektora Biura Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Planowania. Obecnie pracuje w Grupie Eksperckiej do spraw
Demokratycznej Republiki Konga Komitetu Sankcyjnego Rady Bezpieczeństwa ONZ.
W dalszej części tekstu powołuję się na tę samą rozmowę.
11 A. Memon, A. Vrij, R. Bull, op. cit., s. 224–225.
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również wystąpić w przypadku osób opowiadających o zdarzeniach, które
były dla nich traumatycznym przeżyciem – w takim wypadku należy zacząć
od uspokojenia takiej osoby, gdyż bez tego, przesłuchanie w ogóle (nie tylko
metodami poznawczymi) nie będzie możliwe. Nie można zapominać, iż
niezbędnym warunkiem powodzenia przesłuchania kognitywnego jest odpowiednie, uprzednie przeszkolenie osoby przesłuchującej. Polskie szkoły
policyjne prowadzą kursy przesłuchań „metodami FBI”, a przesłuchanie
poznawcze jest jednym z ich elementów. Jak wspomina P. Tarnawski, który
miał okazję uczestniczyć w szkoleniu w Akademii FBI w Quantico, kurs
taki kończy się egzaminem praktycznym, podczas którego należy przeprowadzić przesłuchanie w zaaranżowanej sytuacji, z udziałem zawodowych
aktorów.
Niestety, szkolenia często ograniczane są brakiem środków, a i czas ich
trwania bywa zbyt krótki12.

Przesłuchanie poznawcze w praktyce
Jak powszechnie wiadomo, przesłuchanie powinno rozpocząć się od tzw.
swobodnej relacji świadka. Polski Kodeks postępowania karnego reguluje
to w art. 171 § 113. Zgodnie z tym przepisem, zanim przesłuchujący przejdzie do zadawania pytań szczegółowych, powinien umożliwić świadkowi zrelacjonowanie wszystkiego, co kojarzy mu się z danym zdarzeniem.
W praktyce więc, to co teoretycy wyróżniają jako jedną z technik wywiadu
poznawczego, jest (albo raczej powinno być) pierwszą fazą każdego przesłuchania. Dopiero później przesłuchujący przechodzi do zadawania pytań
uszczegóławiających. Często jednak bywa tak, że etap swobodnej wypowiedzi w ogóle jest pomijany przez prowadzących przesłuchanie.

12 V. Grudzień, W. Jasińska, op. cit., s. 21.
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, Nr 89,
poz. 555 z późn. zm.).
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Podsumowanie
Chociaż przesłuchanie poznawcze pozwala osiągnąć dużo lepsze efekty
niż tzw. przesłuchanie klasyczne, wciąż nie stało się ono powszechną metodą przesłuchiwania stosowaną przez polskich śledczych. Być może jest
to spowodowane koniecznością zarezerwowania odpowiednio dłuższego
czasu na przeprowadzenie czynności, być może zbyt małą ilością szkoleń.
Pozostaje mieć nadzieję, że coraz większy nacisk na prowadzenie kursów
z tej dziedziny sprawi, iż w przyszłości przesłuchanie poznawcze będzie
bardziej popularne.

Głos zza drzwi, czyli okazanie
głosu po polsku

Katarzyna Ferenc1

Wprowadzenie
W maju 1927 r. Ch. A. Lindbergh przeleciał samotnie, bez międzylądowań
Ocean Atlantycki. Dzięki temu osiągnięciu wpisał się na zawsze w historię awiacji i okrzyknięty został asem lotnictwa. Prawie pięć lat później,
na początku marca 1932 r. świat obiegła wiadomość, że porwano dziecko
słynnego pilota. Po długich pertraktacjach z porywaczem przekazanie okupu za chłopczyka wyznaczono na noc z 2 na 3 kwietnia. Lindbergh wraz
z dr. Condonem (który podjął się pośredniczenia w transakcji), udali się
w okolicę cmentarza St. Raymonda. Ojciec dziecka został przy samochodzie,
podczas gdy doktor szedł w stronę cmentarza,. Wtedy to usłyszał jak porywacz woła „Hey Doctor!”, a następnie dodał jeszcze „Here, Doctor. Over here!
Over here!”. Słowa te słyszał więc także Lindbergh. Doktor przekazał okup
w zamian za informację, iż chłopiec znajduje się na statku Nelly pod dobrą
opieką. Jak się okazało później było to kłamstwo, ponieważ chłopiec zginął
już w trakcie porwania. Jego zwłoki znaleziono 12 maja 1932 r. Po długich

1 Autorka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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poszukiwaniach w 1934 aresztowano B. Hauptmanna, który został skazany
za tę zbrodnię na śmierć. Jednym z koronnych dowodów w sprawie było
zeznanie ojca, który rozpoznał porywacza po głosie. Oczywiście do dziś
istnieją rozbieżności czy po tak długim czasie Lindbergh mógł rozpoznać
człowieka, którego słyszał zaledwie przez chwilę, podczas, gdy doktor przekazujący okup nie był w stanie tego kategorycznie stwierdzić2.
Od tego czasu sporo w kryminalistyce uległo zmianie, a rozpoznanie po
głosie jest obecnie wykorzystywane. Stan ten potwierdziło postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2004 r. (sygn.V KK 22/04), w którym
uznano, iż okazanie „(…) Może zatem odnosić się także do spostrzeżonej
uprzednio przez rozpoznającego jako charakterystycznej(…)”3 cechy takiej
jak „(…) brzmienia głosu lub używania charakterystycznych zwrotów językowych (…)”4. Sąd zauważył także, iż okazanie głosu musi podlegać rygorom z art. 173 k.p.k.5, tj. okazywany winien znajdować się w grupie co
najmniej 4 osób, a osoba rozpoznająca nie może widzieć osób okazywanych,
które wypowiadać powinny te same kwestie, jednakże zalecane jest aby
tekst był dłuższy niż zasłyszany. Dodatkowo wskazał, iż koniecznym jest także, aby świadek dookreślił po jakich cechach rozpoznał okazywanego, choć
należy zaznaczyć, iż jest to zadanie niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe6.
Sąd we wspomnianym orzeczeniu uznał za prawidłowy także sposób
przeprowadzenia okazania – pokrzywdzonemu przebywającemu w szpitalu poprzez parawan zaprezentowano głosy pięciu osób. Nie miał on możliwości obserwacji osób okazywanych, które po kolei wypowiadały zasłyszany
podczas zdarzenia tekst. Jego długość określono na dziesięć zdań lub okoliczników zdań. Każdorazowo świadek wypowiadał się czy głos rozpoznaje7.
Przyjrzeć się należy ustalonym przez taktykę kryminalistyczną wymogom
przeprowadzenia okazania głosu. Poniższe wskazania oparte są na dorobku

2 T. Borkowski, Porwanie dziecka Lindbergha, „Problemy Kryminalistyki” 1961, nr 29, s. 77.
3 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2004 r. (sygn.V KK 22/04), [LEX
nr: 121992].
4 Ibidem.
5 Ustawa Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z 1997 Nr. 89,
poz. 555 z późniejszymi zmianami).
6 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2004 r. (sygn.V KK 22/04), [LEX
nr: 121992].
7 Ibidem.
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badawczym i wytycznych sformułowanych przez kryminalistyków, którzy
zajmują się okazaniem głosu. Pierwszym postulatem jest oczywiście wyłączenie sugestii. Kolejny, który przejawia się we wszystkich zaleceniach, to
przeprowadzenie okazania pośredniego jako modelowego dla okazania
głosu i mowy. Okazanie bezpośrednie niesie za sobą zbyt wiele zagrożeń
(modyfikacja głosu, możliwość zasugerowania z powodu drżenia głosu itp.)
Zalecane jest także wykonanie profilowania mowy zarówno sprawcy, jak
i podejrzanego. Profilowanie sprawcy wykonane przez biegłego fonoskopa
zawierać będzie określenie specyficznych parametrów mowy takich jak
akcent, tempo wypowiedzi, charakterystyka wymowy określonych głosek
lub sylab, a także wysokość głosu, jego barwę itp. Dzięki tej czynności organ
uzyskuje odpowiednie informacje z zeznań świadka. Natomiast profilowanie mowy podejrzanego opiera się na rozmowie biegłego z podejrzanym
w celu ustalenia wyżej wymienionych parametrów. Ponadto biegły jest
uprawniony do porównania profilu sprawcy z profilem podejrzanego. Dokonanie takiego porównania pozwoli na przybliżone określenie czy świadek
słyszał głos podejrzanego. Zaznaczyć należy jednakże, iż brak zbieżności
nie zawsze oznacza marność zachowanego śladu pamięciowego czy też
brak możliwości identyfikacji. Jednak często brak zbieżności może oznaczać
po stronie świadka niemożność wyartykułowania cech, które dobrze zachowane są w pamięci. Wszelkie szczegóły różnicujące wypowiedzi okazywanych osób, biegły pobierający próbki głosu w postaci nagrań, może usunąć
(długotrwałe przerwy, zająknięcia itp.) Paradę nagraną na odpowiednim
nośniku można wielokrotnie powtórzyć bez konieczności ponownego wzywania oskarżonego i przybierania osób. Głosy dobrane do parady muszą
być podobne względem płci, wieku, akcentu, wysokości głosu, szybkości
mowy, wykształcenia, środowiska socjoekonomicznego. Dobór takich głosów ponownie najwłaściwiej wykona biegły. Wszystkie głosy muszą zostać
pobrane w tym samych, a przynajmniej podobnych okolicznościach. Osób
przybranych powinno być co najmniej sześć, aby szansa „trafienia” wynosiła więcej niż 25%. Zebrane głosy muszą podlegać weryfikacji albo przez
biegłego (najlepiej innego niż ten który głos pobierał) albo grupę testowych
słuchaczy. Spontaniczne nagrania są najlepsze, natomiast wskazane jest,
aby odczyt tekstu był ostatecznością, ze względu na możliwość modyfikacji głosu. Zawsze należy wyraźnie zaznaczyć, że głos sprawcy nie musi
być w paradzie, aby świadek nie wybierał tego, najbardziej podobnego do
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zasłyszanego podczas zdarzenia. Charakter tekstu wypowiadanego jest
bardzo sporny. Z jednej strony podnosi się, iż głos rozpoznajemy po wymowie poszczególnych głosek a nie całych wyrazów, więc powiązanie tekstu
ze zdarzeniem nie jest konieczne. Jednakże z drugiej strony zauważa się,
iż takie powiązanie może sprzyjać aktywizacji śladu pamięciowego. Jednocześnie zaobserwować można rozbieżności co do czasu trwania nagrania
każdego głosu. Optymalny wydaje się czas nie dłuższy niż minuta, aby nie
stracić uwagi świadka. Jednocześnie należy umożliwić mu wielokrotny odsłuch parady, przy czym zawsze należy odtworzyć wszystkie głosy. Osoba
zajmująca się odtwarzaniem nagrania powinna być innej płci niż głosy osób
w paradzie, aby świadek nie miał problemu z odróżnieniem jego głosu od
głosów okazywanych. Ostatnim postulatem jest utrwalenie całej czynności w formie wideo, ponieważ taka rejestracja pozwoli w pełni i dokładnie
oddać warunki, jak i przebieg czynności8.
Zaprezentowane zalecenia Sądu Najwyższego nie spełniają nawet części
wymogów wypracowanych przez taktykę kryminalistyczną i to pomimo
faktu, że powszechnie dostępna jest przecież literatura poświęcona okazaniu mowy, nie tylko zagraniczna. Niestety zaaprobowany przez Sąd sposób
przeprowadzenia okazania głosu wywarł swoiste, negatywne piętno na polskiej praktyce. Obrazują to przeprowadzone przez autorkę badania aktowe.
Badania te9 objęły swoim zasięgiem siedemnaście prokuratur okręgowych w Polsce. Z dwudziestu sześciu spraw wybrano trzynaście, w których
doszło do okazania głosu. W pozostałych trzynastu sprawach okazanie głosu zostało pomylone z ekspertyzą fonoskopijną lub innymi czynnościami

8 Opracowano według zaleceń zawartych w: A. P. A.Broeders, A. G.van Amelsvoort, Line-Up Construction for Forensic Earwitness Identification: A Practical Approach, Procedings of the
XIVth International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco 1999, s. 1373–1376.; Home
Office Circular 057, Advice on the use of voice identification parades, https://www.gov.uk/
government/publications/advice-on-the-use-of-voice-identification-parades [dostęp:
5.05.2013]; T. Tomaszewski, J. Rzeszotarski, Wybrane aspekty okazania mowy, „Problemy
Kryminalistyki” 2010, nr. 268, s. 5–13.; A. D. Yarmey, Earwitness Identification over the
telephone and in field settings, Int. J Speech, Language, Law, s. 62–74.
9 Badania aktowe przeprowadzone w latach 2012–2013, przez autorkę artykułu na potrzeby pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w 2013 pt. Okazanie głosu i mowy. Obszar badań objął następujące prokuratury okręgowe w: Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Łodzi,
Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Świdnicy,
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z udziałem głosu ludzkiego. W poddanych analizie trzynastu sprawach
doszło do dwudziestu dwóch okazań, których protokoły przeanalizowano. W niniejszym referacie nastąpi prezentacja zaledwie części wyników10,
które odnosić się będą do zaprezentowanego stanu uznanego przez SN za
prawidłowy. Rozważania dotyczyć będą poniższych kryteriów:
1. Formy okazania.
2. Liczby osób w paradzie.
3. Prezentowanego tekstu.
4. Możliwości obserwacji parady.
5. Sposobu prezentacji parady.

Forma okazania
Forma okazania jaką zaaprobował SN to okazanie bezpośrednie. Należy
jednocześnie zaznaczyć, iż jako okazanie bezpośrednie traktowano wszelkie
formy prezentacji głosu na żywo. W przeprowadzonych badaniach jedynie
w dwóch przypadkach pokuszono się o okazanie pośrednie. Przywołane
przypadki są jednak przykładem wygodnictwa ze strony organów procesowych, gdyż wykorzystano jako głosy przybrane nagrania rozmów pomiędzy centralą a funkcjonariuszami policji, nagrane na trzech osobnych
kasetach, przy czym kasetę z nagraniem dowodowym przewijano jedynie
i odtwarzano od pewnego momentu.
Czytanie na głos, a także trema, związana z swoistym „wystąpieniem”
przed publicznością, może mieć wpływ na brzmienie głosu (dla przykładu
w jednej z badanych spraw drżenie głosu podejrzanego, najprawdopodobniej spowodowało, iż został wybrany przez ofiarę jako sprawca gwałtu; zaprzeczyły temu późniejsze badania DNA). Aby wyeliminować takie sytuacje,

Tarnowie, Warszawie, Warszawie–Praga, Wrocławiu. Przebadane akta pochodziły
z ostatnich 10 lat (2002–2012). Prokuratury wskazały 26 postępowań, w których przeprowadzono okazanie głosu. Jednakże w połowie spraw okazanie głosu i mowy pomylono
z ekspertyzą fonoskopijną lub „okazaniem” nagrania.
10 Pełny obraz przeprowadzonych badań obejmujący inne kryteria m.in. kwalifikację prawną, współwystępowanie innych rodzajów okazań oraz ich wzajemne relacje, czas jaki
upłynął od zdarzenia, warunki okazania, wynik okazania i próba oceny prawidłowości
wskazania znajduje się w pracy magisterskiej autorki Okazanie głosu i mowy.
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zaleca się właśnie okazanie pośrednie, ponieważ można wypowiedź oskarżonego ujednolicić i dostosować do pozostałych członków parady.
Wykres 1. Sposób okazania

Liczba osób w paradzie
Istotnym zagadnieniem na jakie należy zwrócić uwagę przy badaniu warunków okazania jest możliwość obserwacji parady przez świadka podczas
okazania głosu.
Wykres 2. Możliwość obserwacji parady podczas okazania głosu i mowy
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Z badanych spraw należy oczywiście wyłączyć dwa okazania pośrednie.
W takiej samej liczbie przypadków brak danych co do możliwości obserwacji
wynika z oszczędności zapisów w protokole. W jednym wypadku zachodziła obserwacja parady podczas odsłuchu i była to sytuacja równoczesności
okazania osoby i głosu, co jest poważnym naruszeniem wytycznych, gdyż
uwaga świadka będzie skupiać się na wyglądzie i istnieje bardzo duże ryzyko zasugerowania się wyglądem w wyborze głosu domniemanego sprawcy.
W przeważającej większości natomiast (siedemnaście przypadków) świadek
nie miał możliwości obserwacji parady.

Prezentowany tekst
Liczba osób przybranych w każdej ze spraw wynosiła ni mniej ni więcej
jak trzy. Oznacza to iż czteroosobowa parada, czyli ustawowy minimalizm,
cieszy się największą popularnością wśród organów przeprowadzających
okazanie. Oznacza to, iż świadek ma ¼ szans na „trafienie” w podejrzanego.

