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Streszczenie
Czynności biegłego sądowego z zakresu psychologii jako przykład praktycznego 
zastosowania metody studium przypadku
Autor dokonał charakterystyki czynności biegłego sądowego w myśl Postanowie-
nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku o biegłych sądowych. 
Zadania te, jak i czynności badawcze określone są w postaci pytań dotyczących: 
spraw nieletnich, cywilnych, karnych dorosłych i prowadzonych przez Sądy Pracy. 
Na tym tle omówił metodę Studium Przypadku według określonych etapów, która 
jest bardzo przydatna w pracy biegłego sądowego.
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Summary
The activities of a psychology expert witness as an example of a practical applica-
tion of the case method
The author described the activities of an expert witness in accordance with the 
Decision of the Minister of Justice of 24 January 2005 on expert witnesses. Both 
these duties and examination activities are specified in the form of questions re-
garding: juvenile delinquency, civil, adult criminal and Labour Court cases. In this 
context, the author discussed the Case Method, which is very useful in the work of 
an expert witness, according to its specific stages.

W codziennej praktyce instytucje państwowe zwalczające przestępstwa 
(policja, prokuratury, sądy oraz Służba Celna i Straż Graniczna) w coraz 
szerszym zakresie korzystają z pomocy biegłych psychologów. Biegłych 
psychologów można powołać na każdym etapie procesu karnego; w postę-
powaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym, karnym, cywilnym 
i wobec nieletnich, a także w postępowaniu wykonawczym. Każdy biegły 
czynności swoje podejmuje na podstawie Postanowienia o powołaniu biegłego  
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(Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005, w sprawie bie-
głych sądowych – Dz. U. nr 15, poz. 133). W Postanowieniu zawarte są rodzaje 
zadań i zakres czynności badawczych. Te zadania i czynności są bardzo zróż-
nicowane, trudno dokonać ich kwalifikacji, bowiem sprawy będące przedmio-
tem postępowań przygotowawczych i sądowych są wielorakie.  Na podstawie 
dotychczasowej praktyki można stwierdzić, że biegły psycholog musi wykazać 
się znajomością metodologii badań z zakresu psychologii klinicznej dziecka  
i człowieka dorosłego, a także psychologii rozwojowej i wychowawczej.

W Postanowieniach o powołaniu biegłego zakres zadań i czynności ba-
dawczych określone są w postaci pytań, które w zależności od rodzaju sprawy 
najczęściej dotyczą:

1. W sprawach nieletnich:
– stanu rozwoju psychicznego małoletniego sprawcy czynu przestęp-

czego,
– motywu jego działania,
– skłonności do popełniania czynów przestępczych oraz propozycji 

zestawu środków wychowawczych i sposobów terapii zastosowanej 
w stosunku do sprawcy czynu.

A gdy nieletni są świadkami (w różnych sprawach) to sądy najczęściej 
pytają o:

– podatność świadków na sugestie i ewentualne źródła tych sugestii,
– skłonność do konfabulacji, kłamstwa i o ich ewentualne źródła,
– zaburzenia procesów postrzegania i odtwarzania zdarzeń z prze-

szłości.
2. W sprawach cywilnych (majątkowych, rozwodowych, opiekuńczych) 

sądy pytają o:
–  siłę więzi uczuciowych dzieci z rodzicami,
– prawidłowo lub nieprawidłowo prowadzony w rodzinie proces wy-

chowawczy i jego skutki w przeszłości,
– predyspozycje wychowawcze rodziców,
– tzw. „dobro” dziecka.

3. W sprawach karnych dorosłych sądy proszą o opis „sylwetki psycho-
logicznej” sprawcy czynu przestępczego i określenie jego cech osobo-
wości mających znaczenie w postępowaniu sprawczym.

