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STRESZCZENIE
Cel. Niezgodnoci pomiêdzy opiniami s¹dowo-psychologicznymi wydawanymi w tej samej sprawie wystêpuj¹ doæ czêsto. Problem
ten budzi nieufnoæ wymiaru sprawiedliwoci co do kompetencji bieg³ych psychologów i sk³ania do powo³ywania kolejnych.
Przypadki. W pracy dokona³ymy opisu kilku przypadków wskazuj¹c na przyczyny rozbie¿noci w opiniach s¹dowo-psychologicznych,
które wynika³y albo z b³êdów o charakterze formalnym, albo z b³êdnego doboru metod diagnostycznych, b¹d z b³êdów interpretacyjnych.
Komentarz. Wymienionych przyczyn niezgodnoci mo¿na by unikn¹æ, czy choæby je zminimalizowaæ poprzez opracowanie i upowszechnienie standardu, s³u¿¹cego bieg³ym psychologom w opracowywaniu jasnych, spójnych i porównywalnych opinii, u³atwiaj¹cych
s¹dom ich zrozumienie i ocenê. Opracowanie takiego standardu jest przedmiotem dyskusji.
SUMMARY
Objectives. Discrepancies in forensic psychological opinions concerning the same case are relatively frequent. Such differences of opinion make the judiciary authorities distrustful of expert psychologists professional competence and result in appointing new experts.
Case reports. Several relevant cases are described in the paper and the reasons of differences in forensic psychological opinions are discussed. The discrepancies resulted either from formal errors, an inappropriate choice of diagnostic methods, or from erroneous interpretation.
Commentary. These causes of discrepancies in psychological opinions could be avoided or at least minimized if standards for expert reports
were developed and propagated. Such standards would serve expert psychologists as a model to be followed in their preparation of clear,
coherent and comparable opinions, comprehensible and easily assessable by courts. The development of such a standard is being discussed.
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Wieloletnie dowiadczenie bieg³ego psychologa i analiza
wydawanych opinii s¹dowo-psychologicznych pozwala zauwa¿yæ, ¿e w odniesieniu do wielu badanych wydaje siê wiêcej ni¿ jedn¹ opiniê, niekiedy jest ich nawet kilka. Najczêstszym powodem kolejnych badañ s¹ ró¿nice pomiêdzy
opiniami. Czy za tymi rozbie¿nociami kryj¹ siê pope³niane
przez bieg³ych b³êdy, czy te¿ jedynie ich subiektywizm,
wynikaj¹cy z braku obowi¹zuj¹cych algorytmów postêpowania? Cokolwiek by to jednak by³o, warto przyjrzeæ siê
tym rozbie¿nociom i ich ród³om. Czêæ stwierdzanych
ró¿nic jest tylko pozorna. Wynika z pos³ugiwania siê przez
psychologów jêzykami ró¿nych teorii, gdzie pewne opisowe
pojêcia s¹ w ró¿ny sposób definiowane. Po wyjanieniu tych
niezgodnoci zwykle biegli dochodz¹ do konsensusu, poniewa¿ okazuje siê, ¿e istota wydanej opinii jest taka sama
lub bardzo zbli¿ona. Jest jednak wiele opinii, które ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹, poniewa¿ w trakcie ich tworzenia biegli
pope³nili b³êdy. B³êdy te mo¿na by podzieliæ na 3 grupy:
1. formalne  dotycz¹ce formy opinii, zawartych w nich
informacji zbêdnych lub braku istotnych,
2. metodyczne  wynikaj¹ce z doboru niew³aciwych
metod diagnostycznych,
3. interpretacyjne  gdy biegli w sposób nieprawid³owy
interpretuj¹ otrzymane wyniki, nie bior¹c pod uwagê
innych danych.