Możliwość obserwacji parady
Zagadnienie prezentowanego w paradzie tekstu jest obszerniejsze o tyle, iż
zbadać można kilka zmiennych, takich jak długość tekstu, jego charakter,
ilość odsłuchów i sposób prezentacji.
Wykres 3. Charakter prezentowanego tekstu
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Przede wszystkim rozróżnić można rodzaj wypowiadanego tekstu. Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie nr 3 najczęściej wypowiadane są frazy zaczerpnięte ze zdarzenia. Miało to miejsce w ponad połowie
okazań (14 okazań). W trzech wypadkach zastosowano obie opcje tj. i tekst
obojętny dla świadka i zawierający frazy ze zdarzenia. Natomiast zaledwie
w jednym przypadku był to wyłącznie tekst obojętny. Grupa zatytułowana
„brak danych” wynika z ubogiego zapisu protokołu.
Kolejnym zagadnieniem jest długość odtwarzanego tekstu. Optymalny
wydaje się tekst od 2 do 8 zdań czyli mniej więcej od 1⁄3 do pół kartki tekstu.
Dłuższy tekst może nużyć odbiorcę tym bardziej, iż czas parady wylicza
się, mnożąc czas jednego odczytu przez liczbę osób w paradzie. W połowie
spraw długość tekstu okazała się optymalna. Jednakże często (¼ przypadków) tekst złożony był wyłącznie z jednego zdania. Najczęściej okoliczność
ta dotyczyła sytuacji, gdy wypowiadany tekst składał się z fraz zasłyszanych
podczas zdarzenia. W trzech przypadkach tekst okazał się stanowczo zbyt
długi. Były to najczęściej przypadki tekstu obojętnego lub łączonego.
Wykres 4: Długość prezentowanego tekstu

Istotna jest także liczba odsłuchów parady. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się dwukrotny odsłuch. Jednocześnie należy zauważyć, iż w badanych
sprawach najczęściej nie sposób było ustalić liczby odsłuchów, ze względu
na brak odpowiednich zapisów w protokole. Wykres nr 5 prezentuje dane
z mniej niż 50% analizowanych spraw, jednak wówczas podwójny odsłuch
był najczęstszy. Za niepokojące zjawisko uznać należy sytuacje, w których
(dwa okazania) odsłuchiwano paradę ponad sześciokrotnie. Był to oczywiście przypadek, gdy tekst zawierał tylko jedno zdanie.
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Wykres 5. Ilość odsłuchów

Jak wskazano wyżej, uznaje się iż odczyt tekstu powinien być ostatecznością, ponieważ swobodne wypowiadanie się ma dużo większą wartość.
Niestety należy zaobserwować, iż w Polsce wyjątek stał się regułą i w prawie
80% parad, tekst był odczytywany. Nieliczne przypadki mówienia z pamięci, dotyczą zdarzeń, gdy tekst liczył zaledwie jedno zdanie. Dwie sytuacje
zaszeregowane jako „inne” odnoszą się do okazań pośrednich, ponieważ
nie sposób określić charakteru tak ustalonego zapisu.
Wykres 6. Sposób prezentacji tekstu

Sposób prezentacji parady
Bezpośrednie okazanie głosu charakteryzuje się koniecznością uniemożliwienia świadkowi obserwacji, co jest zresztą, jak wskazano powyżej, regułą. Z badanych akt można często wyczytać jakie środki posłużyły do
tego celu.
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Wykres 7. Sposób prezentacji parady

Po pierwsze zaznaczyć należy, iż sposób „przez nagranie” dotyczy oczywiście dwóch okazań pośrednich. Wzrost wartości o dwie jednostki w kategorii „brak danych” wynika z tego, iż co prawda protokół jasno określał, iż nie
dochodziło do obserwacji parady, aczkolwiek nie dookreślono w jaki sposób
zapobieżono takiej możliwości. Odwołując się do analizowanych spraw,
wydaje się, że najpopularniejsze są uchylone drzwi. W jednym protokole
pokuszono się nawet o określenie ich kąta rozwarcia. Dla okazań z uchylonymi drzwiami cała procedura odbywa się w następujący sposób – osoby
okazywane jedna po drugiej w ustalonej kolejności podchodzą i wypowiadają tekst, zaś świadek znajdujący się po drugiej stronie z uchem nastawionym w kierunku rozwarcia odsłuchuje paradę. Ciekawym rozwiązaniem,
aczkolwiek jednostkowym w swym występowaniu, jest także odwrócenie parady tyłem do świadka i przemawianie. Rozważyć jednak należy iż
w tym wypadku świadek ma możliwość, co prawda ograniczoną, ale zlokalizowania która osoba wypowiada tekst. Może prowadzić to do błędnej
identyfikacji, tym bardziej iż okazanie głosu miało miejsce bezpośrednio
po okazaniu osoby. W czterech postępowaniach wykorzystano rozmowę
telefoniczną. Paradę i świadka umieszczono w odrębnych pomieszczeniach.
Okazywani po kolei dzwonili do świadka i wypowiadali tekst. Taki sposób
przeprowadzenia okazania może zniekształcić głos, jednakże wówczas
kontakt pomiędzy świadkiem, a ofiarą odbywał się wyłącznie lub w przeważającej części telefonicznie.
Z powyższych badań aktowych i uzyskanych dzięki nim danych, można
wysnuć następujące wnioski. Okazanie głosu po polsku to:
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–– okazanie bezpośrednie;
–– w którym parada składa się z nie więcej niż 4 osób;
–– prezentowany tekst składa się z fraz ze zdarzenia i ma długość 1⁄3

strony A4, czyli 2–5 zdań i jest odczytywany;
–– wyłączona jest możliwość obserwacji parady podczas okazania, zaś
środkiem do osiągnięcia tego celu jest przeszkoda – najczęściej uchylone drzwi.
Jak nietrudno zaobserwować jest to praktycznie identyczny stan z zaprezentowanym w przywoływanym postanowieniu SN. Przy czym w realiach
organów ścigania nie ma tak szerokiej dostępności parawanu w związku
z czym najbardziej zbliżonym środkiem są drzwi. Przy obecnym rozwoju
techniki i dostępności urządzeń audiowizualnych, użycie uchylonych drzwi
jest anachronicznym rozwiązaniem, które trzeba uznać za ewidentny błąd
w przeprowadzeniu okazania głosu i mowy. Zdecydowanie bardziej właściwym rozwiązaniem byłoby użycie nagrań.

Podsumowanie
Jako podsumowanie należy dodać, że z ogółu badań wypływa jeszcze smutniejszy obraz całej sytuacji. Od czasu okazania głosu w sprawie Lindbergha
minęło osiemdziesiąt lat, mimo to okazanie głosu i mowy nie wygląda dużo
lepiej. Unika się udziału biegłego jako zbędnego luksusu, w i tak rzadkiej
czynności. Utrwalenie mowy okazuje się ubogie, bo jak papierowy protokół
jest w stanie oddać cechy dystynktywne głosu? Okazanie często wykonywane jest pobieżnie z nieznanym kluczem doboru parady. Wygląda to
nieco jak teatr dla dzieci, gdzie przynajmniej jeden aktor stara się wypaść
przekonująco. Czy taki dowód powinien być dla sądu wiążący? Pytanie to
pozostawiam bez odpowiedzi.

Tortury – skuteczna metoda
przesłuchań oraz walki z terroryzmem

czy bezwzględne łamanie praw człowieka?

A nna Jędrzejczyk, Rafał Jurgielewicz1

Wprowadzenie
Głównym celem każdego postępowania karnego, jak również administracyjnego czy cywilnego jest ustalenie prawdy. Elementarną zasadą, jaką każdy proces karny powinien się kierować, jest zasada prawdy materialnej2.
Profesor S. Waltoś uważa, że: „Prawdą jest sąd zgodny z rzeczywistością”3.
W myśl art. 2 § 2 Kodeksu postępowania karnego jedynie prawdziwe ustalenia faktyczne stanowią podstawę wszystkich rozstrzygnięć 4. Organy procesowe dążą do uzyskania zgodnych z prawdą ustaleń, aby zdobyć jak
największą ilość informacji o przestępstwie przestrzegając przy tym zasad
taktyki kryminalistycznej5. Dążąc do uzyskania tej prawdy, prowadzi się

1 Autorzy są absolwentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2 V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo –kryminalistyczne w polskich procedurach;
Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki Toruń 5–7 maja
2004 r., Toruń 2004, s. 138.
3 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 221.
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2002 nr 113
poz. 984 z późn. zm.
5 R. Kmiecik, Prawo dowodowe, Warszawa 2008, s. 19–23.
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postępowanie dowodowe w celu ustalenia stanu faktycznego za pomocą
środków dowodowych, które są podstawą rozstrzygnięć dokonywanych
przez sądy.
Ze względu na swą powszechność oraz efektywność najczęściej stosowaną czynnością przy uzyskiwaniu dowodów procesowych jest przesłuchanie6.
Niestety, w dobie współczesnego terroryzmu i w walce z jego przejawami,
dochodzi wielokrotnie do naruszenia praw człowieka podczas przesłuchań
podejrzanych lub oskarżonych o działalność terrorystyczną oraz świadków
takich zdarzeń. Sytuacje te wywołują wiele dyskusji i rozważań na ten temat.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zarówno „pozytywnych” jak i negatywnych stron stosowania tortur podczas przesłuchań i pozostawienie
czytelników z pewną refleksją na ten temat, aby sami mogli udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w tytule.

Metody przesłuchań
W postępowaniu karnym mamy do czynienia z dwoma rodzajami dowodów: osobowymi i rzeczowymi. Te pierwsze to takie, których źródłem jest
człowiek. Zdobywa się je przede wszystkim w procesie przesłuchania danej
osoby. Natomiast dowodem rzeczowym jest rzecz materialna. Innymi słowy
są to wszystkie przedmioty, w tym również ślady (biologiczne, fizykochemiczne, itp.), które mają związek z danym zdarzeniem penalnym, pozyskuje się je podczas czynności procesowej jaką są oględziny7.
Oskarżony w postępowaniu dowodowym spełnia niejako dwie funkcje:
jest stroną w procesie karnym oraz osobowym źródłem dowodowym8. Jednym z kluczowych środków dowodowych w trakcie prowadzonego postępowania jest treść wyjaśnień oskarżonego9. Kwestie jego roli dowodowej
w procesie uregulowane są w art. 175 i 176 k.p.k. Oskarżonemu w procesie przysługują prawa i obowiązki. Art. 300 k.p.k. wymienia uprawnienia

6 V. Kwiatkowska-Darul (red.), op. cit., s. 140.
7 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007, s. 452–453.
8 A. Lach, Granice badań oskarżonego w celach dowodowych. Studium w świetle reguły nemo se
ipsum accusare tenetur i prawa do prywatności, Toruń 2010, s. 15.
9 M. Klejnowska, Oskarżony jako źródło informacji o przestępstwie, Kraków 2004, s. 15.
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oskarżonego. Są nimi przede wszystkim: prawo do składania wyjaśnień,
korzystania z pomocy obrońcy, odmowy odpowiedzi na pytania itp. Oskarżony nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie prawdy lub mówienie
nieprawdy, a więc nie ponosi odpowiedzialności karnej za przestępstwo
składania fałszywych zeznań (art. 233 k.k.)10. W świetle art. 74 § 2 k.p.k.
oskarżony obowiązany jest do poddania się oględzinom ciała, które nie
naruszają jego integralności, a także badaniom psychiatrycznym czy psychologicznym. W myśl art. 75 § 1 k.p.k. obowiązkiem oskarżonego jest przymus stawienia się na każde wezwanie organu procesowego w chwili, gdy
oskarżony pozostaje na wolności.
Samo przesłuchanie jest czynnością procesową, która ma charakter dowodowy. Stanowi ono formę czynnego odbioru wyjaśnień podejrzanych,
zeznań świadków, a także ustnych opinii biegłych. Przesłuchanie ze względu na fakt, iż realizowane jest w ramach procesu, musi być wykonywane
zgodnie z zasadami obowiązującymi w Kodeksie postępowania karnego11.
Sposób, w jaki przeprowadza się przesłuchanie reguluje art. 171 § 1 k.p.k.
Stanowi on o umożliwieniu osobie przesłuchiwanej swobodnej wypowiedzi, aby dopiero następnie móc zadawać pytania mające charakter uzupełniający, kontrolujący lub wyjaśniający ową wypowiedź.
W świetle art. 71 § 1 k.p.k. podejrzanym to osoba, względem której wydane zostało postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której został
postawiony zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Dla uznania osoby za podejrzaną i skierowania przeciwko niej postępowania musi istnieć uzasadnione podejrzenie popełnienia
przez nią przestępstwa wskazane w art. 303 k.p.k.
Najważniejszy cel przesłuchania podejrzanego to otrzymanie odpowiedzi na pytanie, czy jest on sprawcą danego przestępstwa. Równie ważne jest
uzyskanie informacji na temat okoliczności czynu, motywu postępowania
czy sposobu działania12.
Przesłuchanie podejrzanego to czynność, której przebieg determinuje
wiele czynników. Chodzi tu przede wszystkim o doświadczenie oraz wiedzę

10 Ustawa z 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, Dz.U. Nr 88 poz. 553 z późń. zm.
11 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2012, s. 85.
12 J. Widacki (red.), op. cit., s. 87.
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przesłuchującego z zakresu psychologii zeznań. Ważne okazuje się również
stosowanie przez osobę przesłuchiwaną technik oraz strategii obronnych.
Chodzi tu przede wszystkim o wywieranie wpływu na przesłuchującego
poprzez użycie perswazji13.
Przesłuchujący w zasadzie nigdy nie może być pewien przebiegu rozmowy, dlatego też ważne jest aby w pierwszym etapie przesłuchania dać
podejrzanemu możliwość przedstawienia swojej wersji zdarzenia. Pozwala
to ocenić domniemanego sprawcę, określić jego postawę (np. czy to osoba
zamknięta w sobie, skora do współpracy lub rozzłoszczona)14.
Ważnym elementem przy przesłuchaniu jest wybór metody przesłuchania podejrzanego. Metody te polegają na świadomie stosowanych sposobach działania przesłuchującego, przydatnych w określonych sytuacjach.
Każda z metod musi być zgodna z podstawowymi zasadami procesu
karnego15. Do najciekawszych naszym zdaniem metod przesłuchania podejrzanego zalicza się16:
–– metodę dawkowania dowodów – stosuje się ją gdy przesłuchiwany
nie chce zeznawać; prezentuje mu się wtedy stopniowo dowody
jednocześnie licząc na przyznanie się przesłuchiwanego do popełnionego czynu;
–– metodę perswazji – opiera się ona na prowadzeniu umiejętnego dialogu z podejrzanym; przesłuchujący powinien skłonić rozmówcę do
zaaprobowania swoich poglądów (np. wzbudzenia poczucia winy
u sprawcy, zrozumienie sensu kary); celem zlikwidowania różnic
ideologicznych jest przyznanie się domniemanego sprawcy do popełnienia czynu17;
–– metodę czołowego natarcia – wykorzystuje się ją przy „złapaniu
sprawcy na gorącym uczynku”; polega ona na tym, iż na jednym
przesłuchaniu przesłuchujący (najlepiej dwie osoby) „zasypują”
wszystkimi wiadomymi informacjami podejrzanego; ma to na celu

13 W. Kołakowska, B. Lach, Psychologiczne determinanty zeznań świadków i osób składających
wyjaśnienia, Szczytno 2002, s. 40.
14 Ibidem, s. 40.
15 K. Otłowski, Taktyka przesłuchania podejrzanego, Warszawa 1972, s. 36.
16 Prezentowane poniżej metody pochodzą z niepublikowanego wcześniej podręcznika
wyd. przez Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW.
17 Ibidem, s. 39–41.
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wytworzenie u podejrzanego przekonania, iż policja dysponuje całą
wiedzą na temat popełnionego przestępstwa;
–– metodę oddziaływania na uczucia podejrzanego – polega ona na
wywieraniu wpływu na zachowanie poprzez okazanie podejrzanemu współczucia, wytknięcia mu tchórzostwa, czy spowodowania wzruszeń na skutek okazania zdjęcia ofiary, zaprowadzenia na
miejsce zdarzenia;
–– innymi równie ważnymi metodami przesłuchania podejrzanego są:
metoda odwracania uwagi podejrzanego, metoda wykrywania logicznych sprzeczności, metoda wyczekującej postawy prowadzącego przesłuchanie, metoda pozornej wszechwiedzy, metoda rozbicia
solidarności przestępczej oraz metoda obojętności18.
Istotną kwestią przy przesłuchaniu oskarżonego jest przestrzeganie przez
przesłuchującego zakazów dowodowych. Chronią one przede wszystkim:
integralność ciała człowieka, jego godność oraz mienie, tajemnicę służbową i zawodową oraz ważne interesy państwa. Dlatego też nie każda metoda przesłuchiwania jest prawnie dozwolona. Przesłuchujący nie może
posługiwać się metodami wyłączającymi bądź ograniczającymi zdolność
decyzyjną osoby przesłuchiwanej (hipnoza, narkoanaliza). Zabronione jest
również posługiwanie się przymusem (nacisk na psychikę, używanie siły
fizycznej, stwarzanie dokuczliwych warunków). Przesłuchujący nie może
również składać obietnic nie mających późniejszego pokrycia, czy grozić
przesłuchiwanemu19.
Policjanci z racji wykonywania swojego zawodu, jak wynika z art. 16
Ustawy o Policji20 posiadają prawo do stosowania środków przymusu
odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji, podczas
przesłuchań są stosowane rzadko ale jednak mamy do czynienia z takimi
przypadkami. Z drugiej strony art. 3 tego samego aktu prawnego mówi
o obowiązku respektowania ludzkiej godności oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Pojawiają się zatem istotne pytania: jakie są granice
stosowania tego przymusu? A co za tym idzie czy ten przymus nie zakrawa

18 W. Kołakowska, B. Lach, op. cit., s. 45–49.
19 S. Waltoś, op. cit., s. 363–368.
20 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 z późn. zm.
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o stosowanie tortur, nieludzkiego lub poniżającego postępowania. Zachowanie policjantów w pokoju przesłuchań w stosunku do osoby przesłuchiwanej pozostaje tematem tabu. Prace analizujące to zjawisko wskazują
jednak na przyzwolenie policjantów na stosowanie metod „pomagających”
się przyznać21. W Stanach Zjednoczonych tworzone są specjalne podręczniki dla policjantów, które zawierają procedury postępowania mające na
celu nakłonienie podejrzanego do przyznania się do winy. Najczęściej funkcjonariusze przedstawiając dowody podejrzanemu posługują się różnymi
technikami, m.in. manipulacjami zmuszając go do przyznania się do popełnionego czynu22. Wśród idealnych metod przesłuchań wymienia się metody
FBI, w których złotym środkiem jest „dogadanie się” z przesłuchiwanym23.

