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Słowo wstępne

Psychologia sądowa — jako gałąź psychologii stosowanej, zwłaszcza 
psychologii klinicznej — zyskała trwałe miejsce wśród nauk wspomagają‑
cych wymiar sprawiedliwości. Na świecie od lat 60., a w Polsce od lat 70. 
XX w. korzystanie z pomocy psychologów jako biegłych zarówno na eta‑
pie dochodzeniowo ‑śledczym, jak i w procesie sądowym jest w wielu przy‑
padkach nieodzownym „elementem” obiektywnego i sprawiedliwego roz‑
strzygnięcia wielu spraw z zakresu prawa karnego oraz prawa cywilnego.

Organy procesowe — rozpoznające stany faktyczne, dążące do usta‑
lenia prawdziwych, tj. rzeczywistych okoliczności zarówno przedmioto‑
wych, jak i podmiotowych w danej sprawie — posiłkują się wiedzą i umie‑
jętnościami ekspertów, którzy dysponując „wiadomościami specjalnymi”, 
dostarczają fachowych opinii, odnoszących się do szczególnych, niedo‑
stępnych wiedzy prawniczej aspektów rzeczywistości, regulowanej przez 
przepisy prawa.

Zwłaszcza w zakresie spraw cywilnych decydenci procesowi (sędzio‑
wie) napotykają wiele problemów występujących po stronie podmioto‑
wej rozpatrywanych spraw (np. sprawy rozwodowe a dobro dzieci, sprawy 
o adopcję, sprawy o nieważność oświadczenia woli, sprawy testamen‑
towe, sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy z dziedziny prawa pracy 
oraz ubezpieczeń społecznych i wiele innych), które muszą być rozpo‑
znane obiektywnie i sprawiedliwie rozstrzygnięte. Z tego wynika jasny 
wniosek, iż w tej dziedzinie stosowania prawa wiedza i umiejętności psy‑
chiatryczne, psychologiczne, grafologiczne i inne są bardzo często wyko‑
rzystywane jako dowody sine qua non w procesie trafnego i sprawiedli‑
wego orzecznictwa sądowego.

W sferze potrzeb praktyki sądowej mieszczą się oczekiwania nie tylko 
na opiniodawstwo, ale również na psychologiczną pomoc media‑
cy jną czy negocjacy jną w odniesieniu np. do spraw rozwodowych 
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czy — w prawie karnym — z uwagi na procedurę i cel „sprawiedliwości 
naprawczej”, co wynika z polskich nowoczesnych uregulowań prawnych.

Z przytoczonych, ważniejszych przesłanek procesowych wynika więc 
wniosek, iż biegli (w tymże opracowaniu — szczególnie psychologowie) 
winni posiadać wysokie kwalifikacje zarówno ogólnopsychologiczne, jak 
i specjalistyczne z zakresu psychologii sądowej. O wielu „składnikach” 
owych kwalifikacji traktują poszczególne rozdziały niniejszej pracy.

Patrząc z ogólniejszej perspektywy na profesjonalne wymagania, jakie 
winni spełniać biegli psychologowie, można zaakcentować pewne — rudy‑
mentalne — zasady, które muszą być przestrzegane w pracy biegłych:

 ■ zasada przestrzegania pola wiadomości i umiejętności specjalnych;
 ■ dążenie przy wykonywaniu ekspertyzy i sporządzaniu opinii do spój‑

ności teoretycznej pojęć opisu z konstruktami wyjaśniania psycholo‑
gicznego;

 ■ wystrzeganie się stosowania metod testowych niesprawdzalnych przez 
biegłego, a także nieposiadających „jasnego pochodzenia”;

 ■ unikanie popełniania błędu — „pierwszeństwo techniki nad proble‑
mem” w badaniach diagnostycznych;

 ■ wyczulenie na własną rutynę, przejawiającą się w skłonnościach do 
traktowania pewnych przypadków jako „typowych”; z całą mocą 
należy tu podkreślić, że „typowość” sprawy sądowej nie ma wiele 
wspólnego z „typowością” osoby ludzkiej, wobec której każdorazowe, 
zindywidualizowane podejście psychologa jest jego powinnością — 
zarówno zawodową, jak i etyczną.
Na koniec chciałbym wyrazić nadzieję wszystkich autorów niniejszej 

pracy, iż teksty w niej zawarte przyniosą pożytek zarówno praktykom — 
psychologom czy prawnikom, jak i studentom tych dziedzin nauki.