B£ÊDY FORMALNE
Najczêciej spotykane ró¿nice pomiêdzy opiniami, w warstwie formalnej dotycz¹ ich konstrukcji, zakresu poruszanych zagadnieñ, rodzaju koñcowych wniosków itp. Trzeba
tu zaznaczyæ, ¿e nieco innej konstrukcji wymaga opinia
wydana jako odrêbna, a innej wydana wspólnie z bieg³ymi
odmiennych specjalnoci (najczêciej z psychiatrami, ale
tak¿e z pedagogiem, seksuologiem czy socjologiem). Nale¿y
przypomnieæ, ¿e w myl art. 193 § 3 kpk o tym, czy biegli
maj¹ sporz¹dziæ opinie odrêbne, czy jedn¹ wspóln¹ (kompleksow¹), rozstrzyga organ procesowy (s¹d lub prokurator).
Ka¿da opinia musi zawieraæ pe³ne dane dotycz¹ce sprawy (dane z akt), osoby badanej (personalia, rola procesowa,
czas i miejsce badania) oraz bieg³ego (personalia, kwalifikacje). Musi te¿ zawieraæ okrelenie, jaki jest cel opinii (na
jakie pytania ma odpowiedzieæ). Wydaje siê to oczywiste,
ale niestety, brak okrelenia celów opinii psychologicznej
jest bardzo czêsty i poci¹ga za sob¹ pominiêcie we wnioskach odpowiedzi na istotne pytania procesowe.
Ró¿nica w konstrukcji opinii odrêbnej i kompleksowej
jest g³ównie taka, ¿e w kompleksowej mo¿na wyró¿niæ czêæ
wspóln¹ i czêci odrêbne, redagowane przez poszczególnych
bieg³ych. Do wspólnych nale¿¹ zw³aszcza dane o sprawie (wyci¹g z akt) i osobie badanej (wszystkie dostêpne
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informacje z wywiadów rodowiskowych, policyjnych, dokumentacji medycznej itp.), przy czym autorzy poszczególnych specjalistycznych czêci powinni, formu³uj¹c swoje
wnioski, odwo³ywaæ siê do tych wspólnych danych w sposób czytelny, a nie tylko domylny. W przeciwnym razie
³atwo o nieporozumienie, czy wniosek bieg³ego wynika
z wyników jego specjalistycznych badañ, czy te¿ z innych
danych. Poka¿emy to na przyk³adzie dwóch opinii s¹dowopsychologicznych.
Przypadek I
Mê¿czyzna lat 50, oskar¿ony o napaæ z broni¹ i oddanie niecelnego strza³u do swego d³u¿nika w celu wymuszenia zwrotu d³ugu. Dokumentacja lekarska zawiera³a informacje, ¿e 20 lat wczeniej mia³ rozpoznan¹ schizofreniê,
by³ trzykrotnie, ale krótko hospitalizowany (w tym raz
w oddziale dziennym), leczy³ siê rzadko i niesystematycznie.
Jednak przez wiêkszoæ ¿ycia funkcjonowa³ zbornie, co nasunê³o s¹dowi w¹tpliwoci, czy faktycznie jest chory psychicznie. Bieg³y psycholog, po badaniu, we wnioskach koñcowych napisa³ inteligencja przeciêtna. Mo¿liwoæ zmian
organicznych w o.u.n. Cechy schizofrenii urojeniowej
w okresie remisji. Analizuj¹c dok³adnie ca³oæ badania, nie
mo¿na w nim stwierdziæ ¿adnej przes³anki do rozpoznania
schizofrenii. Wynika z niego jedynie, ¿e aktualnie badany
nie zdradza zaburzeñ psychotycznych  a dla rozró¿nienia,
czy jest to okres remisji choroby psychicznej, czy te¿ jej
brak, nale¿a³oby wskazaæ na jakie objawy przebytej choroby, np. ewentualne deficyty poznawcze, emocjonalne lub
spo³eczne (tzw. objawy negatywne). Poniewa¿ opinia nie
zawiera takich danych, wniosek bieg³ego opiera³ siê prawdopodobnie jedynie na wczeniejszej dokumentacji lekarskiej,
na co on wyranie nie wskaza³. Tymczasem biegli psychiatrzy, rozpoznaj¹c u badanego schizofreniê, powo³ali siê
zw³aszcza na wyniki badania psychologicznego jako
przes³ankê potwierdzaj¹c¹ wiarygodnoæ wczeniejszego
rozpoznania. W ten sposób opinia psychologiczna w sposób myl¹cy dostarczy³a dodatkowego, rzekomo niezale¿nego dowodu na istnienie u badanego schizofrenii, podczas gdy opiera³a siê tylko na tych samych przes³ankach,
do których powinni byli odwo³aæ siê psychiatrzy (tj. wczeniejszych historii choroby). W opisanym przypadku pope³niono szereg ró¿nego rodzaju b³êdów. Przy czym, najbardziej znacz¹cym wydaje siê b³¹d formalny dotycz¹cy braku
okrelenia celu przeprowadzonego badania psychologicznego. Skutkuje to niespójnoci¹ wydanej opinii i nieprawid³owym wnioskowaniem.