Tortury jako zakazana metoda przesłuchania
Torturowanie (fizyczne oraz psychiczne) jest zjawiskiem, które od wieków
starożytnych, aż do XVIII stulecia legalnie towarzyszyło procesowi karnemu. Oprawcami z reguły byli ci, których obowiązkiem jest stanie na straży
bezpieczeństwa państwa, natomiast ofiarami: więźniowie, aresztanci, zatrzymani, jeńcy24.
Zgodnie z definicją słownika języka polskiego tortury to „męczarnie stosowane wobec uwięzionych w celu wydobycia zeznań jako sposób postępowania śledczego”25. Natomiast w świetle konwencji ONZ w sprawie zakazu
stosowania tortur, torturą jest:
każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry
ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od niej lub
od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn

21 Są to przeważnie niepublikowane prace naukowe oficerów policji, gdzie ankietowani
policjanci przyznają się do stosowania różnych brutalnych zachowań.
22 B. Hołyst, Zachowania policjantów podczas przesłuchań [w:] Psychologia kryminalistyczna,
Warszawa 2009, s. 1291–1299 oraz T. Tomaszewski, Proces amerykański. Problematyka śledcza,
Łódź 1996, s. 126–129.
23 http://nasygnale.pl/kat,1025343,title,Jakich-sztuczek-uzywaja-policjanci-podczas-przes
luchan,wid,13866515,wiadomosc.html?ticaid=5107b9, [dostęp: 27.04.2013].
24 J. Warylewski, Kara, podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, s. 233–234.
25 S. Skorupka (red.), Mały słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1989, s. 832.
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popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest
ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią
lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej
formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez
funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą.
Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze
zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami
lub wywołanych przez nie przypadkowo26.

W procesie sądowym tortury były wykorzystywane od tysięcy lat. Występowały one zwłaszcza w starożytnej Grecji – podmiotem tortur byli niewolnicy (ich zeznanie przed sądem musiało być wcześniej poprzedzone
torturami). Starożytne Chiny również wykorzystywały tortury – oskarżony,
który nie chciał przyznać się do winy, torturowany był do czasu, aż zmieni
zdanie. Również w średniowiecznej Europie tortury wykorzystywano na
porządku dziennym i były stosowane zarówno w śledztwach cywilnych
jak i religijnych. Powszechne w owych czasach było przesłuchiwanie podejrzanego na sali sądowej, który był powieszony za nadgarstki, będąc
jednocześnie rozciąganym. Dopiero w XVIII wieku, kiedy to w Europie
pojawiły się idee mówiące o kulcie jednostki, zaprzestano stosowania jawnych tortur (tj. na salach sądowych – przeniosły się one do lochów, skrytych
pomieszczeń)27.
Pomimo braku akceptacji ze strony wielu państw oraz licznych organizacji
międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka tortury są obecne
i we współczesnym świecie. Może nie mówi się już o nich tak oficjalnie jak
w czasach starożytnych, , ale „podziemie” ich stosowania podczas przesłuchań, zwłaszcza przez funkcjonariuszy służb w tajnych więzieniach kwitnie.
Istnieje wiele źródeł prawa międzynarodowego, które zabraniają stosowania tortur28. Pierwszym aktem tego typu była Powszechna deklaracja

26 Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego
lub poniżającego traktowania albo karania Dz.U. 89.63.378.
27 L. Lyons, Historia kar cielesnych, Warszawa 2010, s. 161.
28 Akty prawne zabraniające tortur: Konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny
z 12.08.1949 r., Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1950 r., Wzorcowe Reguły Minimalne Postępowania z Więźniami ONZ, 1995 r.,
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r., Amerykańska
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praw człowieka uchwalona przez ZO ONZ 10.12.1948 r., na której wzorowały się późniejsze uregulowania. Najważniejszym z nich jest Konwencja
ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 r. (Polska
ratyfikowała ją 26 lipca 1989 r.). Stronami konwencji jest 147 państw29. Na
kanwie Konwencji powołano również organ kontrolny – Komitet Przeciwko Torturom (tzw. CAT, Committee Against Torture) składający się z 10 niezależnych ekspertów monitorujących wdrażanie Konwencji30. Na gruncie
powyższych rozważań istotny jest też zapis Konwencji zabraniający wykorzystywania jakiegokolwiek oświadczenia, które zostało złożone w wyniku
zastosowania tortur, w charakterze dowodu w postępowaniu przed sądem.
Definicja tortur nie jest jednolita dla wszystkich unormowań, uważa się
jednak, że ta zacytowana w Konwencji ONZ z 1984 r. w pełni odzwierciedla istniejące w tym zakresie międzynarodowe prawo zwyczajowe i jest
szeroko stosowana31.
Komitet Ministrów Rady Europy wydał w lipcu 2002 r. Wytyczne o prawach człowieka w walce z terroryzmem, których przepisy muszą być zgodne z EKPCZ i wiążą wszystkie państwa. Dokument ten postuluje absolutny
zakaz stosowania tortur ze wskazaniem, że każde zniesienie zakazu zarówno w czasie wojny czy innego zagrożenia dla istnienia narodu nie jest
możliwe. Znaleźć tam można również zapis o zakazie stosowania tortur
podczas aresztowania, przesłuchania i zatrzymania osoby podejrzanej lub
skazanej za akty terroryzmu32.

29
30
31

32

konwencja praw człowieka z 22.11.1969 r., Afrykańska karta praw człowieka i ludów
z 26.06.1981 r., Między-Amerykańska Konwencja w Sprawie Zapobiegania i Karania
Tortur z 1985 r., Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu lub karaniu z 26.11.1987 r., Arabska Karta Praw Człowieka
z 15.09.1994 r., Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 1998 r., Karta Praw Podstawowych UE z 07.12.2000 r. A. Kogut, Wolność od tortur [w:] H. Zięba-Bałucka, T. Bąk,
Terroryzm a prawa człowieka, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, s. 201–216.
A. Kogut, Ibidem, s. 205–206.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm [dostęp: 15.04.2013].
A. Szpak. Ewolucja definicji tortur w orzecznictwie międzynarodowego trybunału karnego ds.
zbrodni w byłej Jugosławii, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. VII, A.D. MMIX. Numer specjalny – Ochrona praw
człowieka, s. 150.
http://amnesty.org.pl/kampanie/stop-torturom-w-wojnie-z-terroryzmem/tortury-nielegalne-i-nieskuteczne.html, [dostęp: 15.04.2013].
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Ustawodawstwo polskie również zawiera przepisy o zakazie tortur, jest
to m.in. art. 40 konstytucji RP oraz art. 3 i 4 k.k. a także przepisy k.k.w.33

Łamanie praw człowieka podczas przesłuchań
Choć stosowanie tortur w XXI wieku wywołuje ogromny spór etyczno-prawny, jednak metody takie są stosowane i zapewne nadal będą, coraz
częściej pojawiają się głosy postulujące ich legalizację. Przykłady łamania
praw człowieka poprzez stosowanie tortur można mnożyć. Dyskusja na ten
temat już dawno rozgorzała w mediach, wśród polityków czy organizacji
międzynarodowych.
Istnieje wiele rodzajów zachowań, które są powszechną praktyką stosowaną podczas przesłuchań, zalicza się do nich przemoc zarówno psychiczną jak i fizyczną i choć czasem nie mają one znamion tortur mogą być
traktowane jako nieludzkie i okrutne. CIA w swoich działaniach wykorzystywało Podręcznik do wykorzystywania zasobów ludzkich34. Metody jakie są
stosowane to, np. systematyczne bicie, związywanie i przetrzymywanie
w niewygodnych pozycjach, ciężka praca, zakładanie kaptura na głowę,
trzymanie w ciemności (mają wywołać uczucie strachu i dezorientację) lub
nadmiernym oświetleniu, upokarzanie przez rozbieranie, fotografowanie
się z więźniami nago, rewizje osobiste itp., poniżanie i obrażanie uczuć religijnych. Katalog ten nie jest zamknięty, gdyż ludzkie okrucieństwo w połączeniu z wyobraźnią nie znają granic.
Warto w tym miejscu wskazać kilka przykładów państw, o których było
głośno w związku z przypadkami torturowania podczas przesłuchań.
W Izraelu, tamtejsze służby bezpieczeństwa od lat 60. torturują aresztowanych Palestyńczyków. Ujawniono ten proceder w 1977 roku przez
„London Sunday Times”, który przeprowadził dziennikarskie śledztwo w tej
sprawie. Brutalnie są tam również traktowani zwykli ludzie, biorący udział
w demonstracjach35.

33 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. Nr 90 poz. 557
z późn. zm.
34 L. Lyons, op. cit., s.188–191.
35 J. Zajadło, Dyskusja na temat tortur w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Państwo i Prawo”
2006, nr 5, s. 38–39.
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Po zamachach na WTC, administracja ówczesnego prezydenta USA,
G. Busha opracowała tajną instrukcję zezwalającą CIA i urzędnikom Departamentu Sprawiedliwości na stosowanie drastycznych środków w celu
wymuszania zeznań, nazywając je tzw. „wzmocnionymi metodami przesłuchania”. Wśród wachlarza metod występują: oświetlenie stroboskopem,
waterboarding, przerywanie snu, zmuszanie do słuchania głośnej muzyki
czy podawanie środków psychotropowych36. Wymienione czynności stosowano w amerykańskich więzieniach. Najbardziej znanym więzieniem,
gdzie stosuje się tego typu metody jest Guantanamo na Kubie, w którym
przetrzymywani są afgańscy talibowie oraz członkowie Al-Kaidy. W 2009 r.
Barack Obama obiecał zamknięcie więzienia, jednak nie stało się tak do dnia
dzisiejszego. Placówką, w której dochodzi do podobnych naruszeń jest Abu
Ghraib w Iraku, o którym stało się głośno po opublikowaniu w 2004 r. zdjęć
torturowanych więźniów. W dawnej radzieckiej bazie wojskowej Bagram
w Afganistanie również dochodzi do porównywalnych procederów, choć
informacja o tym ośrodku jest ukrywana. Co roku przybywa tam niewinnych więźniów, którzy są okrutnie traktowani37. Ostatnio też głośno było
o Kazachstanie, gdyż w raporcie Amnesty International oskarża władze, że
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za stosowanie tortur przez służby
bezpieczeństwa38. Wśród pozostałych państw stosujących tortury wymienia
się również państwa Azji czy Afryki. Pomimo sprzeciwu wielu instytucji,
nagłaśniania naruszeń w mediach i mimo tego, że obecnym prezydentem
USA jest laureat Pokojowej Nagrody Nobla, który składa obietnice zamykania takich ośrodków, więzienia te dalej funkcjonują i stosują swoje metody
przesłuchiwania więźniów.
Amnesty International jest najbardziej znaną instytucją działającą na
rzecz ofiar stosowania tortur. W grudniu 1972 r. rozpoczęła pierwszą międzynarodową kampanię na rzecz zakazu stosowania tortur i wydała raport
dotyczący ówczesnej sytuacji w tej kwestii. Od 2001 r. ujawnia przypadki
łamania praw człowieka. Organizacja ta walczy o prawa ofiar ataków terrorystycznych i innego rodzaju przemocy popełnionej przez grupy zbrojne.

36 T. Rapp, Czarna ekstaza, „Der Spiegel”, Forum 18/10, 16.06.2010.
37 S. Daniel, Jeszcze jedno Guantanamo? Kazamaty Obamy, „Polityka” 22.02.2010.
38 http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7933.html [dostęp: 15.04.2013].
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Działa na rzecz praw osób więzionych w nielegalnych ośrodkach detencji.
Stoi na straży przestrzegania zakazu stosowania tortur i innych rodzajów
złego traktowania. Rozlicza również wkład państw w działania związane
z „wojną z terroryzmem”39. AI wydaje co roku raporty dotyczące stanu praw
człowieka na świecie, w których opisuje, m.in. przypadki łamania praw człowieka w tajnych amerykańskich więzieniach.

Podsumowanie
Tortury naruszają autonomię każdego człowieka. Trafiają w psychiczną
i fizyczną sferę ludzkiego ego. Przez stosowanie tak brutalnych metod
człowiek staje się przedmiotem i zaciera się granica humanitarnego traktowania. „Specjaliści” od tortur potrafią na tyle umiejętnie zadawać ból, by
nie zostawiać żadnych śladów. Znają również takie sposoby, które będą
oddziaływać na psychikę oskarżonego. Niejednokrotnie ciężko jest znaleźć
granice miedzy tym, co jest torturą, a co nie. Władze różnych krajów (m.in.
amerykańskie służby specjalne, CIA) poszukują sposobów na „obejście”
prawa międzynarodowego pozwalając sobie na stosowanie brutalnych
metod przesłuchania. Stosują eufemizmy, czyli zastępują słowo tortury
synonimami, które zdają się mieć lżejszy wydźwięk i nie mieścić się (choć
tylko pozornie) w obszarze znaczeniowym tego pojęcia.
Dyskusja na temat słuszności tortur ponownie rozgorzała po wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych z 11.09.2001 r. Mamy do czynienia z dylematem: Czy w wojnie z terroryzmem zezwolić na stosowanie środków
fizycznego przymusu i tortur, aby wymusić wyjaśnienia, zeznania? Wiele
osób przedstawiało i przedstawia nadal argumenty „za” przyzwoleniem
na działania tego typu. Jednym z prominentnych zwolenników tortur jest
A. Dershowitz wykładowca prawa na Uniwersytecie Harvarda, który postuluje wprowadzenie tzw. torture warrant czyli nakazu stosowania tortur w sytuacjach nadzwyczajnych, tzw. scenariusza tykającej bomby40. Omawiając

39 http://amnesty.org.pl/index.php?id=128 [dostęp: 15.04.2013].
40 Są to przypadki, gdy występuje zagrożenie, np. atakiem terrorystycznym, ma się do
dyspozycji jego organizatora i można od niego uzyskać poprzez tortury informacje,
gdzie znajduje się bomba; J. Zajadło, op. cit., s. 41.
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poglądy Dershowitza warto wspomnieć niemiecki kazus studenta prawa
z 2002 r. M. Gäfgena, który porwał dla okupu syna znanego bankiera. Policja dostała rozkaz wymuszenia siłą zeznań pozwalających na uzyskanie
informacji dotyczących miejsca przetrzymywania dziecka. W wyniku zastosowanych ww. metod odnaleziono chłopca, niestety już nie żył. Sprawa
wywołała szereg krytyki ze strony organizacji broniących praw człowieka,
a niemieckie społeczeństwo w ok. 70% opowiedziało się za stosowaniem
tortur dla ratowania życia41. Czy w podobnych sytuacjach-porwań dla okupu, stosowanie tortur nie byłoby usprawiedliwione i nie uratowałoby życia wielu osobom? A z drugiej strony trzeba odpowiedzieć na pytanie czy
wyższym dobrem można wytłumaczyć cierpienie zadane ofierze tortur?
Wśród przeciwników przeważają następujące argumenty natury etycznej: niezgodność z prawem, niehumanitarność, nieetyczność, naruszenie
praw i godności człowieka. Nie można również bazować na wyjaśnieniach, zeznaniach osób torturowanych, gdyż są one często niewiarygodne,
przekłamane.
Mimo braku akceptacji dla stosowania tortur wynikającego z wielu uregulowań prawnych, opinii uczonych, praktyki te stosowane są w wielu
krajach i chyba nadal pozostaną na porządku dziennym. Skoro nie da się ich
wyeliminować to powstaje pytanie czy nie wprowadzić za Dershowiztem
kontroli ich stosowania w szczególnych przypadkach.

41 Przełożony policjanta został oskarżony o podżeganie do stosowania tortur. Świadkiem
w procesie był sam Gafgen (co jest absurdem), policjant został uznany za winnego
i orzeczono wobec niego karę pieniężną z warunkowym zawieszeniem, J Zajadło, op. cit.,
s. 39–40.

Na zapleczu sprawiedliwości
Wzmocnione i podstępne metody przesłuchań
(enhanced and deceptive interrogation techniques)
J oanna Żak1

We współczesnych realiach wymuszających redefiniowanie klasycznie
pojmowanych wartości coraz częściej przeciwstawia się jednostce szeroko,
niekiedy chorobliwie populistycznie rozumianą sprawiedliwość. Dopiero
jednak kontrowersje które wybuchły wokół wzmocnionych metod przesłuchań (enhanced interrogation techniques)2 zwróciły nasze oczy ku niepostrzeżenie dokonującej się detronizacji prawdy, sprowadzanej dziś do statusu
„zdobyczy” wymiaru sprawiedliwości. Toczy się w doktrynie jednocześnie
burzliwa dyskusja o etyce podstępnych metod przesłuchań (deceptive interrogation techniques), które nie bez kozery budzą wątpliwości także polskich
praktyków. I choć truizmem jest stwierdzenie, że:

1 Autorka jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2 USA: A case to answer. From Abu Ghraib to secret CIA custody: The case of Khaled al-Maqtari,
Amnesty international, AMR 51/013/2008.
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kryteria postępowania zgodnego z prawem są niewątpliwie mniej wymagające dla adresatów niż kryteria postępowania etycznego, które jako
normy postępowania mają szerszy zakres zastosowania3,

właśnie w tym punkcie schodzą i rozchodzą się poglądy rozstrzygające
kwestię „ważenia żyć”. Bez względu na medialne poruszenie i aktualny
etap ewolucji humanitaryzmu, wzmocnione i podstępne metody przesłuchań milcząco akceptowano na trudno dostępnym i zacienionym zapleczu
wymiaru sprawiedliwości4.
Ważnym kontekstem poniższych rozważań jest wyrok Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Gäfgen v. Republika Federalna Niemiec (skarga nr 22978/05)5, w którym to Trybunał zmienił
linię orzeczniczą dotyczącą „zakazu”6 wykorzystywania w procesie „owoców z zatrutego drzewa” tj. dowodów pozyskanych w sposób niezgodny
z prawem, uznając, że:
korzystanie z dowodów rzeczowych zdobytych pośrednio przy użyciu nielegalnych metod przesłuchania, o ile nie stanowią one głównej podstawy
ustaleń faktycznych i służą jedynie potwierdzeniu wiarygodności innych
dowodów, nie czyni postępowania karnego nierzetelnym7.