4. W sprawach prowadzonych przez Sądy Pracy:
– najczęściej w postępowaniu stawia się pytanie o „dyskomfort psy-

chiczny” powoda po wypadkach i urazach ciała doznanych w czasie 
pracy w postępowaniach o odszkodowania, oraz pytania o skutki 
zmian w psychice podwładnych, spowodowane pozaprawnym na-
ciskiem przełożonych (wykorzystywanie stanowiska, molestowanie 
i wykorzystywanie seksualne).
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Często zdarza się, że podczas czynności badawczych biegły trafia na przy-
padek, który wymaga badań wykraczających poza zakres określony w Postę-
powaniu. Praktyka wskazuje, że czynności takie należy wykonać i przekonać 
sąd, iż mają one znaczenie dla sądu i stron biorących udział w postępowaniu. 

Każdy „przypadek” zlecony przez sąd, biegły musi odnosić do „czynu”, 
który jest w zainteresowaniu sądu, a więc do jego składników: „podmiot” (oso-
ba, sprawca czynu) „przedmiot” (dobro chronione przez prawo: życie, zdrowie, 
cześć, własność,…), „strona podmiotowa” (motyw działania sprawcy, poczu-
cie winy…) „strona przedmiotowa” (sposób zachowania się sprawcy: zabija-
nia, zabierania,…). W wielu przypadkach udaje się przekonać sąd i rozszerzyć 
zakres wykonywanych czynności badawczych przez biegłego (wtedy w Po-
stanowieniach o powołaniu biegłego pisze się: „wykonanie innych czynności 
badawczych mających znaczenie dla sądu i stron biorących udział w postępo-
waniu”).

Moim zdaniem czynności biegłego psychologa w mniejszym lub więk-
szym zakresie mieszczą się w ramach metody STUDIUM PRZYPADKU, 
chociaż wprost się ich tak nie nazywa. Zgodnie z wieloletnią praktyką i ist-
niejącymi koncepcjami teoretycznymi w psychologii klinicznej1 i kryminolo-
gii2 postępowanie badawcze biegłego psychologa przybiera wyraźnie według 
określonych etapów:

1. Szczegółowa analiza treści dokumentów znajdujących się w aktach 
sprawy oraz:

– udział w przesłuchaniach – „obserwacja” zachowań podczas składa-
nia zeznań, wyjaśnień,

– przeprowadzenie badań uzupełniających (dodatkowe rozmowy, wy-
wiady),

– analiza dokumentacji „pozasądowej” dorosłych: akta i dokumenty 
osobowe, zdrowotne, inne „osobopoznawcze”, nieletnich: dokumen-
tacja szkolna, zdrowotna, wytwory plastyczne.

2. Opracowanie „taktyki’ badawczej, dobór stosownych technik i narzę-
dzi badawczych.

3. Przeprowadzenie badań zasadniczych:
– testy do badania inteligencji,
– inwentarze osobowości,
– testy projekcyjne, 
– testy typu „zadania niedokończone”, 
– inne w zależności od potrzeb.

1 J. Stanik, H. Przybyła, Opinia biegłego psychologa w sprawach karnych nieletnich, Katowice 1981. 
Z. Marten: Wstęp do psychologii sądowej. Katowice 1990.

2 B. Hołyst, Kryminalistyka. Warszawa 1983.
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4. Syntetyczna analiza uzyskanych wyników badań.
5. Opracowanie opinii wraz z ewentualnym planem, terapii i oddziały-

wań resocjalizacyjnych.

„Obrona” opinii w toku procesu sądowego
Czynności wykonywane według przedstawionej procedury są bardzo 

zbliżone do procedury badawczej prowadzonej w ramach metody „studium 
przypadku”. Można dyskusyjnie stwierdzić, że czynności biegłego psychologa 
są specyficzną odmianą metody indywidualnego studium przypadku. Specyfi-
ka tej odmiany ma jeszcze inną charakterystyczną cechą polegającą na tym, że 
biegły psycholog musi mieć świadomość w czasie wykonywanych czynności, 
iż każdy przypadek zlecony do badania przez sąd ma ścisły związek z czy-
nem będącym „tłem”, „płaszczyzną odniesienia” wszystkich jego czynności 
badawczych.