Przypadek II
Mê¿czyzna, oskar¿ony o szereg nadu¿yæ finansowych,
m.in. zak³adanie fikcyjnych firm i wyprowadzanie z nich
pieniêdzy, wy³udzanie kredytów i nienale¿nego zwrotu VAT,
zorganizowanie nielegalnej produkcji paliw i inne nadu¿ycia
celno-podatkowe. Jednoczenie opiniowany mia³ bardzo
bogat¹ dokumentacjê psychiatryczn¹, która zawiera³a ró¿ne
rozpoznania, m.in. choroby afektywnej dwubiegunowej, psychozy schizoafektywnej, a wreszcie schizofrenii  wszystkie stawiane podczas badañ s¹dowo-psychiatrycznych,
w których opiniowano niepoczytalnoæ (pocz¹tkowo bez
detencji, a w koñcu z detencj¹). Bieg³a psycholog w swej
opinii wymieni³a wyniki swoich badañ testowych: Spraw-
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noæ intelektualna w normie (I I = 90). (...) Wyniki testów
psychoorganicznych dowodz¹ pogranicza normy i patologii
organicznej. Nastêpnie opisa³a osobowoæ, nie podaj¹c na
jakiej podstawie (testy? wywiad?), z wnioskiem koñcowym:
Styl funkcjonowania pasywno-zale¿ny. Obraz zaburzeñ
schizofrenopodobny. W tym przyk³adzie równie¿ nie wiadomo na czym oparto ocenê obrazu zaburzeñ jako schizofrenopodobnych, bo nie wynika³ on przecie¿ wprost z opisu osobowoci pasywno-zale¿nej, a nie podano, czy i które
z innych danych (z akt, wywiadu czy obserwacji w oddziale)
wskazuj¹ na taki obraz. Podobnie jak w pierwszym przypadku i tutaj pope³niono szereg b³êdów. B³êdem formalnym
jest brak informacji na temat u¿ytych narzêdzi, które pozwoli³y na koñcowe wnioski.
B£ÊDY W DOBORZE METOD
Przegl¹daj¹c opinie s¹dowo-psychologiczne, które by³y
analizowane, nie sposób pomin¹æ rozbie¿noci w pracy
bieg³ych psychologów wynikaj¹cych z niew³aciwego doboru stosowanych metod psychologicznych. Powszechnie
dostêpne s¹ testy, za pomoc¹ których mo¿na bli¿ej poznaæ
ró¿ne obszary funkcjonowania cz³owieka. Od psychologa
zatem zale¿y, jakiego dokona wyboru odnonie narzêdzi
badawczych. Zdarza siê, ¿e u¿ywane s¹ testy osobowoci
(typu: ACL, Kwestionariusz Osobowoci Cattella), które
w przypadku badañ s¹dowych maj¹ nisk¹ jakoæ merytoryczn¹, gdy¿ nie daj¹ pe³nego obrazu nieprawid³owoci
(wynika to m.in. st¹d, ¿e s³u¿¹ one do identyfikacji cech
i predyspozycji badanego, mieszcz¹cych siê w ramach szeroko rozumianej normy). Tymczasem w badaniach s¹dowych chodzi zw³aszcza o wskazanie, czy wystêpuj¹ jakie
odchylenia od owej normy, powoduj¹ce ograniczenia tzw.
dyspozycji poczytalnoci.