3 R. Kaczor, Niedozwolone metody przesłuchania, „Prokuratura i Prawo 2009, nr 3, s. 111–139.
4 J. H. Skolnick, R. Leo, The Ethics of Deceptive Interrogation, “Criminal Justice Ethics” Winter/Spring 1992, vol. 2, nr 1, s. 3–12.
5 Sprawa dotyczyła porwania dziecka. Podczas przesłuchań policjant zasugerował przesłuchiwanemu zagrożenie cierpieniem, z jakim wiąże się nieujawnienie miejsca przebywania dziecka. Sprawca – M. Gäfgen wyjawił wprawdzie to miejsce, dziecko jednak nie
żyło. Sprawca wniósł skargę do ETPCz, zarzucając RFN naruszenie zakazu stosowania
tortur i prawa do rzetelnego procesu.
6 Geneza „owoców zatrutego drzewa” nie jest przedmiotem niniejszych rozważań. Należałoby wskazać jednak, że same początki doktryny niedopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób niezgodny sięgają wyroku Sądu Najwyższego USA z dnia 26 stycznia
1920 r. w sprawie Silverthorne Lumber Co., Inc. v. United States, 251 U.S. 385, nr 358. Sam
termin użyty został po raz pierwszy nieco później, w wyroku z dnia 11 grudnia 1939 r.
w sprawie NArdone v. United States, 308 U.S. 338, nr 240.
7 Trybunał podkreślił również, że dowody zdobyte jako bezpośredni skutek traktowania
skarżącego z naruszeniem art. 3 Konwencji nigdy nie powinny być wykorzystane jako
dowód winy skarżącego bez względu na ich wartość dowodową. Przegląd orzecznictwa
europejskiego dotyczącego spraw karnych, Biuro studiów i analiz, Dział prawa europejskiego,
M. Wąsek-Wiaderek (opr.), 2010, z. 1–2, s. 17–21.
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W zdaniu odrębnym zgłoszonym przez sędziów F. Tulkens, I. Ziemele,
L. Bianku, podnieśli oni, że w zasadzie naruszenie zasady nemo se ipsum
accusare tenetur wiedzie do naruszenia art. 3 Konwencji i czyni bezprzedmiotowym rozważania dotyczące dowodów użytych w postępowaniu.
W polskiej doktrynie procesu karnego nie cichnie dyskusja o możliwości
wykorzystania w procesie nielegalnie pozyskanych dowodów8.
W. Hibner, który wychodząc od kształtu praktyki amerykańskiej i polskiej
oraz powołując się na nową linię orzeczniczą ETPCz doszedł do wniosku, że:
nie istnieje przepis zakazujący stosowania zasady owoców zatrutego drzewa, a przyjęcie konkludentnego zakazu wynikającego z zaniechania przez
ustawodawcę określenia reguł pozyskiwania dowodów doprowadziłoby
do naruszenia konstytucyjnej zasady państwa prawa. Zasady prawa mają
na celu przeciwstawienie się w praktyce prawniczej zaborczemu wpływowi
omnipotentnej formuły tekstualizmu zbliżonej do postulatów formalizmu.
Sędziowie natomiast powinni wykładać prawo w sposób dynamiczny9.

Za dopuszczalnością „owoców zatrutego drzewa” opowiada się w zasadzie także Z. Sobolewski, czyniąc punktem odniesienia swego poglądu
obiektywizm dowodów10. Na trwającą w polskiej doktrynie dyskusję nowe
światło rzucił precedensowy, wydany ostatnio przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok uniewinniający posłankę B. Sawicką i M. Wądołowskiego. Nie
powinien on jednak moim zdaniem zamykać dyskusji o dopuszczalności
stosowania „owoców zatrutego drzewa”, zwłaszcza w kontekście sprawiedliwości społecznej oraz ryzyka fikcyjności procesu karnego11. Problem ten

8 Z uwagi na obszerność tego problemu, zdecydowałam się jedynie zasygnalizować najważniejsze postulaty w sporze o „owoce zatrutego drzewa”.
9 W. Hibner, Czy w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada pozyskiwania dowodów z „owoców zatrutego drzewa”?, „Homines Hominibus” 2011, vol. 7, s. 99.
10 Z. Sobolewski, Wartość nielegalnie uzyskanego dowodu w postępowaniu karnym, „Annales
MCS”, Sectio G 1976, vol. XXIII, s. 52–56.
11 M. Żbikowska wskazuje, że „podsumowując tę cześć rozważań należy uznać, iż dowód
„pośrednio skażony” co do zasady może zostać wykorzystany w procesie karnym, co
wynika zarówno z przyjęcia koncepcji autonomicznej legalności czynności procesowych
(dowodowych), odwołania się do zasady prawdy materialnej oraz sprawiedliwości społecznej”; Zob. M. Żbikowska, Dowody pośrednio nielegalne w procesie karnym, „Wojskowy
Przegląd Prawniczy” 2012, nr 1–6, s. 108–124.
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ma bowiem szczególne znaczenie w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących zasadności stosowania podczas przesłuchań metod innych, niż te powszechnie dopuszczalne.
Obecnie nie ulega wątpliwości, że „wzmocnione metody przesłuchań” są
eufemizmem. Choć historia tortur sięga początków rozwoju ludzkiej cywilizacji, najtrudniej „uzasadnić” czy też „usprawiedliwić” te stosowane w XX
i XXI wieku. Jak wiadomo bezwzględny zakaz tortur został kompleksowo
uregulowany na poziomie międzynarodowym12 i ponadnarodowym13, stając się fundamentalnym składnikiem rzeczywistej wolności; mimo to międzynarodowe trybunały nie przestały orzekać o zakresie przedmiotowym
„tortur” oraz „nieludzkiego i poniżającego traktowania”14, ujawniając powoli
prawdziwe oblicze i subiektywizm krajowych wymiarów sprawiedliwości.
Szczególnie istotny dla jakichkolwiek rozważań dotyczących „wzmocnionych metod przesłuchań” jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie Irlandia v. Zjednoczone Królestwo
(nr 5310/71), w którym to ETPCz oceniał sposób traktowania dwunastu osób
rzekomo powiązanych z IRA, aresztowanych w czerwcu (10) i w październiku (2) 1971 r. i w okresie od 11 do 17 czerwca i od 11 do 18 października
poddanych „przesłuchaniu w mroku” („interrogation in depth”) z użyciem
pięciu szczególnych technik15 przez oficerów Royal Ulster Constabulary
(RUC). Były to:

12 Art. 5 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r., art. 3 Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r., art. 5 Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka „Pact of San Jose, Costa Rica” z 22 listopada 1969 r.,
art. 7 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 19 grudnia 1966 r.,
Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego
lub poniżającego traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 r.
13 Art. 4 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r.
14 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie
Aerts v. Belgia (nr 61/1997/845/1051), wyrok z dnia 28 października 1998 r. w sprawie Assenov i innni v. Bułgaria (nr 90/1997/874/1086), wyrok z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie
Peers v. Grecja (nr 28524/95), wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie Dybeku v. Albania
(nr 41153/06), wyrok z dnia 10 października 2000 r. w sprawie Akkoc v. Turcja (nr 22947/93
i 22948/93), wyrok z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Egmez v. Cypr (nr 30873/96), wyrok
z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Sükran Aydin i inni v. Turcja (nr 49197/06, 23196/07,
50242/08, 60912/08, 14871/09).
15 Do ujawnienia kontrowersyjnych przesłuchań doszło po zbadaniu zarzutów przez specjalną komisję pod przewodnictwem E. Comptona. Raport komisji z 3 listopada 1971 r.
został upubliczniony. Wedle późniejszego raportu kolejnej komisji, stosowanie przed
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1. zmuszanie więźniów do pozostawania przez określony czas w tzw.

„pozycjach napięcia”, opisywane przez skarżących jako stanie na
palcach w rozkroku pod ścianą z jednoczesnym dotykaniem ściany
palcami na wysokości powyżej głowy (wall-standing);
2. nakładanie na głowę toreb, „zakapturzanie” (hooding);
3. poddawanie więźniów długotrwałemu działaniu hałasu, (subject to
noise);
4. pozbawienie snu (deprivation of sleep);
5. pozbawienie jedzenia i picia (deprivation of food and drink).
Podczas procesu przedstawiciel rządu podkreślał, że użycie „pięciu
technik”16 zostało zatwierdzone przez władze; nie powołano jednak żadnego dowodu z dokumentu. ETPCz rozważał zakwalifikowanie „pięciu
technik” do kategorii „nieludzkiego i poniżającego traktowania” lub „tortur”. W pkt. 167 i 168 Trybunał stwierdził, że:
pomimo że pięć technik, stosowanych w kombinacjach, niewątpliwie
stanowi nieludzkie i poniżające traktowanie, pomimo że ich celem było
wydobycie zeznań, podanie danych i/lub innych informacji i pomimo że
stosowano je w sposób zaplanowany (systematyczny), nie powodowały
cierpienia o szczególnej intensywności ani nie wiązały się z okrucieństwem,
które wiąże się z terminem „tortura”. Trybunał wnioskuje, że zastosowanie pięciu technik stanowiło nieludzkie i poniżające traktowanie, która to
narusza art. 3 Konwencji17.

Problem kwalifikacji tortur odżywa zwykle w kontrowersyjnych okolicznościach. 6 grudnia 2007 r. na wniosek American Civil Liberties Union
(ACLU)18 ujawniono informację o zniszczeniu przez Central Intelligence Agency (CIA) taśm, na których utrwalono przesłuchania rzekomych

miotowych technik nie musi być rządzone przez zasady moralne. Rozgorzała dyskusja
w parlamencie. Zob. pkt. 98–107 wyroku ETPCz z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie
Irlandia v. Zjednoczone Królestwo (nr 5310/71).
16 Wyrażenie to było używane przez ETPCz w odniesieniu do wskazanych technik przesłuchań stosowanych wobec więźniów, ale i utarło się w języku potocznym.
17 Tezę tę podtrzymano w wyroku ilością głosów szesnaście do jednego. Zgłoszono pięć
zdań odrębnych. I tak np. sędzia M. Zekia uznał pięć technik za praktyki stanowiące
tortury.
18 Złożony na podstawie Freedom of Information Act (FOIA), 5 U. S. C., sec. 552.
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członków Al-Ka’idy, podejrzewanych m.in. o zorganizowanie ataku 9/1119,
wśród których znajdował się Abu Zubaydah. Poprzedzone kontrowersyjną
debatą „administracji Busha”20, szczegółowo przeanalizowane w udostępnionych w 2007 r. memorandach21, spośród których najwięcej kontrowersji
wzbudziło tzw. torture memo, wzmocnione metody przesłuchań (EIT) zostały
uznane za:
efektywnie zabezpieczające wywiad od aresztowanych odpornych na
SIT22, zwiększając tym samym zdolność USA to zapobiegania przyszłym
atakom terrorystycznym23.

R. Blakeley podnosi, że: a) stosowane podczas „wojny z terrorem” praktyki CIA stanowiły readaptację praktyk stosowanych podczas zimnej wojny,
stanowiących tortury i inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowane;
b) pomimo zgody Office of Legal Council (OLC), CIA zastosowało bardziej
brutalne środki24. Truizmem jest stwierdzenie, że okoliczności te miałyby
znaczenie dla samych przesłuchiwanych. 14 lutego 2007 r. Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża, po skontaktowaniu się z więźniami przeniesionymi do Guantanamo we wrześniu 2006 r., wydał raport dotyczący
traktowania czternastu „cennych więźniów” (high value detainees) w więzieniu CIA25. Trzech więźniów przyznało, że stosowano wobec nich podtapianie (waterboarding), dziewięciu mówiło o biciu, kopaniu, uderzaniu twarzy
i ciała, groźbach znęcania się nad nimi i ich rodzinami, jeden z więźniów

19 D. Cox, Burn After Viewing: The CIA’s Destruction of the Abu Zubaydah Tapes and the Law od
Federal Records, “Journal of National Security Law & Policy” 2011, vol. 5, nr 1.
20 J. A. Wahlquist, Enhancing Interrogation: Advancing a New Agenda, “Parameters” 2009,
vol. 39, nr 2, s. 40–51.
21 Autorami memorandów byli: J. C. Yoo, A. R. Gonzales, C. L. Powell, W. H. Taft IV, J. S. Bybee.
22 Standard Interrogation Techniques (SIT) to standardowe metody przesłuchań, do których zalicza się m.in. milczenie, metodę „wiemy wszystko”, wywołanie poczucia bezradności, powtarzanie. Pełna lista technik oraz ich zgodność z wymogami konwencji
genewskich zostały uwzględnione w raporcie J. K. Elsea, Lawfulness of Interrogation Techniques under the Geneva Conventions z 8 września 2004 r., CRS Report for Congress.
23 Zob. R. Blakeley, Dirty Hands, Clean Conscience? The CIA Inspercor General’s Investigation of
“Enhanced Interrogation Techniques” in the War on Terror and the Torture Debate, “Journal of
Human Rights”, 10:4, s. 544–561. Co istotne autor szafuje tu pojęciem “legalizacji tortur”.
24 Ibidem, s. 546–547.
25 Został on udostępniony w New York Review of Books. Raport dostępny m.in. na stronie:
http://assets.nybooks.com/media/doc/2010/04/22/icrc-report.pdf [dostęp: 11.05.2013].
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mówił o przetrzymywaniu w „pudle” ograniczającym poruszanie, jedenastu o obnażaniu, pozbawianiu snu, staniu w niewygodnych pozycjach,
dwóch o ogoleniu głowy i brody, większość o braku dostępu do świeżego
powietrza, braku możliwości utrzymania higieny osobistej i ograniczonej
możliwości używania Koranu, uniemożliwianiu snu, narażaniu na długotrwałe działanie głośnej muzyki.
6 maja 2011 r. Abd Al. Rahim Hussayn Muhammad Al. Nashri złożył do26
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę przeciwko Polsce (skarga nr 28761/11), w której to znajduje się także opis praktyk stosowanych
wobec Abu Zubaydaha. CIA stopniowo „poszerzała” zakres EIT27 w celu
zwiększenia efektywności przesłuchań członków Al-Ka’idy. Powołując się
na raport przygotowany przez J. Helgerson z 7 maja 2004 r. zatytułowany
Special Review Counterterrorsm Detention and Interrogation Activities September
2001–October 2003, skarżący wskazał następujące EIT:
1. chwytanie przesłuchiwanego dłońmi kontrolowanym i szybkim ruchem (attention grasp);
2. pchanie przesłuchiwanego w stronę elastycznej ściany tak, że jego
ramiona w nią uderzają, głowa i szyją są wówczas zabezpieczone
ręcznikiem (walling);
3. unieruchomienie głowy (facial hold);
4. uderzenie w twarz, podczas którego dłoń przesłuchującego ma kontakt z końcem policzka przesłuchiwanego i tylną częścią płatów usznych (facial slap, insult);
5. umieszczenie przesłuchiwanego w „ograniczonej przestrzeni”, typowo skrzyni, zwykle ciemnej; w małej skrzyni może trwać nie
więcej niż dwie godziny, w dużej do osiemnastu godzin (cramped
confinement);
6. umieszczanie nieszkodliwych owadów w miejscu przetrzymywania
przesłuchiwanego;
7. zmuszanie przesłuchiwanych do długotrwałego stania w odległości
od 4 do 5 stóp od ściany, z rozszerzonymi nogami i rękoma opartymi
o ścianę na wysokości powyżej głowy (wall standing);

26 Dostępna w bazie HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-112302#{„itemid”:[„001-112302”]} [dostęp: 11.05.2013].
27 Zob. Zob. R. Blakeley, op. cit., s. 547., skarga do ETPCz z dnia 6 maja 2011 r. nr 28761/11.
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8. zmuszanie przesłuchiwanych do przybierania niewygodnych po-

zycji np. klęczenie na podłodze i jednoczesne przechylanie się pod
kątem 45° (stress positions);
9. uniemożliwienie snu przez nie więcej niż jedenaście dni;
10. podtapianie: związanie przesłuchiwanego na specjalnej ławce w taki
sposób, by stopy znajdowały się wyżej niż głowa z jednoczesnym jej
unieruchomieniem i okryciem ust i nosa podczas kontrolowanego
oblewania wodą (waterboarding)28.
Nietrudno doszukać się podobieństw pomiędzy EIC a stosowanymi niemal 30 lat wcześniej podczas „interrogation in depth” technikami przesłuchań
RUC. W świetle bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego USA wydaje się
jednak analogią nieco odległą29. I tak np.: w sprawie See Aschraft v. Tennessee
sąd stwierdził, że zeznania uzyskane po pozbawieniu przesłuchiwanego
snu przez 36 godzin narusza prawo do rzetelnego procesu30; w sprawie Hope
v. Pelzer et El. sąd uznał długotrwałe stanie za naruszenie Ósmej Poprawki31;
kwestię seksualnego upokorzenia poruszył w wyroku z dnia 31 marca 1958 r.
w sprawie Trop v. Dulles32. Paradoksalnym jest fakt, że w 1947 r. japoński
oficer został skazany na ciężkie roboty za stosowanie podtapiania podczas
„przesłuchań” obywatela USA33.
W świetle powyższego warto zwrócić uwagę na opinię amerykańskiego praktyka P. Bobbitta, który podnosi, że w istocie mogą mieć miejsce
okoliczności, w których władze w cywilizowanym społeczeństwie będą
zobligowane poddać torturom terrorystów lub podejrzanych o terroryzm
w celu uzyskania cennych informacji o ich organizacji i planach, wskazując

28 Zob. pkt. 11 skargi nr 28761/11.
29 Z przyczyn oczywistych nie jest w niniejszym artykule możliwa analiza orzecznictwa
Sądu Najwyższego USA w sprawie tortur oraz niewłaściwego traktowania więźniów.
Przytaczam zatem jedynie obrazowe przykłady spraw.
30 Zob. wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 1 maja 1944 r. w sprawie Aschraft v. Tennessee,
322 U. S. 143, nr 391.
31 Zob. wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 27 lipca 2002 r. w sprawie Hope v. Pelzer et al.,
nr 1–309.
32 Zob. wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie Trop v. Dulles,
356 U.S. 86.
33 D. Kanstroom, On “waterboarding”: legal interpretation and the continuing struggle for human
rights, 32 B. C. “Int’l & Comp. L. Rev” 2009, vol. 203, http://lawdigitalcommons.bc.edu/
iclr/vol32/iss2/4 [dostęp: 11.05.2013].
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jednocześnie na konieczność zrezygnowania z moralności przez władze,
wykonujące swe obowiązki34. Myśl tę kontynuuje R. Kaczor, sugerując, że:
Z uwagi na potrzebę zwalczania terroryzmu i najpoważniejszej przestępczości niezbędne wydaje się jednak dopuszczenie wyjątków od rygorystycznego traktowania zakazów obowiązujących przy przesłuchaniu
poprzez przyjęcie kwalifikacji o znikomej społecznej szkodliwości takich
zachowań bądź stanie wyższej konieczności35.