„Studium przypadku” – nazwa metody często używana zamiennie w me-
todologii badań psychologicznych i pedagogicznych jako „analiza przypadku”, 

„metoda indywidualnych przypadków” lub „metoda kliniczna”, charaktery-
zuje się gromadzeniem danych o rozwoju i życiu: psychicznym, fizycznym  
i społecznym interesującej nas osoby. Jest sposobem badań, polegającym na 
analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje 
lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej, poprzez pryzmat 
jednostkowych biografii ludzkich, z nastawieniem na opracowanie diagnozy 
przypadku lub zjawiska3. Przy pomocy tej metody dokonuje się wielostronnej  
i dokładnej analizy zachowań, postaw i niektórych cech osobowości człowieka, 
która wykonywana jest na przestrzeni określonego czasu i z uwzględnieniem 
środowiska w jakim żyje. 

„Studium przypadku” jako metoda badawcza może być wykorzystywa-
na w stosunku do: dzieci i dorosłych, zdrowych psychicznie oraz do osób  
o zaburzonym rozwoju, z trudnościami poddawania się zwykłym oddziaływa-
niom wychowawczym. Metoda ta pozwala na postawienie diagnozy zaburzeń 
oraz przyczynia się do ukazania ich przyczyn i szerszego kontaktu środowi-
skowego. Pedagodzy sporządzający charakterystyki uczniów dla potrzeb Sądu 
koncentrują się na personalnych o nich informacjach, a należałoby przekazać 
informacje także o ich historii życia, funkcjonowaniu w rodzinie, środowisku 
rówieśniczym, rozwoju umysłowym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym, 
a także ich: zainteresowania, postawy, poczucie niezależności, wytrwałość.

W metodzie indywidualnych przypadków (studium przypadku) stosuje 
się najczęściej takie techniki badań jak: rozmowa i wywiad, analiza treściowa 
i formalna dokumentów osobistych, analiza wytworów, obserwacja uczest

3 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995, s. 48.
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nicząca itp. Gdy biegły ma odpowiednie kompetencje i umiejętności może 
zastosować testy psychologiczne i techniki projekcyjne, np. typu „człowiek”,  

„rodzina”, „dom”.
Wielu metodologów twierdzi, że studium przypadku nie jest samodziel-

ną metodą badawczą, ale tylko osobliwym podejściem wykorzystującym inne 
metody i techniki badawcze. Metoda ta nie jest techniką gromadzenia danych. 
Sądzę, że metoda ta rzetelnie zastosowana jest przydatna w badaniach dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Istotną w zastosowaniu studium przypadku jest korzy-
stanie z wielu źródeł informacji. W przypadku ucznia, który dokonał czynu 
przestępczego należy korzystać z wielu o nim źródeł informacji. Mogą to być 
relacje pisemne i ustne składane o nim przez nauczycieli, ale również przez ko-
legów i znajomych oraz rodziców. Warto dokonać też analizy jego dostępnych 
wyników badań lekarskich, psychologicznych. Należy także dokonać analizy: 
jego zeszytów szkolnych, notatek, wypracowań oraz różnych wytworów. War-
to dokonać obserwacji zachowań podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych.

W metodzie „studium przypadku” można stosować różne techniki  
badawcze, co z jednej strony dowodzi, że istnieje możliwość dokonywania 
wielostronnych charakterystyk indywidualnych, a z drugiej strony – stwarza 
możliwość spłycenia przeprowadzonych za jej pomocą badań. Pochopne uogól-
nienia, wyprowadzane z niedostatecznie sprawdzonego materiału badawczego 
może doprowadzić do tego typu niebezpieczeństw. Nie ma zgodności wśród 
metodologów czy metoda ta bywa szczególnie doceniana jako metoda badań 
jakościowych czy badań ilościowych. Sądzę, że w pracy biegłego psycholo-
ga metoda „studium przypadku” winna być zaliczana do badań jakościowych, 
ponieważ jej stosowanie daje możliwość biegłemu dowolnego wyboru technik 
badawczych oraz możliwość dobrego porozumienia się  z osobami badanymi.