W praktyce s¹dowo-psychologicznej mo¿na spotkaæ siê
równie¿ z ocenianiem przez bieg³ych ró¿nych form agresywnoci i jej nasilenia na podstawie kwestionariuszy do
badania agresji (np. autorstwa Buss i Durkee czy Inwentarza Agresji w opracowaniu Gasia). Wydaje siê jednak,
¿e takich ocen nale¿y dokonywaæ z du¿¹ doz¹ ostro¿noci
ze wzglêdu na brak mo¿liwoci weryfikacji wiarygodnoci
udzielanych przez opiniowanych odpowiedzi, gdy¿ kwestionariusze te nie maj¹ skal kontrolnych. Nale¿y mieæ na
uwadze specyfikê sytuacji badanych osób, a wiêc fakt, ¿e
dopucili siê wykroczenia przeciw prawu i czêsto wykazuj¹ postawê celowo-obronn¹, czego nie sposób stwierdziæ
bez skal kontrolnych.
Powszechnym zwyczajem wród bieg³ych sta³o siê tak¿e
rozpoznawanie organicznych zaburzeñ w o.u.n. na podstawie tzw. triady organicznej, czyli testów: Bender, Benton
i Graham-Kendal. Metody te pozwalaj¹ na identyfikacjê
tylko niektórych nieprawid³owoci poznawczych, tj. w zakresie spostrzegania, pamiêci wzrokowej, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki. Wydaje siê jednak,
¿e potwierdzenie lub zaprzeczenie wystêpowania trudnoci
w tych obszarach na podstawie omawianych testów nie
uprawnia do jednoznacznego wniosku o istnieniu zmian
organicznych w o.u.n., a tym bardziej do ich wykluczenia
 mog¹ je one jedynie uprawdopodobniæ, w zestawieniu z innymi danymi. Dodatkowo warto zauwa¿yæ, ¿e test
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Graham-Kendal od wielu lat jest wycofany z powszechnego
u¿ytku ze wzglêdu na swoj¹ przestarza³oæ i nisk¹ jakoæ
merytoryczn¹. Poniewa¿ niemal co druga opinia zawiera
takie sformu³owania, w zwi¹zku z tym trudno wybraæ jedn¹, która pozwoli na zobrazowanie tej praktyki. Przyk³adem niech bêdzie opisany poni¿ej przypadek.
Przypadek I
58-letni sprawca wypadku drogowego, w którym ponios³o mieræ dwoje ludzi, by³ dotychczas dwukrotnie badany
psychologicznie. Wydane opinie ró¿ni¹ siê w swojej treci
co do jego sprawnoci intelektualnej. Pierwszy bieg³y
stwierdzi³ u badanego inteligencjê w granicach ociê¿a³oci
umys³owej, za drugi oceni³ j¹ jako przeciêtn¹ (na podstawie Testu Inteligencji Wechslera). Równie¿ wyniki dotychczasowych badañ testami psychoorganicznymi (Bender,
Benton) by³y sprzeczne. Pierwszy z bieg³ych stwierdzi³,
a drugi zaprzeczy³ istnieniu zmian o charakterze organicznym w o.u.n. Z pierwszej opinii psychiatrycznej wynika, ¿e
opiniowany by³ w nastroju wyranie g³êboko obni¿onym,
spowolnia³y ruchowo i psychicznie, ze znacznym poczuciem niepokoju. Trzeba zaznaczyæ, ¿e obni¿onemu nastrojowi, zw³aszcza w stopniu g³êbokim, towarzyszy deficyt
koncentracji uwagi, który bez w¹tpienia ma niekorzystny
wp³yw na pozosta³e funkcje poznawcze, czego efektem s¹
istotne ró¿nice zarówno w uzyskanym ilorazie inteligencji,
jak i w wynikach testów psychoorganicznych. Pierwszy
psycholog nie wskaza³ jednak na mo¿liwy zwi¹zek tych zjawisk, mylnie rozpoznaj¹c ociê¿a³oæ umys³ow¹ i organiczne zmiany w o.u.n. tylko na podstawie ilociowych
wyników testowych. Poza stanem psychicznym, którego nie
wziêto pod uwagê przy formu³owaniu wniosków, pominiêto tak¿e wyniki badañ obiektywnych, a tak¿e istotne informacje z wywiadu, chocia¿by odnonie wykszta³cenia czy
przebytych chorób, urazów g³owy itp.