Po drugiej stronie szali stawiamy jednak podstawowe prawa człowieka:
prawo do życia, poszanowania godności, prawo do rzetelnego procesu sądowego oraz zakaz tortur. Łamanie i pogwałcenie tych praw powszechnie
uważa się za nieuzasadniane i nieakceptowane. Łatwo jednak szafować
abstrakcyjnymi teoriami. Jak wynika z praktyki „humanitarnej cywilizacji”
często nie przystają one do rzeczywistości36. W literaturze krytykuje się je
niemal jednogłośnie. I tak np. M. Żbikowska podkreśla, że:
odwołując się do obowiązujących praw człowieka oraz zasady lojalności
procesowej należałoby postulować odrzucenie, na etapie analizowania
przez sąd materiału dowodowego, takich dowodów „pośrednio nielegalnych”, które uzyskane zostały poprzez torturowanie albo nieludzkie,
poniżające traktowanie37.

Wzmocnione metody przesłuchań i tortury kłócące się z klasycznie pojmowaną moralnością stanowią tylko jeden aspekt problemów „zaplecza
sprawiedliwości”. Obok nich stawia się tzw. podstępne metody przesłuchań
(deceptive interrogation techniques). Dla ich kompleksowego zdefiniowania
należy posłużyć się oczywiście pojęciem „podstępu”, z uwagi jednak na

34 P. Bobbitt, Terror and Consent: The Wars for the Twenty-First Century, Allen Lane 2008,
s. 365–366.
35 R. Kaczor, op. cit., s. 111.
36 Zob. Memorandum Amesty International (AI) do prezydenta Abdelaziz Boutefika z dnia
13 kwietnia 2006 r., Torture and Rother human rights violations by the Department for Information and Security in Algieria; Raport AI z dnia 23 lipca 2006 r., Jordan: “Your confessions
are ready for you to sign”: detention and torture of political suspects; Raport AI opublikowany
23 lipca 2008 r., Tunisia: torture, illegal detention and unfair trials; Raport AI opublikowany
14 marca 2008 r., United States of America: a case to answer. From Abu Gharaib to secret CIA
custody: the case of Khaled Al- Maqtari; http://www.amnesty.org/en [dostęp: 11.05.2013].
37 M. Żbikowska, op. cit., s. 118.
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charakter niniejszych rozważań pominę problem definiowania oraz jego
składniki społeczno-etyczne38.
W ustawodawstwie polskim nie brak normy zakazującej stosowania
podstępu39, a jego używanie ostro krytykowane jest w doktrynie jako nieuzasadnione, zwłaszcza z uwagi na niedopuszczalność warunków wyłączających swobodę wypowiedzi przesłuchiwanego40. Cień wątpliwości rzuca
na zakaz m.in. R. Kaczor, pisząc:
Jak można sądzić, posłużenie się nieetycznym sposobem przesłuchania nie
musi jednocześnie kolidować z kodeksowymi warunkami poprawnego
przesłuchania, czyli nie osiąga stopnia unieważniającego albo obniżającego wartość dowodową przesłuchania. Jakkolwiek nieetyczna postawa
wiąże się z wywieraniem pewnej presji na przesłuchiwanego, to jednak,
jeśli jest ona stosunkowo nieznaczna, to trudno uznać by w istotny sposób wpływała na wolę osoby przesłuchiwanej. Nie sposób byłoby bowiem
racjonalnie uzasadnić stwierdzenie, że wyłączenie swobody wypowiedzi
było spowodowane ironicznymi uśmiechami przesłuchującego41.

Prawdą jest bowiem, jak wskazał E. Kuterlo, przywołując tezę SN z 1974 r.,
„jakiegokolwiek nacisku organu przesłuchującego nie da się żadnym sposobem uniknąć”42.
Choć definiowanie zakazów jest zabiegiem stosunkowo prostym, bezlitośnie weryfikuje je praktyka. Z badań przeprowadzonych przez O. Mazur wynika, że niektórzy praktycy dopuszczają możliwość zastosowania

38 Analiza zjawiska podstępu w kontekście systemu prawa została kompleksowo przeprowadzona przez B. Kurzępę; zob. B. Kurzępa, Podstęp w toku czynności karnoprocesowych
i operacyjnych, Toruń 2003.
39 Mowa o art. 235 k.k. oraz 245 k.k. Jednakże, jak wskazuje E. Gruza: „o ile stosowanie
podstępu w toku czynności procesowych budzi zastrzeżenia, o tyle nie ma większego
sprzeciwu w posługiwaniu się nim w trakcie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, a co więcej, w doktrynie panuje przekonanie, że podstęp jest charakterystycznym sposobem postępowania przy tego typu czynnościach”, Zob. E. Gruza, A. Rasz,
Procesowo-kryminalistyczne aspekty podsłuchu, „Studia Iuridica” 2006, vol. XLVI, s. 109.
40 Wskazuje na to także praktyka polskich sądów apelacyjnych. Zob. Proces karny. Część
ogólna., G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski (red.), Warszawa 2007, s. 245.
41 R. Kaczor, op. cit., s. 118.
42 E. Kurleto, Z problematyki wykorzystania stresu psychologicznego w czasie przesłuchania podejrzanego, „Problemy Kryminalistyki” 1986, z. 171, s. 63–71.
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podczas przesłuchań gróźb. Tylko 40% badanych policjantów uznało okłamywanie przesłuchiwanego za praktykę niedopuszczalną. Z pewną dozą
aprobaty badanych spotkało się także przedstawienie fałszywych dowodów winy43, składanie przesłuchiwanemu obietnic, przedstawianie wersji
zdarzeń zawierających nieprawdziwe informacje, mało popularną amerykańską technikę dobry – zły policjant (good cop – bad cop). Wywołanie
lęku i napięcia u przesłuchiwanego za niedopuszczalne uznało jedynie
28% funkcjonariuszy policji44. Choć nie wszystkie z wymienionych powyżej
praktyk da się zakwalifikować jako „podstępne”, nie wolno zignorować
tego, że w istocie podstępne metody przesłuchań są do pewnego stopnia
przez praktyków akceptowane.
Ryzyko oddziaływania szeroko pojmowanego „podstępu” na wyjaśnienia „oskarżonego” stanowi trzon krytyki tych poglądów także w doktrynie
amerykańskiej. W warunkach eksperymentu przeprowadzanego przez
J. T. Perillo i S. M. Kassin wpływ „kłamstwa” na przyznanie się do winy niewinnego był znaczący i na jego skutek do popełnienia czynu zabronionego
przyznało się przeszło 60% (w jednej z wersji eksperymentu)45. Nie można
jednak zignorować faktu, że różne, nie zawsze wynikające z zastosowania
podstępnych technik przesłuchań, motywy kierują niewinnymi przyznającymi się do winy.
M. S. Gohara, odwołując się do orzecznictwa46, analizuje rodzaje „podstępów” zastosowane w niektórych przypadkach. Są to np. sfabrykowanie

43 Jak podkreśla M. Mazur, technika ta należy do szczególnie kontrowersyjnych z uwagi
na trudność zakwalifikowania jej jako nielegalnej w ogóle. Przywołuje ona wyrok Sadu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. II AKa17/08, w którym to sąd
stwierdził, że postępowanie funkcjonariuszy polegające na poinformowaniu przesłuchiwanego o dysponowaniu przez nich dowodami obciążającymi „nie wykraczało poza
dozwolone metody związane taktyką śledczą”; zob. O. Mazur, Przesłuchanie podejrzanego
w opinii prokuratorów i policjantów, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 2, s. 135–140.
44 O. Mazur, op. cit., s. 120–144.
45 J. T. Perillo, S. M. Kassin, Inside Interrogation: The Lie, The Bluff, and False Confessions, “Law
and Human Behaviour” June 2011, vol. 35(4), s. 327–337.; M. S. Gohara, A Lie for a Lie:
False Confessions and the Case for Reconsidering the Legality of Deceptive Interrogation Techniques, “Fordham Urban Law Journal” 2005, vol. 33(3), s. 136 i nast.
46 M. S. Gohara czyni punktem wyjścia dla swych rozważań słynną „sprawę biegaczki
z Central Park” (Central Park jogger case), w której to do zaatakowania biegaczki w Central
Park przyznało się pięciu niewinnych młodych ludzi, których policjanci poinformowali,
że będą przesłuchiwani w charakterze świadków oraz każdemu z których zasugerowali,
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dowodu naukowego, obietnica zwolnienia, obietnica pomocy psychiatrycznej w zamian za złożenie wyjaśnień, wykorzystanie relacji pomiędzy przesłuchiwanym a przesłuchującym47, „subtelne i sugestywne” prowadzenie
rozmowy przez psychiatrów (jako w rzeczywistości kontynuacja przesłuchania) czy prezentowanie wersji zdarzenia zawierającej nieprawdziwe
informacje. Podkreśla ona konieczność zmiany standardowych technik
przesłuchań, sprowadzających się do pośredniego lub bezpośredniego
wprowadzenia przesłuchiwanego w błąd tak, by zminimalizować ryzyko
inkryminacji niewinnych. Paradoksalnie często zatem wymiar sprawiedliwości ugina się pod ciężarem dążenia do prawdy.
Problem fałszywego samooskarżania się to, obok kwestii niezgodności
z zasadą rzetelnego procesu i wątpliwości natury etycznej48, tylko jedno
z ryzyk stosowania „podstępu” podczas przesłuchań. Słusznie jednak moim
zdaniem podkreśla się w literaturze, że bezwzględny zakaz podstępnych
metod mógłby doprowadzić do naruszenia interesów uczestników postępowania, osłabić wymiar sprawiedliwości i zdeprecjonować działania organów ścigania49, zwłaszcza w kontekście tego, że:
stosowanie pewnych form podstępu przy przesłuchaniu należy traktować
jako element umiejętnego prowadzenia konwersacji przez przesłuchującego poprzez pobudzanie dialogu w kierunku uzyskania od oskarżonego
przyznania się do winy50.

że pozostali przyznali się do popełniania czynu. Drugi, równie plastyczny przypadek
przywołany przez M. S. Goharę, to kazus M. Tankleff, którego rodzice zostali znalezieni
zamordowani ostrym narzędziem w rodzinnym domu. 17-letni Martin został poinformowany podczas przesłuchania, że jego ojciec ocknął się w szpitalu i zidentyfikował go
jako sprawcę. Chłopiec przyznał się do winy. W toku późniejszych czynności ustalono,
że był niewinny. Zob. M. S. Gohara, op. cit., s. 101–105.
47 W wyroku Sądu Najwyższego USA z dnia 22 lipca 1959 r. w sprawie Spano v. New York,
360 U. S. 315, nr 582, sąd uznał za niedobrowolne (a zatem zakazane) przyznanie wynikłe
w pewnym stopniu z przesłuchania, przeprowadzonego przez funkcjonariusza, którego
przesłuchiwany uważał za przyjaciela, a który poinformował przesłuchiwanego, że jego
działania mogą przyczynić się do zwolnienia funkcjonariusza z pracy. Zob. M. S. Gohara,
op. cit., s. 107.
48	Interesujące rozważania dotyczące podstępu w amerykańskiej praktyce przedstawiają
J. H. Skolnick, R. A. Leo. Zob: J. H. Skolnick, R. A. Leo, op. cit.
49 Zob. Proces karny. Część ogólna…, op. cit., s. 245.
50 Ibidem, s. 246.
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Trudno jednak wyznaczyć granice pomiędzy ewentualnie dopuszczalnym podstępem w wykorzystywaniu stresu psychologicznego przesłuchiwanego, a niedopuszczalnym pogwałceniem elementarnych zasad procesu
karnego, które wymuszałoby w istocie poszukiwanie sposobu postępowania
z przesłuchiwanymi przekraczającego te granice51. Inaczej niż w przypadku
wzmocnionych metod przesłuchań, problematyka podstępnych sposobów
nie wyrasta bezpośrednio z ważenia ludzkich żyć, choć niewykluczone jest
ich krzyżowanie się. Można by rozważać np. przypadek sugerowania przesłuchiwanemu członkowi grupy przestępczej, że jego dziecko znajduje się
w niebezpieczeństwie i jest możliwe, ale nie jest konieczne, ocalenie go. Wydaje się zatem, że zastosowanie podstępu należałoby oceniać zawsze in casu.
To właśnie praktyka przesłuchań i orzecznictwo odgrywają krytyczną
rolę w kształtowaniu faktycznych metod tych czynności, których schematy
łatwo jest oceniać in abstracto, odwołując się do obrosłych w doktrynę praw
człowieka i zasady rzetelności postępowania karnego. O ile stosowanie
metod uznawanych za tortury wydaje się w sposób oczywisty nieakceptowane, o tyle ogromna rozbieżność opinii praktyków i teoretyków prawa
dotycząca podstępu, wskazuje na niemożność jego jednoznacznej kwalifikacji. W zasadzie jednak to przesłuchujący decydują o przystawalności
zasad do rzeczywistości.

51 R. Kaczor proponuje posłużenie się konstrukcją stanu wyższej konieczności lub znikomej społecznej szkodliwości takiego czynu przesłuchującego. Zob. R. Kaczor, op. cit.

Rozdział IV

Wykrywanie śladów
emocjonalnych

Analizator głosowy – alternatywa
dla poligrafu?
A ndrzej Ekiert1

Wprowadzenie
W czasach starożytnych problematyka kłamstwa rozpatrywana była
z dwóch perspektyw: etycznej i językowej. Sam Arystoteles zauważył,
że kłamanie psuje człowieka i umniejsza jego wartości moralne2. Z kolei
chrześcijańscy filozofowie zwracali uwagę na językowy wymiar zjawiska, które tym samym dostępne jest jedynie człowiekowi. W XVI w. nowa
perspektywa została zaprezentowana przez N. Machiavellego w traktacie
Książę, gdzie wskazał pragmatyczny charakter kłamstwa w myśl zasady „cel
uświęca środki”3. Skuteczność i popularność tego narzędzia w osiąganiu
celów jest widoczna do dziś. Ludzie kłamią, by osiągnąć korzyść – materialną, psychologiczną, społeczną lub polityczną, co wpisuje się w poglądy
Machiavellego. Często od wiarygodności źródła informacji zależy szczególna, jeśli nie najważniejsza wartość – życie. Inne najwyższego rodzaju

1 Autor jest studentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.
2 M. Hohol, Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych, „Semina Scientiarum” 2009, nr 8, s. 91.
3 Ibidem, s. 91–92.
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dobra takie jak wolność, godność czy dobre imię również są zagrożone
przez kłamstwo w formie fałszywych, bezpodstawnych oskarżeń, które
szczególnie niebezpieczne stają się, gdy mają miejsce w pracy i na sali sądowej. Niemożność ustalenia kto jest odpowiedzialny za np. kradzież wśród
pracowników ponoszących odpowiedzialność solidarną, przeważnie niesie
ze sobą negatywne konsekwencje także dla osób niewinnych. Natomiast
problem „mijania się z prawdą” na sali sądowej jest znany od początków
istnienia wymiaru sprawiedliwości. Chodzi tu przede wszystkim o zeznania
świadków, którzy – jak zauważył J. Pietruszka w swojej dysertacji:
czasami (…) na sali rozpraw ewidentnie rozmijają się z prawdą, a proces
z przewidywalnej, prostej sprawy zmierza w kierunku absurdu. Wówczas stare przysłowie prawnicze mówiące, że: w sądzie nie jest ważne,
kto ma rację, ważne jest, kto ma bezczelniejszych świadków, przypomina
się echem4.