Z dotychczasowej praktyki biegłego sądowego wynika moje przekonanie  
o tym, że stosowanie badań jakościowych łączy się z otwartością badacza 
wobec teoretycznych założeń koncepcji badań oraz z doborem technik ba-
dawczych. Uważam, ze metoda ta daje możliwość lepszego porozumienia się  
z osobami badanymi. W kontaktach z nimi wyzwala się wtedy większa go-
towość mówienia, w sposób szczery i wylewny niż wtedy, gdy zastosujemy 
wystandaryzowane narzędzie badawcze. Zdaję sobie sprawę również ze sła-
bych stron stosowania omawianej metody. Spore trudności występują zapewne  
w trafności i rzetelności ale mogą cechy te być eliminowane kompetencją oso-
by, stosującej tego rodzaju metodę. Umiejętność łatwego nawiązania kontaktu  
z badanym oraz możliwość korzystania z wielu źródeł wiedzy o badanym,  
ułatwi wykonanie czynności biegłego.

Metoda „studium przypadku” w badaniach psychologicznych i pedago-
gicznych nie ma wielu zwolenników. Niektórzy nastawieni do niej sceptycz-
nie twierdzą, że badacz posługujący się studium przypadku, narażony jest 
na wybiórcze, a nawet stronnicze podejście. Pochopnie wyciągane wnioski  
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prowadzoną do zbyt daleko idących uogólnień. Należy mieć świadomość,  
że wielość zgromadzonego materiału badawczego jest trudna do jednoznacz-
nego zinterpretowania. Wiadomym jest, że te same dane (czy fakty) można 
odczytywać w różny sposób. 

Biegły psycholog winien mieć także świadomość, że każde narzędzie ba-
dawcze musi być stosowane zgodnie z teorią testów, w obszarze ich rzetelności, 
funkcjonującej na dwóch wyraźnie oznaczonych płaszczyznach. Jedna trakto-
wana jako teoria rzetelności, a druga jako zestaw praktycznie wykorzystanych 
miar, dzięki którym możliwe jest określenie stopnia rzetelność konkretnego 
testu. 

Metoda studium przypadku wymaga od biegłego psychologa dużej znajo-
mości narzędzi badawczych oraz szerokiej interpretacji uzyskanych wyników 
badań.

Trudno w sposób jednoznaczny wskazać w historii psychologii, okres po-
wstawania metody „studium przypadku”. Moim zdaniem nie nazywając jej 
wprost, użył tej metody Zygmunt Freud, (1856-1939), który ustalił strategie 
badawczą tej metody, budując ogólną teorię genezy nerwic. Obserwacje włas-
nych dzieci, niekiedy prowokując ich zachowanie, stosował Jean Piaget (1896-
1980), tworząc uogólnienia dotyczące rozwoju myślenia i języka. W historii 
psychologii polskiej, pionierami tej metody byli: Michał Antoni Wiszniewski 
(1794-1865) autor m.in. „Charakterów rozumów ludzkich”, Julian Ochorowicz 
(1850-1917), twórca metody „portretów psychologicznych” oraz Jan Władysław 
Dawid (1859-1914), twórca obrazkowej metody badania inteligencji i „Pro-
gramu spostrzeżeń nad dzieckiem”. Ponad sto lat temu Polskie Towarzystwo 
Badań nad Dzieckiem opracowało kwestionariusze m.in. do badań rysunków 
dziecięcych, do badania twórczości rysunkowej dziecka, a w stosowanej meto-
dzie biograficznej podał sposoby wykorzystania jej do badania psychiki.

We współczesnej, dość obszernej literaturze dotyczącej problematyki 
psychologii sądowej, nie podnosi się problematyki związanej ze „studium 
przypadku”. Być może w przyszłości wraz z dalszym rozwojem metodologii 
badań, w obszarze psychologii sądowej, „studium przypadku” znajdzie swoje 
miejsce.
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