Przypadek II
Mê¿czyzna 36-letni, oskar¿ony o pope³nienie z³o¿onego przestêpstwa gospodarczego. W dzieñ po ujawnieniu
czynu zosta³ przyjêty do oddzia³u psychiatrycznego zdezorientowany co do w³asnej osoby, miejsca i czasu. By³ apatyczny, w sk¹pym kontakcie, udziela³ odpowiedzi obok
na zadawane mu pytania. W oddziale nawi¹zywa³ wybiórcze kontakty z pacjentami, mia³ wolne wyjcia, oddali³ siê
po pewnym czasie. Wiadomo, ¿e w czasie przepustek prowadzi³ samochód. Zosta³ wypisany, po czym ponownie przyjêty w podobnym stanie jak za pierwszym razem. Psycholog
oddzia³u zbada³ go MMSE i Bender. W MMSE badany
otrzyma³ 13 punktów, wyniki próby Bender nie nadawa³y
siê do interpretacji. Psycholog oceni³ otrzymane rezultaty
jako wskazuj¹ce na otêpienie g³êbokie i takie rozpoznanie
przyjêli opiniuj¹cy psychiatrzy. Uznano niepoczytalnoæ
w stosunku do zarzucanego czynu, opieraj¹c siê na badaniu
psychologicznym i wywiadzie od ¿ony, która powiedzia³a
o datuj¹cych siê od mniej wiêcej roku przed czynem zaburzeniach pamiêci oskar¿onego, jego bezradnoci w codziennych zajêciach, nieporadnoci, zagubieniu. W tej kwestii, jak
mo¿na zauwa¿yæ, zosta³y pope³nione zarówno b³êdy interpretacyjne dotycz¹ce odniesienia siê g³ównie do izolowanego wyniku ilociowego MMSE, bez wziêcia pod uwagê innych danych, jak i b³êdy w doborze w³aciwych narzêdzi

badawczych. Obie próby nie s¹ w stanie odpowiedzieæ na
zadane przez s¹d pytania, mog¹ byæ jedynie próbami pomocniczymi, a ich wyniki wymagaj¹ weryfikacji przy pomocy
innych metod, zw³aszcza obserwacji i analizy danych z akt
sprawy na temat jego funkcjonowania przed hospitalizacj¹.
Przypadek III
Pacjent 50-letni oskar¿ony o pedofiliê. Przed pobytem na
obserwacji s¹dowo-psychiatrycznej 5 lat wczeniej (gdzie
rozpoznano mu schizofreniê) nigdy wczeniej nie mia³ kontaktu z psychiatr¹ i nie by³ leczony z powodu zaburzeñ psychicznych. Ukoñczy³ studia wy¿sze. Do okresu aresztowania z powodzeniem pracowa³ zawodowo, prowadzi³ w³asn¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹. Dotychczas wydane by³y 3 opinie
s¹dowo-psychologiczne w ramach opinii kompleksowych.
Biegli zgodzili siê co do sprawnoci umys³owej badanego,
¿e ma on inteligencjê wysok¹. Odnonie ewentualnych
zmian organicznych w o.u.n. równie¿ zgodnie stwierdzili,
¿e u opiniowanego nie wystêpuj¹. Ró¿nice dotycz¹ osobowoci badanego, a zw³aszcza jego funkcjonowania spo³ecznego i emocjonalnego. Dziwnym wydaje siê fakt, ¿e ¿aden
z bieg³ych nie opisa³ mylenia opiniowanego pod k¹tem zaburzeñ formalnych czy psychotycznych, tym bardziej, ¿e
rozpoznano u niego schizofreniê. Zwraca uwagê, ¿e czêæ
psychologów nie podsumowuje swoich badañ, a jeli ju¿
pisz¹ wnioski koñcowe, to opieraj¹ siê na wybiórczych danych, nie bior¹c pod uwagê sytuacji badanej osoby, nie analizuj¹c jej linii ¿yciowej, stanu psychicznego itp. Rozbie¿noci w tym przypadku dotycz¹ wszystkich trzech opisywanych
przez nas grup b³êdów, zarówno formalnych: brak w dwóch
opiniach wniosków koñcowych, nieustosunkowanie siê do
zasadniczego rozpoznania, jak i w doborze metod: u¿ycie
triady organicznej do zaprzeczenia organicznym zmianom
w o.u.n. oraz b³êdów interpretacyjnych: pominiêcie przy
formu³owaniu wniosków koñcowych istotnych danych
z autoanamnezy, opisów stanu psychicznego itp.