Potwierdzają to badania M. A. Piekarskiej-Drążek, z których wynika, że
w jednej trzeciej z 340 spraw, świadkowie przesłuchiwani na rozprawie
zmieniali zeznania, a głównym motywem była chęć ochrony oskarżonego
przed skazaniem5. Ponadto przywołana wyżej praca wskazuje, że 52% badanych (do grona których należało 52 sędziów i 107 prokuratorów) stwierdziło,
że zmiana zeznań świadków wpływa na zmianę treści wyroku6. Pomimo że
potrzeba demaskowania takich niekorzystnych zjawisk była i jest olbrzymia,
dopiero stosunkowo niedawno, biorąc pod uwagę od jak dawna problem
istnieje, pojawiły się narzędzia do walki z nim. Obecnie istnieje wiele metod,
instrumentów mających ułatwić dotarcie do prawdy materialnej, począwszy od niewerbalnych wskazówek kłamstwa identyfikowanych w badaniach P. Ekmana, przez poligraf, analizator głosu, kamerę termowizyjną,
skończywszy na będących dopiero w fazie badań – metod obserwacji pracy
mózgu za pomocą funkcjonalnego magnetycznego rezonansu jądrowego7.

4 J. Pietruszka, Wykorzystanie analizatora głosu (poligrafu – wariografu głosowego) w postępowaniu karnym i stosunkach pracy, niepublikowana rozprawa doktorska obroniona na
Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2008, s. 43.
5 M. A. Piekarska-Drążek, Zmiana zeznań świadków w procesie karnym, Warszawa 2004, s. 10,
366 i dalej.
6 Ibidem.
7 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2012, s. 395.
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Referat ten ma na celu zwrócenie uwagi na analizę pobudzenia emocjonalnego w głosie, do której dość sceptycznie odnosi się środowisko
kryminalistyczne, a która wykorzystywana jest w wielu miejscach na całym
świecie. Ponadto, posługując się przykładami, wskazane zostaną sfery,
gdzie urządzenia badające i rejestrujące głos mogą okazać się szczególnie
użyteczne oraz co należy zrobić, aby móc w pełni wykorzystać ich potencjał.
Obecnie w Polsce nie ma przyjętej jednej oficjalnej nazwy urządzenia.
W zależności od autora w literaturze pojawiają się różne określenia. Do
najpopularniejszych można zaliczyć: poligraf głosowy, analizator głosu, wariograf głosowy. Klasyczne poligrafy rejestrują przebieg co najmniej trzech
procesów fizjologicznych: pracy serca, przebiegu czynności oddychania
i reakcji skórno-galwanicznej. Bardziej zaawansowane urządzenia, poza
wymieniony kanałami rejestrują także zmiany temperatury części ciała za
pomocą kamer termowizyjnych oraz głos osoby badanej, gdzie aby ocenić
stan emocjonalny danej jednostki analizuje się niesłyszalne dla ucha i niepoddające się kontroli mikrodrgania8. Analizator głosu jest urządzeniem
badającym jedynie ostatni kanał, niezależnie od pozostałych. Przywołanie
i zaprezentowanie takiego urządzenia na konferencji dotyczącej śladów
pamięciowych wynika z faktu, że to właśnie ich istnienie organ badający
stara się odkryć u osoby badanej. Podmiot uczestniczący w zdarzeniu najczęściej pozostawia ślady pamięciowe dotyczące całości lub chociaż części
zdarzenia. Osoba która ukrywa informacje, że uczestniczyła w konkretnym zdarzeniu, przeczy jednocześnie posiadaniu śladów pamięciowych
związanych ze zdarzeniem. Zadając odpowiednio sformułowane pytania
można sprawić, że zostaną ujawnione ślady pamięciowe i towarzyszące im
ślady emocjonalne, a zmianom stanu emocjonalnego towarzyszą zmiany
w reakcjach fizjologicznych, które się rejestruje, a następnie interpretuje.
Na tych założeniach opiera się badanie poligraficzne9.
Przechodząc do samego analizatora i technologii analizy głosu należy
zwrócić uwagę na właściwości urządzenia, będące jego atutami w porównaniu do innych aparatów badających reakcje psychofizjologiczne.

8 P. Herbowski, Analizator głosu – nowe możliwości podczas kontroli osobowych źródeł informacji,
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 7, s. 125.
9 J. Widacki (red.), op. cit., s. 374–375.
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Niejednokrotnie taki atut, gdy przyjrzymy mu się z innej perspektywy
może stać się wadą. Taka sytuacja ma miejsce jeśli zwrócimy uwagę na
to, że do przeprowadzenia badań analizatorem głosu nie jest wymagany
bezpośredni kontakt urządzenia z ciałem badanego. Jest to zdecydowana
przewaga w stosunku do klasycznego poligrafu, gdyż umożliwia przeprowadzenie analizy na odległość np. podczas rozmowy telefonicznej. Ponadto
nie trzeba badać wypowiedzi w czasie ich wypowiadania – można zrobić
to później na podstawie zapisu rozmowy10. Z drugiej strony nie sposób nie
zauważyć, że przeprowadzając badanie w trakcie rozmowy telefonicznej
czy analizując zapis rozmowy, sprawdzamy tylko jeden fizjologiczny korelat emocji, a klasyczny poligraf rejestruje i analizuje co najmniej trzy11.
Następnym z ważniejszych atutów wydaje się możliwy brak wiedzy
osoby o badaniu. Jest to szczególnie istotne przy weryfikowaniu informacji przekazywanych przez osobowe źródła informacji, gdy z uwagi na
charakter sytuacji nie można wykorzystać innych urządzeń12 . Ta niewątpliwa przewaga analizatora głosu nad poligrafem budzi z teoretycznego
punktu widzenia dość duże wątpliwości. Skoro u osoby badanej powstają
ślady emocjonalne dopiero gdy podczas badania przeczy ona posiadaniu
śladów pamięciowych, to w sytuacji, gdy osoba ta nie wie, że jest badana, takie ślady teoretycznie nie powinny powstać. Pomimo że problem
jest istotny, brakuje kompleksowych badań przeprowadzonych w Polsce,
mogących rozstrzygnąć tę wątpliwość. W tym miejscu należy również
wspomnieć, że wykorzystywanie technologii analizy głosu bez wiedzy
osoby badanej budzi z etycznego punktu widzenia wiele wątpliwości.
Przyjęto, że takie ślady powstają również wtedy, gdy osoba, której wypowiedzi są rejestrowane będzie próbowała przekonać swojego rozmówcę
do prawdziwości swoich twierdzeń, a sama rozmowa będzie miała dla
niej znaczenie emocjonalne.
Większość ofert urządzeń opartych na technologii analizy głosu trafia do
potencjalnych zainteresowanych bezpośrednio bez upublicznienia ofert,
co czyni niezwykle trudnym stwierdzenie ile rodzajów takich urządzeń jest

10 J. Pietruszka, op. cit., s. 21.
11 J. Widacki (red.), op. cit., s. 394.
12 P. Herbowski, op. cit., s. 123–124.
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obecnie wykorzystywanych. Oto kilka przykładowych urządzeń wprowadzonych do oficjalnej sprzedaży internetowej.

„RA7”
Jest to nazwa systemu wraz z osprzętem, adresowanego głównie do firm
ubezpieczeniowych. Zgodnie z broszurą producenta jego zadaniem jest
automatyczne wygenerowanie raportu ryzyka, bazując na zmianach emocji
podczas rozmowy osób zgłaszających szkodę. Dla przykładu w sytuacji gdy
zgłaszana jest kradzież samochodu, pracownik firmy ubezpieczeniowej
zadaje pytania generalne, pytania dotyczące szczegółów kradzieży, stanu
samochodu, winy osoby zgłaszającej, okresu ubezpieczenia. System analizuje odpowiedzi i generuje raport w którym wskazane są pytania przy
których u rozmówcy nastąpiła znaczna zmiana stanu emocjonalnego. Na
podstawie takiego raportu podejmowana jest decyzja czy firma wypłaca niezwłocznie odszkodowania (co buduje dobry wizerunek firmy przy
„uczciwych” skargach) czy kieruje skargę na drogę szczegółowego wywiadu
prowadzonego przez prywatnych detektywów, czy też podejmuje oficjalne
działania i składa zawiadomienie organom ścigania13.

„G1”
Kolejnym przykładem zastosowania technologii analizy głosy jest urządzenie tego samego producenta o nazwie „G1”, które przez pewien czas
było wykorzystywane na międzynarodowym lotnisku Domodedovo
w Moskwie. Osoby wybierające się w podróż przed wejściem na pokład
samolotu musiały odpowiedzieć na kilka pytań w specjalnie przygotowanym do tego miejscu przypominającym budkę telefoniczną. Osoby, które wykazały wydatną zmianę emocjonalną przy odpowiedzi na niektóre
z pytań były poddawane dokładniejszej kontroli. Ten sam system zdaniem
producenta nadaje się również do zastosowania przy kontroli granicznej,

13 http://www.nemesysco.com/PDF/RA7_Brief.pdf [dostęp: 17.04.2013].
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w więzieniach (w celu wykrycia prób przemytu), przy wejściach do budynków czy obszarów szczególnej ochrony14.
Przechodząc do polskich uregulowań prawnych w zakresie stosowania
tych urządzeń, ustawodawca dopuszcza stosowanie w procesie karnym
środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu osoby badanej – poligrafu, oczywiście zawsze za jej zgodą
i wiedzą – art. 192a § 2 i 199a k.p.k.15 Badanie takie mogą być wykonywane w postępowaniu karnym jedynie w formie ekspertyzy biegłego. Natomiast art. 171 § 5 pkt. 2 unormował zakaz przeprowadzania przesłuchania
z użyciem poligrafu. W związku z powyższym uznać należy, że miejsca na
zastosowanie technologii analizy głosu w polskim systemie prawnym jest
stosunkowo mało. Jedynym z rozwiązań wydaje się używanie jej w sposób
analogiczny do poligrafu.
Szersze wykorzystanie technologii analizy głosu możliwe natomiast jest
w pracy operacyjnej organów ścigania. Szukając dla nich miejsca trzeba
zgodzić się z propozycją stosowania ich podczas kontroli poufnych osobowych źródeł informacji. Szczególnie wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo dekonspiracji funkcjonariusza umieszczonego w zorganizowanej
grupie, albo gdy poddanie badaniom psychofizjologicznym zostanie negatywnie odebrane przez informatora, co może definitywnie zakończyć
współpracę16. Jednak biorąc pod uwagę ciężar zadań stojących przed organami ścigania i skutki ich odpowiedniej bądź nieodpowiedniej realizacji
dla całego społeczeństwa, wprowadzenie technologii analizy głosu poprzedzone musi być poprawnymi metodologicznie, uwzględniającymi polskie
realia, kompleksowymi badaniami.
W tym miejscu można spróbować odpowiedzieć na pytanie – Czy analizator głosu może być alternatywą dla poligrafu? Jest to zależne od wielu
czynników. Zastosowanie technologii analizy głosu mija się z celem, gdy
istnieją warunku do przeprowadzenia klasycznych badań poligraficznych.
Ilość rejestrowanych kanałów wydaje się jednoznacznie przesądzać, które
z urządzeń są bardziej precyzyjne w wykrywaniu zmian emocjonalnych

14 http://www.nemesysco.com/cs.html [dostęp: 21.04.2013].
15 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2002 nr 113
poz. 984 z późn. zm.
16 P. Herbowski, op. cit., s. 124.
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u osób badanych. Rozsądnym wydaje się stosowanie tych urządzeń w zależności od sytuacji, klasyfikując analizator głosu jako urządzenie stosowane posiłkowo w stosunku do poligrafu klasycznego. Jednak do wskazania
kompletnych strategii wykorzystania urządzeń niezbędne są kompleksowe
badania, które potwierdzą wartość obydwu urządzeń w podobnych warunkach. Obecnie brak jest takich prac, jednak ich przeprowadzenie planowane
jest w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu oraz w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie17.

Podsumowanie
Podsumowując, każda technologia która umożliwi ustalenie zmian pobudzenia emocjonalnego osoby badanej jest potrzebna. Wszystkie istniejące
obecnie metody są obarczone wadami i nie nadają się do zastosowania
zawsze i wszędzie. Mając to na uwadze powinno się dysponować szeregiem instrumentów dobieranych w zależności od okoliczności. Obserwując
dotychczasowe wykorzystanie urządzeń opartych na technologii analizy
głosu, istnieje duża szansa, że są one w stanie poszerzyć możliwości oceny wiarygodności w poszczególnych sytuacjach. Jednak aby do tego doszło i aby podjęte zostały środki na jej wdrożenie na szerszą skalę, przede
wszystkim przez podmioty finansowane z publicznych środków, potrzebne
jest przeprowadzenie gruntownych badań nad ich wartością diagnostyczną
w polskich warunkach.

17 Ibidem, s. 127.

Poligraf – budowa, funkcje, rodzaje
poligrafów, techniki badań
poligraficznych

Arkadiusz Szajna1

Wprowadzenie
Poligraf (wariograf) jest urządzeniem służącym do rejestracji przebiegu ściśle określonych reakcji fizjologicznych osoby poddanej badaniu. Odbiór
interesujących nas sygnałów dokonywany jest za pomocą czujników instalowanych na ciele osoby badanej. Natomiast dane przejęte przez czujniki
są przetwarzane na wykresy w układzie współrzędnych. W skrócie można
więc powiedzieć, że poligraf składa się z czujników, przetwornika danych
oraz ich rejestratora.
Pierwsze próby wykorzystania poligrafów do celów kryminalistycznych
podejmowane w latach 1913 i 1914 oparte były wyłącznie na ustaleniu tylko
jednego typu zmian (przebiegu oddychania lub zmian ciśnienia krwi)2. Dopiero w latach dwudziestych wprowadzono właściwe poligrafy wykonujące
więcej niż jeden zapis.

1 Autor jest studentem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu – Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie.
2 T. Hanausek, Kryminalistyka, Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 217.
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Procesami fizjologicznymi podlegającymi rejestracji są:
1. oddychanie piersiowe,
2. oddychanie brzuszne,
3. reakcja skórno-galwaniczna,
4. praca serca.

Czujniki oddychania
Czujniki oddychania zarówno brzusznego jak i piersiowego zwane są
pneumografami, które przybierają postać gumowych skręconych rur długości ok. 17 cm i średnicy ok. 2 cm, z metalowymi końcówkami, wyposażone w zaczepy i łańcuszek pozwalający na instalację pneumografu na
klatce piersiowej lub brzuchu osoby poddanej badaniu3. Należy w tym
miejscu zaznaczyć, iż pneumograf połączony jest z przetwornikiem danych za pomocą innej, cieńszej, lecz dłuższej rury. Po instalacji czujnika
znajdujące się w nim powietrze jest zamknięte4. Sygnał w pneumografie
powstaje w wyniku ruchów klatki piersiowej i brzusznej części tułowia
osoby badanej.

Czujniki reakcji skórno-galwanicznej
Czujnikami służącymi do rejestrowania wyżej wymienionej reakcji organizmu osoby badanej są elektrody, wykonane z metalu, których powierzchnia
pokryta jest niklem. Elektrody montowane są na dwóch niesąsiednich palcach najczęściej lewej ręki za pomocą zapięcia rzepowego. W tym miejscu
należy wspomnieć, iż elektrody połączone są z kablem zakończonym wtyczką, umożliwiającą ich połączenie z przetwornikiem oraz rejestratorem. Istotne jest to, że za pomocą elektrod osoba badana zostaje włączona do obwodu
elektrycznego, przez który przepływa bardzo słaby, nieodczuwalny dla
człowieka prąd, a galwanometr znajdujący się w przetworniku wskazuje

3 J. Konieczny, Badania poligraficzne. Podręcznik dla zawodowców, Warszawa 2009, s. 34.
4 Ibidem, s. 35.
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poziom oporności lub przewodnictwa elektrycznego skóry. Opór ten maleje wraz ze zwiększeniem się potliwości skóry, co z kolei jest związane
z aktywacją autonomicznego układu nerwowego w organizmie, natomiast
aktywacja autonomicznego układu nerwowego idzie w parze z pobudzeniem fizjologicznym, w związku z czym zmiany w oporze elektrycznym
skóry mogą oznaczać przeżywanie emocji5.

Czujniki pracy serca
Czujnik rejestrujący pracę serca to kardiograf, identyczny jak ten służący
do pomiaru ciśnienia krwi. Warto zaznaczyć, iż mankiet omawianego urządzenia instaluje się za pomocą zapięcia rzepowego na ręce innej niż ta, na
której umieszczono elektrody6. W mankiecie należy wytworzyć ciśnienie
za pomocą gumowej pompki przybierającej postać gruszki.
Wspomniane wyżej czujniki są najważniejsze w procesie diagnostycznym. Wszystkie inne pełnią rolę pomocniczą.

Rodzaje poligrafów
Obecnie w celu przeprowadzenia badania można użyć jednego z dwóch
poligrafów.

Poligraf analogowy – starszy
W poligrafie analogowym przetwornik oraz rejestrator znajdują się w jednej
obudowie o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu. Jeżeli mamy do czynienia z poligrafem przenośnym to obudowa odgrywa rolę walizki, która
mieści w sobie wszystkie części aparatu. Jeżeli wariograf jest stacjonarny,
funkcję obudowy spełnia biurko, w którego wnęce powierzchni roboczej
umieszczony jest aparat.

5 J. Konieczny, Badania poligraficzne…, op. cit., s. 36.
6 Ibidem, s. 37.
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Komputerowy – nowoczesny
W skład poligrafu komputerowego wchodzą czujniki oraz przetwornik danych. Rolę rejestratora odgrywa komputer przenośny lub stacjonarny, który
powstający poligram wyświetla na monitorze w toku jego powstawania
i zapisuje w pamięci7. Analiza przeprowadzana jest za pomocą klawiatury
w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie.