Jan M. Stanik



Psychological and interdisciplinary problems in expertise in civil cases

Summary

The present work is devoted to the scientifically broad and complex issue from the 
field of judicial psychology concerning theoretical, methodological and practical pheno‑
mena within the widely‑understood area of usage of the civil law.

The work, based on a general conception (theory) worked out in Poland, treats the 
problems under investigation from different perspectives — the “perspective” of the legal 
reality which includes both general issues (from the psychology of law and social psy‑
chology of law) and specific‑expert problems (requiring the use of special knowledge and 
skills) concerning particular actual states in the process of using the civil law, namely, 
a judicial psychology.

The texts included in this book belong to one of few attempts (on the field of judicial 
psychology in Poland) of a joint perspective of these internally diversified issues which 
according to the legal regulations require the court to use special knowledge from the field 
of psychology and/or psychiatry.

In accordance with an editorial idea the very work has been divided into three parts. 
The first one includes texts by Zbigniew Spendel, Katarzyna Popiołek and Waldemar 
Domachowski who dealt with general issues concerning experts giving their opinions on 
such issues as social expectations, methodological and ethic requirements as well as the 
need to maintain a necessary cognitive distance of the expert witnesses., requiring profes‑
sionalism, that is academic‑psychological not layman’s examination of particular actual 
states and legally important circumstances constituting the subject of trial examinations.

The second part analyses nine problems to be most frequently observed among civil 
court cases, within the scope of which “a psychological matter” constitutes an indispen‑
sable element requiring an expert, i.e. specialist description and explanation of all psy‑
chologically important aspects appearing in the case, as well as a presentation of obtained 
results and adjudication in a professionally edited court opinion.

And finally, the third part, in accordance with the title of the book, is devoted to dif‑
ferent borderline (or interdisciplinary) phenomena correlating factually as well as practi‑
cally with a psychological opinion in civil cases.

The very book is a contribution of main Polish psychologists and lawyers who deal 
with these issues in their academic‑research activity, both general and specific ones.



Психологические и интердисциплинарные проблемы в судебном 
вынесении решений по гражданским делам

Резюме

Настоящий сборник посвящен широкой и сложной научной проблематике из области 
судебной психологии, касающейся теоретических, методологических и практических 
вопросов, которые находятся в широко понимаемой сфере применения гражданского права.

В рамках разработанной в Польше общей концепции (теории) судебной психологии 
данная работа включает в себя проблемы, рассматриваемые с разных точек зрения — 
„обозрения” правовой действительности, в которой существуют как положения общего 
плана (из области психологии права, общественной психологии права), так и конкретные 
проблемы — экспертальные (требующие использования информации и специальных 
умений), касающиеся отдельных типов фактического состояния в процессе применения 
гражданского права, и, таким образом, судебной психологии sensu stricto.

Содержащиеся в данной книге разработки принадлежат к немногочисленным 
попыткам (на почве судебной психологии в Польше) объединенного подхода к тем 
внутренне разным вопросам, которые в соответствии с законами требуют от суда 
использования специальных сведений по психологии или/и психиатрии.

Согласно этому редакционному замыслу, работа была разделена на три части. В 
первой из них авторы: Збигнев Спендель, Катажина Попелек и Вальдемар Домаховски 
занялись вопросами на тему экспертов, выносящих заключения по этим судебным 
делам, а именно: общественными ожиданиями, методологическими и эстетическими 
требованиями, а также потребностью удержания необходимой познавательной 
дистанции экспертов, требующего профессионального — а следовательно, именно 
научно-психологического, а не наивного рассмотрения конкретных типов фактического 
состояния и важных с точки зрения закона обстоятельств, являющихся предметом 
процессуальных решений.

Во второй части работы предпринят анализ 9 конкретных проблем, чаще всего 
наблюдающихся среди судебных гражданских дел, в рамках которых „психологическая 
материя” составляет неотъемлемый элемент, требующий экспертского, т.е. специального 
описания и выяснения всех психологически существенных аспектов, появляющихся в 
деле, а также представления установленных обстоятельств и решений в профессионально 
отредактированном судебном заключении.

И наконец, третья часть — согласно заглавию книги — посвящена разным иным 
пограничным (интердисциплинарным) вопросам, коррелирующим в плане содержания и 
подхода с психологическим вынесением заключений по гражданским делам.
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В подготовке настоящей книги приняли участие ведущие польские авторы 
— психологи и юристы, занимающиеся этой проблематикой в свой научно-
исследовательской деятельности, поднимая как общие темы, так и — более узкие — 
монографические вопросы.
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