B£ÊDY INTERPRETACYJNE
Najczêciej pojawiaj¹ siê one w odniesieniu do wyników badania powszechnie znanymi, klasycznymi metodami diagnostycznymi. S¹ zwykle zwi¹zane z nadmiernym
przywi¹zaniem do ilociowych wyników prób testowych,
bez brania po uwagê licznych artefaktów. Biegli nie bior¹
te¿ pod uwagê ca³oci otrzymanych w badaniu wyników,
analizy linii ¿yciowej badanego, a jedynie ilociowy wynik
testu. W dodatku podany przez psychologa wynik, np. IQ,
bywa u¿ywany do samodzielnej interpretacji przez psychiatrów i prawników, znaj¹cych ilociowe kryteria upoledzenia umys³owego (wyra¿one w postaci IQ) z popularnych
podrêczników psychologii. Opisany poni¿ej przypadek jest
jednym z wielu niepokoj¹cych objawów uto¿samiania diagnozy psychologicznej z badaniem psychometrycznym.
Przypadek I
Pacjent 44-letni, wielokrotnie karany za wymuszenia
rozbójnicze, kradzie¿e, w³amania. Pochodzi³ z rodziny patologicznej (ojciec nadu¿ywa³ alkoholu, by³ agresywny w
stosunku do ca³ej rodziny). Mia³ trudnoci z przystosowaniem siê do warunków szkolnych, ucieka³ z lekcji, nie ra-
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dzi³ sobie z nauk¹, co nasila³o siê w miarê up³ywu kolejnych lat. Powtarza³ III i IV klasê. Skierowany na badania
psychologiczne. Po badaniu testem Wechslera (IQ = 71)
rozpoznano upoledzenie umys³owe w stopniu lekkim i przeniesiono go do szko³y specjalnej. Od 11 roku ¿ycia pod
opiek¹ PZP z powodu licznych nieprawid³owych zachowañ
(ucieczki z domu, szko³y, wi¹zanie siê z grupami przestêpczymi, kradzie¿e, bójki). Wielokrotnie karany przez s¹dy
dla nieletnich, umieszczany w ró¿nych placówkach wychowawczo-leczniczych, bez pozytywnych efektów resocjalizacyjnych. Jako osoba doros³a tak¿e pope³nia³ ró¿nego rodzaju czyny karalne (na ogó³ przeciwko mieniu). Z uwagi
na wczeniejsze kontakty z psychiatrami i psychologami
oraz rozpoznawane upoledzenie umys³owe by³ kierowany
na badania psychiatryczne i psychologiczne. W badaniach
tych otrzymywa³ ró¿ne wyniki (od IQ = 60 do IQ = 85), ró¿ne te¿ by³y rozpoznania i ró¿ne opinie. Rozpoznawano upoledzenie w stopniu lekkim z konsekwencj¹ znacznego
ograniczenia dyspozycji poczytalnoci lub intelektualn¹
normê bez takowych ograniczeñ. Zastanawiaj¹cy jest fakt,
¿e rozpoznania te mia³y cis³y zwi¹zek z liczbowym wynikiem aktualnego badania psychologicznego, bez analizowania wczeniejszych wyników badañ i postawy badanego
wobec nich. Tymi wynikami uzasadniano tak¿e nieprzystosowanie spo³eczne badanego, pomijaj¹c elementy linii
¿yciowej wiadcz¹ce o dobrych mo¿liwociach uczenia siê
i przystosowania. Nie zwrócono m.in. uwagi na ró¿nice zachowania badanego wobec badaj¹cych go lekarzy i psychologów (tu przedstawia³ siê jako osoba bezradna i potrzebuj¹ca pomocy) w porównaniu z sytuacj¹ postêpowania
s¹dowego (tu aktywnie i zbornie udziela³ wyjanieñ, daj¹c
wyraz dobrej znajomoci realiów i norm prawnych).