Poligraf w praktyce kryminalistycznej
Badania poligraficzne stosuje się przede wszystkim w czynnościach wykrywczych np. do wstępnego ograniczenia kręgu osób podejrzanych, przeanalizowania ich lojalności i prawdomówności. Warto zaznaczyć, że takie
badanie rzadko wykorzystuje się w czynnościach dowodowych w celu dostarczenia dowodu przeciw podejrzanemu8.
Koniecznym jest, aby badanie poligraficzne zostało przeprowadzone
w najwcześniejszej fazie postępowania, czyli w ciągu 48 godzin po zatrzymaniu osoby podejrzanej. J. Widacki w swojej publikacji wskazuje, że:
ogromnie ważny jest odstęp czasu pomiędzy wszczęciem sprawy ad personam a badaniem. Przesłuchania, wizje lokalne, eksperymenty i inne czynności procesowe przeprowadzane z udziałem podejrzanego, a ponad to
informacje o sprawie przenikające do mediów i publikowane, rozmowy
(…), rozbudowują wiedzę podejrzanego o sprawie, wywołują trudne do
uchwycenia skojarzenia i uwrażliwienia emocjonalne, które później uniemożliwiają jednoznaczną interpretację zarejestrowanych przez poligraf
zmian emocjonalnych.

Badanie poligrafem musi być przeprowadzone w specjalnym pomieszczeniu, które:
1. odseparuje osobę badaną od bodźców z zewnątrz,
2. nie będzie dostarczało bodźców słuchowych, wzrokowych, węchowych.

7 Ibidem, s. 40.
8 J. Widacki, Identyfikacja przez badanie śladów emocjonalnych [w:] Kryminalistyka, J. Widacki
(red.), Warszawa 2008, s. 377.
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W pomieszczeniu podczas badania może się znajdować oprócz badanego
ekspert prowadzący czynność. Obecność innych osób jest zabroniona.
Istotne dla badania poligraficznego są indywidualne właściwości psychiczne osób poddanych tej czynności np. stopień pobudliwości emocjonalnej, niedorozwój umysłowy lub choroby takie jak zaburzenia oddychania,
choroby serca oraz złe samopoczucie, niewygodna pozycja, które są nieobojętne dla wiarygodności badania poligraficznego9.
Przechodząc do kwestii osoby, która powinna obsługiwać poligraf B. Hołyst wskazuje w swojej publikacji, iż:
większość autorów jest zdania, że badania wariograficzne powinny być
przeprowadzane przez psychologa, najlepiej biegłego. Nie bez znaczenia
jest również to, aby osoba przeprowadzająca badanie była nastawiona
jedynie na ustalenie obiektywnych faktów, a nie na udowodnienie badanemu winy10.

Techniki badań poligraficznych
Techniki pytań kontrolnych
Techniki pytań kontrolnych to najpopularniejsze techniki stosowane w badaniu poligrafem, w ramach których stosuje się trzy rodzaje pytań: krytyczne, które są związane ze sprawą, obojętne, które nie mają związku ze
sprawą oraz pytania kontrolne11. J. Widacki wskazuje nam w swojej książce, iż pytania kontrolne „są tak sformułowane, aby badany odpowiadając
na nie powiedział «nie», ale albo świadomie skłamał, albo co najmniej nie
był pewien, czy nie kłamie”. Reakcje osoby badanej na pytania kontrolne i obojętne są punktem odniesienia w stosunku do reakcji na pytania
krytyczne12 .
W ramach techniki pytań kontrolnych wyróżniamy techniki Reida
i Backstera, które różnią się w zasadzie jedynie liczbą pytań krytycznych
w testach.

9
10
11
12

B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2007, s. 1145.
Ibidem.
J. Widacki, op. cit., s. 381.
Ibidem,, s. 381.
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Przykładowy układ pytań w teście pytań kontrolnych Reida:
1. Czy dzisiaj jest słoneczna pogoda? (pytanie obojętne)
2. Czy ma pan na Imię Adam? (pytanie obojętne)
3. Czy wie pan kto pobił Jana Kowalskiego? (pytanie krytyczne)
4. Czy dziś jest słoneczna pogoda? (pytanie obojętne)
5. Czy pan pobił Jana Kowalskiego? (pytanie krytyczne)
6. Czy kiedykolwiek pobił pan kogoś? (pytanie kontrolne)
7. Czy świadomie ukrywa pan fakty związane z tym pobiciem? (pytanie
krytyczne)
Test Backstera zawiera praktycznie jedno pytanie krytyczne, ale za to
o wiele więcej pytań innego rodzaju. Przykładowy układ pytań w tym
teście pytań kontrolnych przedstawiony w publikacji J. Widackiego wygląda następująco:
1.	Czy pan usiadł na fotelu? (pytanie obojętne)
2. Czy ma pan zamiar mówić prawdę o tym, co dotyczy kradzieży pieniędzy i złotych monet z domu Smitha? (pytanie związane,
niediagnostyczne)
3. Czy jest pan zupełnie pewien, że nie zapytam o nic, co nie było z panem uzgodnione? (pytanie kontrolne, generalne)
4. Czy pamięta pan kradzież czegoś zanim ukończył pan 18 lat? (pytanie
kontrolne)
5. Czy pan zabrał pieniądze Smithowi? (pytanie krytyczne)
6. Czy oprócz tego, co mi pan mówił, będąc w średniej szkole, ukradł
pan coś? (pytanie kontrolne)
7. Czy zabrał pan pieniądze z domu Smitha? (pytanie krytyczne)
8. Czy jest jeszcze coś, o co obawia się pan, że zapytam, chociaż nie
miałem pytać? (pytanie kontrolne, generalne)
9. Czy pan zabrał Smithowi kolekcję złotych monet? (pytanie na kompleks winy)
10. Czy wie pan co stało się z brakującymi pieniędzmi? (pytanie słabe
krytyczne)
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż po przeprowadzeniu pierwszego testu
przeprowadza się test pobudzający. Ma on uspokoić osobę prawdomówną,
pobudzić osobę, która na pytania krytyczne odpowiada nieszczerze13.

13 Ibidem, s. 383.
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Technika „wiedzy o czynie”
Test szczytowego napięcia wchodzi w zakres badania techniką „wiedzy
o czynie” zwanej inaczej techniką „ukrywanej informacji”
Technika ta może być zastosowana wówczas, gdy biegły zna szereg szczegółów dotyczących popełnienia przestępstwa. Muszą to być takie elementy,
wobec których zachodzi pewność, że sprawca zwrócił na nie uwagę i je
zapamiętał14. Należy również w tym miejscu zaznaczyć, że sprawca przestępstwa często działa w silnym stresie, przez to nie zapamiętuje różnych
detali. W związku z tym zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że pytany
o te szczegóły nie będzie na nie reagował. Osoba sprawcy może być wówczas błędnie uznana za nieznającą szczegółów zdarzenia, a w konsekwencji
uznana za niewinną15.
Przykładowe pytania:
1. Czy nazywasz się Jan?
2. Czy teraz jest jesień?
3. Czy wiesz w jaki sposób dokonano kradzieży?
4. Czy otwarto drzwi wytrychem?
5. Czy kradzieży dokonano przez okno?
6. Czy kradzieży dokonano przez strop?
7. Czy zrobiono to przez piwnicę?
8. Czy wybito szybę?
9. Czy podrobiono klucze?
Istnieje prawdopodobieństwo, że przy pytaniu o właściwy sposób dokonania kradzieży badany zareaguje silniej, wskazując przez to sposób jej
dokonania.
Ekspert diagnozę opiera nie tylko na samych zapisach, ale także na ocenie
zachowania badanego, zakłóceniach zapisu.

Metody zakłócania badań poligraficznych
Najpowszechniejszy podział metod zakłócających przebieg badań poligraficznych obejmuje środki:

14 Ibidem, s. 384.
15 Ibidem.
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1. fizyczne,
2. psychologiczne,
3. farmakologiczne,
4. behawioralne.

Środki fizyczne
Prowadzą do zakłócenia badań poligraficznych są łatwe do wykrycia, ponieważ ich stosowanie można odczytać nie tylko na podstawie artefaktów
w poszczególnych kanałach fizjologicznych, ale także dzięki danym odczytanym z czujników ruchu16. Do takich środków możemy przykładowo
zaliczyć: przygryzanie języka, dociskanie rąk do oparcia fotela, napinanie
mięśni ramion.

Środki psychologiczne
Stosowane są w celu zakłócenia badań poligraficznych obejmują czynności
polegające na stosowaniu psychologicznych manipulacji w celu:
1. zmiany ogólnego stanu mentalnego,
2. zmiany poziomu pobudzenia fizjologicznego,
3. powstrzymanie, wywołanie reakcji fizjologicznych występujących
podczas wprowadzenia w błąd17.
M. Gołaszewski, A. Ibek oraz M. Widacki wskazują, że:
odpowiednie i konsekwentne stosowanie technik mentalnych nie jest
łatwe, ale też trudniej je wykryć. Tego typu techniki mogą być przygotowywane zarówno przed badaniem, jak i wykorzystywane spontanicznie
w czasie badania18.

Do takich środków możemy przykładowo zaliczyć: hipnozę (polega ona
na wywołaniu stanu świadomości charakteryzującego się szczególną podatnością na sugestię), placebo (polega na stosowaniu takich środków, które
nie mają bezpośredniego wpływu na przebieg i rezultaty badania, ale co do

16 M. Gołaszewski, A. Ibek, M. Widacki, Czy można pokonać poligraf (poligrafera)? – klasyfikacja
metod zakłócania badań poligraficznych i środki zaradcze [w:] Współczesny standardy badań
poligraficznych, M. Gołaszewski (red.), Warszawa 2013, s. 117–118.
17 Ibidem, s. 118.
18 Ibidem, s. 118–119.
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których badany jest przekonany, że są skuteczne w uzyskaniu konkretnych
rezultatów. Amulety, talizmany mogą zmniejszyć obawy badanego o to jaki
będzie wynik testu) Autorzy tego opracowania wskazują, że:
badania laboratoryjne nie potwierdzają efektu placebo w testach poligraficznych, ale tego typu stan psychiczny jest niezwykle trudny do wywołania w warunkach naturalnych19.

Z kolei odwrażliwienie polega na oswajaniu się z danym bodźcem, co
doprowadza do redukowania silnych reakcji emocjonalnych20.

Środki farmakologiczne
Stosowane są w celu zakłócenia badań poligraficznych obejmują zażywanie substancji, które mają wpływ na reaktywność organizmu badanego.
Do tych substancji zaliczyć możemy: betablokery, leki uspokajające, środki
antydepresyjne, przeciwbólowe, pobudzające, oraz alkohol i marihuanę.
Farmakologiczne sposoby zakłócana badań poligraficznych są łatwe do
wykrycia, ponieważ tego typu substancje wpływają na ogólny stan osoby
badanej podczas całego badania, a nie tylko przy zadawaniu pytań. M. Gołaszewski, A. Ibek oraz M. Widacki wskazują, że osoba przeprowadzająca tą
czynność powinna dowiedzieć się w czasie przeprowadzanego wywiadu,
czy badany w ciągu 24 godzin zażywał jakieś leki i w razie konieczności
sprawdzić jaki wpływ mają one na procesy fizjologiczne. Poza tym osoby
zdrowe można uprzedzić przed badaniem, aby nie zażywały samodzielnie
żadnych leków. Wyjątkiem jest sytuacja, w której badany regularnie przyjmuje leki zlecone przez lekarza21.

Środki behawioralne
Są to działania, które prowadzą do zakłócenia badania poligraficznego poprzez przekonanie eksperta o swojej prawdomówności bez względu na to,
co zostało zarejestrowane22. Przykładowo osoba badana może podejmować
działania mające na celu wzbudzenie wobec siebie sympatii współczucia,

19
20
21
22

Ibidem, s. 119.
Ibidem.
Ibidem, s. 122.
Ibidem.
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ograniczenie czasu czynności (nieoparty na prawdzie pośpiech w celu wykonania istotnego zadania).

Dopuszczalność badań poligraficznych w Polsce
Od lat 70 ubiegłego wieku poligraf wykorzystywano w praktyce śledczej,
a wyniki badań poligraficznych wykonanych przez biegłego w ramach ekspertyzy, były uznawane za dowody w sądach.
Nowelizacja k.p.k. z 2003 r. przesądziła jednoznacznie o dopuszczalności
badań poligraficznych w procesie karnym, wyznaczając równocześnie ramy
tej ekspertyzy.
Art. 192a. § 1 k.p.k.23 stanowi, że:
W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne, wymaz
ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu. Po wykorzystaniu w sprawie,
w której dokonano pobrania lub utrwalenia, pobrany lub utrwalony materiał zbędny dla postępowania należy niezwłocznie usunąć z akt i zniszczyć.
§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, za zgodą osoby badanej biegły
może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, badanie poligraficzne jest dopuszczalne w formie ekspertyzy wykonanej przez biegłego.
Ekspertyza wariograficzna, która odpowiada warunkom przewidzianym
w art. 200 § 2 k.p.k. podlega swobodnej ocenie organu procesowego, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów wyrażoną w art. 7 k.p.k.24

23 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2002 nr 113
poz. 984 z późn. zm.
24 A. Bulsiewicz, Dowód z badań wariograficznych w procesie karnym po nowelizacji Kodeksu
postępowania karnego ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 155) [w:] Badanie
wariograficzne w polskim prawie karnym, J. Bryka, A. Szajowskiej, M. Zubańskiej (red.),
Szczytno 2005, s. 15.
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Dowód z opinii biegłego nie stanowi niczego poza tym, jak reagował
badany na określone pytania. Biorąc to pod uwagę należy dowód z badań
wariograficznych traktować jako jeden z wielu, które stanowią podstawę
ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenie sprawstwa oskarżonego. Nie
jest możliwe, aby wyżej wymieniony dowód występujący autonomicznie
mógł stanowić podstawę do skazania osoby oskarżonej25.
Jako ciekawostkę można w tym miejscu podać informację, iż „odmowy
poddania się badaniom poligraficznym w sprawach kryminalnych są w Polsce nieco częstsze (ale ciągle w granicach, mniej niż 5%)”26 w stosunku do
tych osób, którym przeprowadzenie badania zaproponowano.

Poligraf w innych państwach
Stany Zjednoczone są państwem, w którym poligraf ma powszechne zastosowanie. Jest on wykorzystywany do celów śledczych jak i w pracy służb
specjalnych oraz biznesie. Warto zaznaczyć, że we wspomnianym państwie
wykonuje się rocznie kilkaset tysięcy badań poligraficznych27.
Poligraf powszechnie jest również używany w Japonii, Azji Południowo-Wschodniej, a także we wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej.
W Niemczech poligraf wykorzystywany jest w procesie karnym oraz
w biznesie. Poligraf również ma zastosowanie w Wielkiej Brytanii w postępowaniu wykonawczym w stosunku do osób skazanych za przestępstwa
seksualne. Poligraf stosuje się również w krajach takich jak: Litwa, Rumunia,
Bułgaria, Słowenia.
Warto wspomnieć, iż poligraf jest bardzo rozpowszechniony w Rosji.
Rocznie organy takie jak Milicja wykonują ponad 25 tysięcy badań. Natomiast w sektorze prywatnym rocznie odbywa się co najmniej 30 tysięcy
badań poligraficznych28.

25 M. Konieczny, Możliwość wykorzystania badań wariograficznych w świetle obowiązujących
przepisów karnych [w:] Badanie wariograficzne…, op. cit., s. 115–119.
26 J. Widacki, op. cit., s. 380.
27 Ibidem, s. 391.
28 Ibidem, s. 39.
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Podsumowanie
Podsumowując należy stwierdzić, że poligraf jest urządzeniem pomocnym
w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych, ale nie jest to narzędzie
nieomylne, ponieważ istnieją metody, które mogą doprowadzić do zakłócenia badań poligraficznych. Biorąc je pod uwagę możemy dojść do wniosku, że stosowanie wariografu jest kwestią budzącą kontrowersje. Ciężko
jest uwierzyć w bezbłędność takiej metody, biorąc pod uwagę złożoność
psychiki człowieka i różnorodność jego reakcji. Dla niektórych osób samo
postawienie w stan oskarżenia i prowadzenie badania będzie sytuacją na
tyle stresującą, iż wariograf może wskazać nieprawdę. W związku z powyższym, należy dojść do wniosku, że regulacja wyrażona w art. 192a § 2
zakończyła wieloletnie kontrowersje wokół dopuszczalności wykorzystania wariografu w postępowaniu karnym 29. Wymóg zgody osoby badanej
na przeprowadzenie ekspertyzy jest słuszny, bowiem zaspokaja interesy
zarówno zwolenników jak i przeciwników tej metody, dając badanym możliwość wyboru.

29 R. Kwaśniak, M. Tokarski, M. Zubańska, Wpływ wyników badań wariograficznych na efektywność procesu wykrywczego [w:] Wykorzystanie poligrafu w badaniach kryminalistycznych
oraz kadrowych, Materiały poseminaryjne, Szczytno 2009, s. 38.