Przypadek II
Dziewczyna 16-letnia, w czasie ucieczki z zak³adu wychowawczego (umieszczona tam po licznych kradzie¿ach,
ucieczkach z domu i szko³y) wziê³a udzia³ w zabójstwie
mê¿czyzny, u którego mieszka³a. Jej pomoc polega³a na
przytrzymywaniu mê¿czyzny w czasie duszenia go przez
jej przyjaciela. Wyjani³a, ¿e by³a przekonana o tym, i¿
udziela w ten sposób ofierze pomocy podczas napadu
drgawkowego, o czym poinformowa³ j¹ przyjaciel staraj¹cy siê unieruchomiæ ofiarê. Przeprowadzono badania psychiatryczne i psychologiczne obojga sprawców. Psycholog
badaj¹cy dziewczynê stwierdzi³ u niej upoledzenie umys³owe w stopniu umiarkowanym, powo³uj¹c siê na otrzymany w tecie Wechslera wynik IQ = 53. Diagnoza psychologiczna w tym przypadku polega³a na zaszeregowaniu
otrzymanego wyniku liczbowego do odpowiedniego przedzia³u liczb bez refleksji, ¿e otrzymany wynik móg³ byæ
zafa³szowany. Diagnosta nie wzi¹³ pod uwagê sytuacji badanej osoby, jej postawy wobec badania, nie analizowa³ jej
linii ¿yciowej, ani funkcjonowania w ró¿nych miejscach
i grupach. Interesuj¹ca jest przy tym sekwencja omawianej
opinii  psychiatrzy rozpoznali upoledzenie umys³owe
w stopniu umiarkowanym, powo³uj¹c siê na badania psychologiczne, ale jednoczenie uznali, ¿e jej dyspozycje poczytalnoci by³y ograniczone jedynie w stopniu nieznacznym. Pytani przez s¹d o pewn¹ niekonsekwencjê w orzekaniu
stwierdzili, ¿e rozpoznanie upoledzenia jest rozpoznaniem
psychologicznym, natomiast spo³eczne funkcjonowanie ba-
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danej w oddziale, gdzie przeprowadzano jej obserwacjê s¹dow¹, nie pozwala orzec o wiêkszym stopniu ograniczenia
poczytalnoci.
KOMENTARZ
Niezgodnoci pomiêdzy opiniami s¹dowo-psychologicznymi wydanymi w tej samej sprawie wystêpuj¹ niestety
doæ czêsto, co budzi nieufnoæ wymiaru sprawiedliwoci
co do kompetencji bieg³ych psychologów i sk³ania do powo³ywania kolejnych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wiele z tych ró¿nic ma ród³a
obiektywne, wynikaj¹ce z ograniczonych mo¿liwoci zbadania i oceny stanu psychicznego  nie tylko aktualnego,
ale obejmuj¹cego okres dokonania czynów zabronionych.
Zadanie to utrudniaj¹ bieg³ym m.in.: niepe³ne informacje
o zdarzeniu i zachowaniu sprawców w chwili czynu, ich
postawy obronne, zmiennoæ ich stanu psychicznego w czasie, wreszcie niedostateczny rozwój wiedzy dotycz¹cej bardzo z³o¿onych mechanizmów zachowañ ludzkich, zw³aszcza w sytuacjach wyj¹tkowych.
Znaczna czêæ rozbie¿noci wynika te¿ z jakoci pracy
bieg³ych psychologów, przy czym w powy¿szych rozwa¿aniach nie zajmowa³ymy siê zwyk³ymi brakami fachowej
wiedzy lub dowiadczenia klinicznego, ale ró¿nicami dotycz¹cymi: zakresu informacji zamieszczanych w opinii (np.
wyboru danych z akt, wywiadów, obserwacji itp.), warsztatu
badawczego (rodzaju zastosowanych metod), sposobu przedstawiania uzyskanych wyników (ogólnego b¹d szczegó³owego, ³¹cznie z wynikami tzw. liczbowymi i zasadami ich
interpretacji), u¿ywanej terminologii (zaczerpniêtej z ró¿nych
teorii i klasyfikacji), odmiennego zakresu koñcowych wniosków, w zwi¹zku z czym staj¹ siê one nieporównywalne itp.
Wymienionych tu przyczyn niezgodnoci miêdzy opiniami psychologicznymi mo¿na by unikn¹æ, czy choæby je
zminimalizowaæ poprzez opracowanie i upowszechnienie
pewnego standardu, s³u¿¹cego pomoc¹ bieg³ym psychologom w opracowywaniu jasnych, spójnych i przede wszystkim porównywalnych opinii, co u³atwi s¹dowi ich zrozumienie i ocenê.
Doæ proste wydaje siê ustalenie standardów co do strony formalnej opinii, czyli jak powinna byæ konstruowana,
jakie zawieraæ informacje, w jaki sposób odpowiadaæ na
zadawane przez s¹d pytania.
Nie³atwo, naszym zdaniem, stworzyæ standardy dotycz¹ce interpretacji otrzymanych wyników, choæ wydaje siê,
¿e tych b³êdów mo¿na by³oby unikn¹æ poprzez odpowiednie kszta³cenie bieg³ych. Niew¹tpliwie powinni oni mieæ
specjalizacjê z psychologii klinicznej, dowiadczenie kliniczne oraz systematycznie braæ udzia³ w szkoleniach polegaj¹cych na aktualizacji posiadanej wiedzy.
Otwarte pozostaje pytanie dotycz¹ce standardów w zakresie doboru w³aciwych narzêdzi badawczych. Wydaje siê,
¿e dotychczasowe próby stworzenia okrelonego zestawu
metod badawczych, zw³aszcza testowych obowi¹zuj¹cych w opiniowaniu s¹dowym, nie powiod³y siê. Zak³adaj¹c, ¿e w³aciwie przygotowany bieg³y psycholog jest
jednoczenie dowiadczonym klinicyst¹ mo¿na przyj¹æ, ¿e
potrafi on dobraæ w³aciwe narzêdzie do okrelonego celu
badawczego. Diagnoza kliniczna (tak¿e u¿ywana do celów

355

ród³a rozbie¿noci w opiniowaniu s¹dowo-psychologicznym

orzeczniczych) jest bowiem w swych za³o¿eniach podobna
do badania naukowego  wymaga postawienia celu, hipotez, doboru narzêdzi do ich weryfikacji, analizy wyników
i syntezy wszystkich danych. Naszym zdaniem, koncentracja na stworzeniu odgórnego zestawu narzêdzi badawczych obowi¹zuj¹cych w orzecznictwie sprzyjaæ bêdzie
sformalizowaniu zadañ bieg³ego, ograniczaj¹c je niejako do
laboratoryjnego przeprowadzenia badañ. Tymczasem z³o¿onoæ diagnozy psychologicznej wymaga raczej umiejêtnoci klinicznego mylenia, dowiadczenia kazuistycznego,
ustawicznego poszerzania wiedzy fachowej i umiejêtnoci
syntetyzowania ca³oci dostêpnych danych. Te bowiem nie-

dostatki zdaj¹ siê le¿eæ g³ównie u róde³ analizowanych
przez nas b³êdów.
S¹dzimy, ¿e tej ostatniej kwestii (tj. potrzeby opracowania zestawu sprawdzonych i akceptowalnych narzêdzi
badawczych) nie mo¿na z góry przes¹dzaæ  wymaga ona
dalszej dyskusji i wziêcia pod uwagê ró¿nych g³osów, zmierzaj¹cych do doskonalenia warsztatu bieg³ego psychologa.
S¹ opinie wród specjalistów, ¿e rozbie¿noci wystêpuj¹ce w ocenach s¹dowo-psychologicznych dostarczaj¹ mo¿liwoci spojrzenia na dan¹ sprawê z ró¿nych perspektyw.
Wydaje nam siê, ¿e w kolejnym doniesieniu warto by³oby
powiêciæ uwagê temu zagadnieniu.
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