Badania wariograficzne w praktyce
Marek Abramowicz1
J oanna Stojer-Polańska 2

Każda emocja może być fałszowana
za pomocą jakiejś innej emocji 3
Ludzie charakteryzują się naturalną potrzebą posiadania przekonania na
temat tego, czy ktoś inny mówi prawdę albo kłamie. Zaspokojenie tej potrzeby zdecydowanie ułatwia relacje międzyludzkie, bez względu na to, czy
ocena prawdomówności była zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, czy też
nie4. Stąd też poszukiwanie uniwersalnego „wykrywacza kłamstw”. Świat
bez kłamstwa jednak nie istnieje. Od 2009 roku widzowie telewizji mogą
oglądać serial Lie to me (Magia kłamstwa) który spopularyzował kwestie dotyczące „wykrywania kłamstwa”5. Literatura i przekazy medialne poświęcone

1 Autor jest mł. insp. Policji.
2 Autorka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
uzyskała stopień naukowy doktora prawa w 2012 r.
3 P. Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Warszawa 2003, s. 35.
4 Zob. E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Alert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997,
s. 173 i nast. Stworzenie definicji kłamstwa również nie jest zadaniem prostym.
5 „Główny bohater «Magii kłamstwa» ma swoje sposoby, by zdemaskować każdego
oszusta, mitomana czy fantastę. Co ciekawe, jego metody może stosować każdy! Jak to
zrobić? Czytaj więcej na” http://www.swiatseriali.pl/seriale/magia-klamstwa-343/news-
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tej tematyce stały się bardzo popularne, bowiem wykrywanie kłamstwa
w świecie biznesu, polityki i w zwykłych relacjach międzyludzkich wydaje się bardzo ważne6. Trudno jednak utożsamiać treści przekazywane
przez media rozrywkowe z wiedzą naukową. Wykrywanie kłamstwa nie
jest bowiem zadaniem łatwym, niektórzy twierdzą wręcz, że jest zadaniem
niemożliwym.
W literaturze kryminalistycznej autorzy posługują się pojęciem wariografu bądź poligrafu7, które to urządzenie bywa potocznie nazywane
„wykrywaczem kłamstw”. Chodzi o przyrządy, które rejestrując zmiany
fizjologiczne, takie jak tętno, reakcja galwaniczno-skórna, oddech i inne,
wskazują na zmianę emocjonalną u osoby badanej. Tak więc urządzenie
to mierzy zmiany pobudzenia emocjonalnego, których to wywołanie przypisuje się oszukiwaniu8. Urządzenia te w literaturze anglojęzycznej bywają nazywane lie detector, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza właśnie
„wykrywacz kłamstwa”9. W piśmiennictwie spotykamy różne definicje
badania wariograficznego. J. Widacki podaje, że badanie poligraficzne
to „instrumentalna procedura ujawniania i rejestrowania śladów emocjonalnych zdarzenia”10. Zaś ślad emocjonalny określa jako fizjologiczny
korelat emocji11.
J. Wójcikiewicz opisuje ekspertyzę wariograficzną jako ustalenie przez
biegłego fizjologicznych symptomów zwiększonej aktywności emocjonalnej poprzez percepcję bodźca wskazanego przez badanego12. Tak więc chodzi o reakcję emocjonalną, niekoniecznie zaś o kłamstwo.

-jak-zdemaskowac-klamce,nId,505150?utm_souce=paste&utm_medium=paste&utm_
campaign=firefox. [dostęp: 27.05.2013].
6 Nawiązanie do tytułu powołanej już książki P. Ekmana jest zamierzone.
7 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2000, s. 247 i nast.; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009, s. 651–652.
8 A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań i materiału dowodowego,
Gdańsk 2003, s. 103.
9 Zob. J. Widacki, Identyfikacja przez badanie śladów emocjonalnych [w:] Kryminalistyka,
J. Widacki (red.), Warszawa 2008, s. 369.
10 Ibidem, s. 369.
11 Ibidem, s. 368.
12 J. Wójcikiewicz, Ekspertyza wariograficzna [w:] Ekspertyza sądowa, J. Wójcikiewicz (red.),
Warszawa 2007, s. 267.
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K. Konieczny posługuje się pojęciem poligrafu, zaś badania poligraficzne
opisuje jako psychofizjologiczne wykrywanie nieszczerości13.
K. Kulicki podkreśla, że oceniać szczerość wypowiedzi danej osoby może
tylko sąd14, nie może tego czynić biegły w ekspertyzie. Podobnie jak zacytowani powyżej autorzy, przyjmuje, że badanie wariograficzne opiera się na tym, że przeżycie emocjonalne człowieka prowadzi do zmian
fizjologicznych15.
Uregulowania dotyczące stosowania wariografu zawarte są w Kodeksie
postępowania karnego16 w art. 192a, który stanowi:
§ 1 W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości
dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne,
wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać
fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu. Po wykorzystaniu w sprawie, w której dokonano pobrania lub utrwalenia, pobrany lub utrwalony materiał zbędny dla postępowania należy niezwłocznie usunąć z akt
i zniszczyć.
§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, za zgodą osoby badanej biegły
może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby.
§ 3. Badania i czynności, o których mowa w § 1 i art. 192 § 1, wykonuje się
odpowiednio w warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych
na podstawie art. 74 § 4.

Powołać należy także art. 199a k.p.k.:
Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby
możliwe jest wyłącznie za jej zgodą. Przepisu art. 199 nie stosuje się.

Chodzi bowiem o wyjątek od ogólnej reguły, mianowicie że przyznanie
się przez osobę badaną do zarzucanego czynu przed biegłym nie może
stanowić dowodu.

13
14
15
16

J. Konieczny, Badania poligraficzne. Podręcznik dla zawodowców, Warszawa 2009, s. 12 i nast.
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, op. cit., s. 642–643.
Ibidem, s. 649.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555, wraz z późniejszymi
zmianami.
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Orzecznictwo sądów zarówno polskie, jak i sądów zagranicznych, odnoszące się do oceny wartości dowodowej ekspertyzy wariograficznej, trudno
ocenić pod względem jednoznaczności w aprobacie lub negacji dopuszczalności takiego dowodu. Bowiem istnieją orzeczenia aprobujące taką metodę
badań, jak i systemy prawa, gdzie takiej akceptacji brakuje17. W niniejszym
krótkim opracowaniu chcemy powołać jedynie wybrane polskie orzeczenia
nawiązujące do wyniku badania wariograficznego. Sąd Apelacyjny w Krakowie wypowiedział się odnośnie do dowodu z badań wariograficznych
w sytuacji, kiedy ten dowód jest dowodem odosobnionym:
Dowód z badania wariograficznego nie jest samoistnym dowodem sprawstwa przestępstwa, a wskazuje jedynie na prawdopodobieństwo takiej
możliwości, bo dowodzi istnienia śladu pamięciowego przeżyć związanych z popełnieniem przestępstwa18.

Podobnie wcześniej wypowiedział się Sąd Najwyższy:
Nie kwestionując przydatności badań wariograficznych, wykonywanych
w ramach czynności operacyjnych, uznać trzeba, że to co nazywane jest
pozytywnym lub negatywnym wynikiem takiego badania, świadczy jedynie o istnieniu lub nieistnieniu więzi emocjonalnej osoby poddanej badaniu ze zdarzeniem, którego dotyczą zadawane w czasie badania pytania.
W żadnym jednak wypadku nie można uznać wyniku pozytywnego za
dowód wskazujący, nawet tylko pośrednio, na sprawstwo19.

Tym samym sądy wskazały, że dowody tego rodzaju należy interpretować
ostrożnie. Badania przeprowadzone przez V. Kwiatkowską-Wójcikiewicz
i J. Wójcikiewicza wskazały, że najtrudniejsze do interpretacji w opinii sędziów są, ich zdaniem, ekspertyzy wariograficzna i osmologiczna20.

17 Wybór dużej liczby orzeczeń zob. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura
wobec dowodu naukowego 1993–2008, Toruń 2009, s. 153–171.
18 SA w Krakowie, Wyrok z dnia 15.01.2004, II AKa 24/03, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2004, nr 5, s. 29.
19 SN, 9.11.1999, II KKN 295/98, Lex nr 38807.
20 V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, J. Wójcikiewicz, Sędziowie wobec dowodu naukowego [w:]
Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Szczecin 2009, s. 52.

Badania wariograficzne w praktyce

119

Duże znaczenie praktyczne ma postrzeganie badania wariograficznego
przez profesjonalnych uczestników postępowania karnego. W ramach badań21 prowadzonych wśród sędziów, policjantów, prokuratorów, ławników
i biegłych, zadano respondentom pytanie, którą z wymienionych metod22
uznają za naukową. W badanej kategorii 26,05% sędziów, 28,57% badanych
prokuratorów, 29,19% policjantów, 22% biegłych, oraz 9,38% badanych ławników uznało badania wariograficzne za metodę naukową. Natomiast odpowiedzi na kolejne pytanie, które dotyczyło tego, czy respondent skazałby
oskarżonego, gdyby był sędzią, w postępowaniu sądowym na podstawie
jedynego dowodu, którym są wyniki badania wariograficznego, jedynie
nieliczne spośród osób ankietowanych udzieliły odpowiedzi twierdzącej.
Wśród sędziów było to 1,68% badanych, wśród prokuratorów 1,3% respondentów, zaś wśród policjantów 4,97% ankietowanych osób. Pozostałe
kategorie badanych (ławnicy i biegli) nie skazałyby na podstawie takiego
odosobnionego dowodu.
W zestawieniu z przedstawionymi wyżej danymi na uwagę może zasługiwać zagadnienie wiarygodności badań wariograficznych. Analiza przeprowadzona przez American Polygraph Association23 pozwoliła na przedstawienie
listy technik dopuszczalnych do prowadzenia badań, która obowiązuje
wszystkich członków APA od 1 stycznia 2012 r., a także określiła ich wiarygodność. Uzyskane wyniki zostały opublikowane w 2011 r. w formie raportu
w czasopiśmie „Polygraph”24. Dzięki przeprowadzonej analizie określono:
–– średnią dokładność wszystkich typów badań poligraficznych na poziomie 87,1%;

21 Badania na podstawie niepublikowanej pracy doktorskiej J. Stojer-Polańskiej obronionej
w 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji UJ Dowód naukowy w świetle wypowiedzi
uczestników postępowania karnego oraz jego obraz w serialach kryminalnych. W badaniach
ankietowych uczestniczyło 77 prokuratorów, 119 sędziów, 50 biegłych, 64 ławników
i 161 policjantów.
22 Wymienione były następujące metody: badania wariograficzne (poligraficzne), badania DNA, badania szkła, badania balistyczne, sekcja zwłok, rekonstrukcja wypadku
drogowego, badania daktyloskopijne, profilowanie psychologiczne, okazanie, różdżkarstwo, hipnoza, jasnowidztwo, badanie włókien, badanie pisma ręcznego, badanie
osmologiczne.
23 Zob. http://www.polygraph.org/ [dostęp: 1.07.2013].
24 American Polygraph Association, Meta-Analytic Survey of Criterion Accuracy of Validated
Techniques, „Polygraph” 2011, nr 4.
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–– średnią dokładność badań jednowątkowych z wykorzystaniem

uznanych technik wynoszącą 92,1%;
–– średnią dokładność badań wielowątkowych z wykorzystaniem uznanych technik na poziomie 85%.
Badania wariograficzne wykorzystuje się także w sferze pozaprocesowej25. Mogą one być przydatne dla pracy operacyjnej policji26 i innych
służb. Badania można wykorzystać do weryfikacji wiarygodności osobowych źródeł informacji oraz świadków koronnych. Ze względu na specyfikę
pracy operacyjnej i jej niejawny charakter, tematyka ta może być jedynie
zasygnalizowana. Procedura badania osoby w trybie pozaprocesowym wygląda w zasadzie identycznie jak to prowadzone na użytek postępowania
karnego. Oznacza to, że badany musi wyrazić zgodę na badanie. Może
być ono także wykonane z jego inicjatywy. Duże możliwości stosowania
badań wariograficznych powinno się natomiast wykorzystać zwłaszcza
wobec osób ubiegających się o status świadka koronnego. Obecnie postulaty takie pojawiają się częściej, bowiem praktyka pokazała, że świadkowie
koronni nie zawsze są wiarygodni27. Być może większy zakres korzystania
z takich badań pozwoli odeprzeć część zarzutów doktryny i praktyki, że
taka instytucja nie sprawdza się jako środek zwalczania przestępczości zorganizowanej28. Świadek taki może przecież być cennym i wiarygodnym
źródłem dowodowym, aczkolwiek ocenianym z uzasadnioną ostrożnością29.
Zastosowanie praktyczne badań wariograficznych dotyczy także świata
biznesu. Związane jest to ze sprawdzaniem osób, które zobowiązane są do

25 J. Widacki, op. cit., s. 384 o stosowaniu badań poligraficznych poza śledztwem; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, op. cit., s. 690 na temat pozakryminalistycznego
stosowania badań wariograficznych, np. w biznesie.
26 M. Abramowicz, Wykorzystanie badań wariograficznych (poligraficznych) w pracy operacyjnej
policji [w:] Wykorzystanie wariografu (poligrafu) w badaniach kryminalistycznych oraz kadrowych. Materiały pokonferencyjne, M. Popiało (red.), Szczytno 2009, s. 89–91.
27 Przykładowo zob. P. Pytlakowski, Światek świadków. Poczet polskich świadków koronnych,
http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1516414,1,poczet-polskich-swiadkow-koronnych.
read [dostęp:28.05.2013].
28 E. Sitek, Skruszony czy sprytny? Dyskusja – świadek koronny, „Policja 997”, lipiec 2012,
s. 16–18.
29 Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, Dz.U. 1997
Nr 114 poz. 738, wraz z późn. zm., osoba taka ściśle współpracuje z organami ścigania
i wymiaru sprawiedliwości.
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zachowania szczególnej lojalności lub tajemnicy w ramach wykonywanej
pracy30.
W zakresie przewidzianym w odpowiednich ustawach, badaniu psychofizjologicznemu (nazewnictwo stosowane najczęściej przez ustawodawcę)
można poddać funkcjonariuszy niektórych służb i osoby ubiegające się
o pracę w wybranych służbach. Są to tzw. badania kadrowe.
Ustawa o Policji31 w art. 35a punkt 1 stanowi:
Policjant może zostać poddany procedurze określającej jego predyspozycje
do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach
organizacyjnych, poprzez przeprowadzenie testu sprawności fizycznej,
badania psychologicznego lub badania psychofizjologicznego.

W ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu32
art. 46 ust 2 stanowi:
W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby
w ABW albo AW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności
lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata
do służby na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania
psychofizjologicznego.

Natomiast art. 59 punkt 2 powołanej ustawy stanowi: „Funkcjonariusz może
być również poddany badaniom psychofizjologicznym. O skierowaniu
funkcjonariusza na te badania decyduje Szef Agencji”.
Poddanie badaniom psychofizjologicznym przewiduje również art. 42i
punkt 1 ustawy o kontroli skarbowej33:

30 Przykładowo zob. II SA 1620/01 – Wyrok NSA z 2003-02-13, http://www.orzeczenia-nsa.
pl/wyrok/ii-sa-1620-01,sprawy_nieobjete_symbolami_podstawowymi_oraz_od,1c822f7.
html [dostęp: 17.06.2013].
31 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179, wraz z późn. zm.
32 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu, Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676, wraz z późn. zm.
33 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214,
wraz z późn. zm.
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Przyjęcie kandydata do pracy w komórkach organizacyjnych, o których
mowa w art. 11g ust. 1, oraz w wywiadzie skarbowym poprzedza się postępowaniem kwalifikacyjnym, na które składa się: (…) badanie psychologiczne i psychofizjologiczne;

a także art. 42j tejże ustawy.
Podobne rozwiązania zawiera art. 102 punkt 1 ustawy o Służbie Celnej34:
Funkcjonariusz pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach, o których mowa w art. 69 ust. 1, albo przewidywany do takiej służby, może
być poddany testowi sprawności fizycznej, badaniu psychologicznemu
lub badaniu psychofizjologicznemu, mającym na celu sprawdzenie jego
przydatności do służby na danym stanowisku lub w określonej komórce
organizacyjnej.

Również ustawa o Żandarmerii Wojskowej35 w art. 9 stanowi: „1a. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Żandarmerii Wojskowej może
być oddany badaniom psychofizjologicznym”.
Także ustawa o Straży Granicznej36 w art. 31 przewiduje: 1a.: „Przyjęcie kandydata do służby w Straży Granicznej poprzedza się postępowaniem kwalifikacyjnym, na które składa się: (…) przeprowadzenie badania
psychofizjologicznego”.
Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym37 w art. 50 ust. 2 stanowi:
2. W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBA
na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji,
postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na
celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku,
w tym o przeprowadzenie badania poligraficznego.

34 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, wraz
z późn. zm.
35 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych, Dz.U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, wraz z późn. zm.
36 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462
wraz z późn. zm.
37 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. z 2006 r.
Nr 104, poz. 708, wraz z późn. zm.
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Natomiast art. 63 ust. 2 tej ustawy przewiduje możliwość badania
funkcjonariusza:
Funkcjonariusz może być również poddany badaniom poligraficznym.
O skierowaniu funkcjonariusza na te badania decyduje Szef CBA. Decyzja
Szefa CBA nie wymaga uzasadnienia.

Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służby Wywiadu Wojskowego38 w art. 5 ust. 2 stanowi:
W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w SKW
albo SWW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim
stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Art. 18 ust. 2 tejże ustawy stanowi: „Funkcjonariusz może być również
poddany badaniom psychofizjologicznym. O skierowaniu funkcjonariusza
na te badania decyduje odpowiednio Szef SKW albo Szef SWW”.
Powyżej przytoczono jedynie wybrane przepisy ustaw. Nawet jednak tak
krótkie zestawienie pokazuje, że w zasadzie służby, które mają uprawnienia
do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, mogą poddawać
swoich funkcjonariuszy badaniom psychofizjologicznym, a także badać
reakcje psychofizjologiczne kandydatów do służby.
Celem niniejszego artykułu było krótkie wskazanie praktycznych zastosowań badań wariograficznych, zarówno w procesie i postępowaniu
karnym, jak i w świecie biznesu. Jak wykazano, istotne znaczenie ma przeprowadzanie badań wariograficznych zarówno w związku z prowadzonym
postępowaniem karnym, jak i w pracy operacyjnej uprawnionych do tego
służb. Dodatkowo ustawodawca przewidział możliwość badania osób starających się o przyjęcie do pracy w wybranych służbach, a także badanie
wskazanych w ustawach funkcjonariuszy. Natomiast kwestia postrzegania
i oceny pracy biegłego z zakresu wariografu nadal pozostaje zagadnieniem
do dyskusji i dalszych badań naukowych.

38 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 710, wraz
z późn. zm.
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