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Zasadniczym elementem procesu cywilnego i karnego jest postępowanie 
dowodowe. Niewątpliwe dowód z zeznań świadka pozostaje najczęstszym 
środkiem dowodowym, z jakim  spotyka się sąd, prowadząc postępowanie 
dowodowe. W tym kontekście elem enty wpływające na ocenę wiarygodności 
świadka i jego zeznań m ają istotne znaczenie dla sędziów, prokuratorów, 
adwokatów i radców prawnych. Najistotniejszym z tych elementów jest wie
dza psychologiczna, która może pomóc w prawidłowej ocenie wiarygodności 
zeznań świadka. Psychologia zeznań świadków jest dynamicznie rozwijającą 
się dziedziną psychologii sądowej. Ustalenie wiarygodności zeznań, w szcze
gólności zeznań świadków małoletnich, obejmuje cały katalog kryteriów ta 
kiej oceny, tj. analizę: odpowiedzi świadka, osobowości, motywacji wynikają
cych z określonych sytuacji i układów, w jakich znajdował się świadek.

W tej sytuacji recenzowana monografia autorstw a Zbigniewa M artena 
jest cenną pozycją w literaturze przedmiotu. Psychologia zeznań  stanowi 
syntezę aktualnego stanu  wiedzy psychologicznej na ww. tem at. Autor przed
staw ia również własne przemyślenia w tym zakresie. Dodatkowo, na podsta
wie badań empirycznych, dokonuje weryfikacji modelu analizy strukturalno- 
funkcjonalnej.

Monografia składa się z dw unastu rozdziałów ujętych w czterech czę
ściach.

Pierwsza część to wprowadzenie do problematyki psychologii zeznań. 
W rozdziale pierwszym w aspekcie historycznym przedstawiono zastosowa
nie psychologii w teorii i praktyce praw a oraz podano różnorodne definicje 
polskich i zagranicznych przedstawicieli nauki pojęcia „psychologia sądowa”. 
W nader interesujący sposób autor prezentuje miejsce psychologii zeznań 
w systemie wiedzy. Sięgając do źródeł historycznych, przytacza nawet aneg
doty i przybliża sylwetki wybitnych przedstawicieli psychologii.

W rozdziale drugim autor zajmuje się prawno-psychologicznymi aspekta
mi dochodzenia do prawdy sądowej w prawie polskim. Następnie omawia 
źródła i środki dowodowe, jak  również reguły procesowego odbierania zeznań 
w procesie karnym. Osobowe źródła dowodowe mogą być bowiem wykorzy
stywane tylko przy zachowaniu określonych prawem wymogów formalnych 
towarzyszących przesłuchaniu. Podobnie przepisy kodeksu postępowania
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karnego określają warunki formalne dopuszczenia dowodu z opinii biegłego. 
Autor omawia te zagadnienia oraz wskazuje na znaczenie biegłego psycholo
ga w procesie karnym.

W rozdziale trzecim podjęto problematykę wiarygodności świadka i jego 
zeznań nie tylko z perspektywy psychologii sądowej i prawa, ale również 
z punktu  widzenia logiki. Słusznie zauważono, że ocena wiarygodności ze
znań na sali sądowej wymaga stosowania zasad logiki, jak  i wykorzystania 
doświadczenia życiowego świadka. Z punktu  widzenia psychologii społecznej 
oczywiste jest ujmowanie czynności odbierania zeznań jako procesu komuni
kacji interpersonalnej. W dalszej części podjęto kwestię wiarygodności psy
chologicznej świadka i jego zeznań w ujęciu atrybucyjnym, po czym wskaza
no metody przesłuchania i dokumentowania zeznań oraz podkreślono ich 
wartość dowodową. Szczególną uwagę poświęcono świadkowi małoletniemu.

Część druga, zatytułowana Psychologiczne teorie analizy i oceny wartości 
zeznań, obejmuje trzy rozdziały. Przedstawiono tu taj m.in. model Friedricha 
Arntzena oraz model H ansa Szewczyka i Eckharda L ittm anna. Friedrich 
Arntzen (1914-2002) to długoletni dyrektor Insty tu tu  Psychologii Sądowej 
w Bochum (RFN), wybitny specjalista w dziedzinie psychologii, łączący wie
dzę teoretyczną z zakresu psychologii sądowej z praktyką jako biegły. Z kolei 
H ans Szewczyk i Eckhard L ittm anna to przedstawiciele wschodnioniemiec- 
kiej psychologii sądowej, której rozwój w latach sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych XX wieku był swoistym fenomenem w Europie Wschodniej. N a
stępnie zaprezentowano modele analizy zeznań świadków dorosłych, tj. 
model Udo Undeutscha, model szwedzkiego psychologa i pedagoga Arne 
Trankella, model G unthera Kohnkena, jak  również modele wypracowane 
przez przedstawicieli innych dziedzin nauki.

Część trzecia poświęcona jest głównym źródłom błędów w zeznaniach. Po 
ogólnym zdefiniowaniu kłam stwa, wyodrębniono i poddano analizie kłam 
stwo intencjonalne oraz kłam stwo patologiczne i na tle patologicznym. 
W kolejnych rozdziałach zajęto się sugestywnością i podatnością na sugestię 
oraz psychologicznymi mechanizmami warunkującymi niektóre błędy w ze
znaniach świadków. Interesujący jest rozdział dziesiąty, w którym autor za
prezentował kontrowersje, jakie wiążą się z pozyskiwaniem zeznań przy wy
korzystaniu np. skopolaminy czy innych środków, których podanie powoduje 
przełam anie woli osoby, której je zaaplikowano. Zajął się także hipnozą 
i metodami wykorzystującymi reakcje fizjologiczne organizmu.

O statnia, czwarta część monografii to prezentacja propozycji Zbigniewa 
M artena w zakresie strukturalnej i funkcjonalnej analizy treści zeznań 
świadków. Prezentuje on metodologię i metodykę analizy struk tury  i funkcji 
zeznania. Nader interesujące są przykłady opiniowania psychologicznego ze
znań z zastosowaniem metody analizy strukturalno-funkcjonalnej. Większość 
przykładów pochodzi z praktyki własnej autora jako biegłego sądowego. Czyni
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to pracę tym bardziej ciekawą i wartościową, zwłaszcza że dokonuje on: 
analizy struk tu ry  zeznania, analizy funkcji zeznania, oceny warunków spo
strzegania, analizy i oceny zdolności do odtwarzania spostrzeżeń, po czym 
omawia błędy i uchybienia biegłych psychologów.

Wieńczące monografię „Podsumowanie i wnioski końcowe” zawierają 
wiele ciekawych i słusznych uwag. Ja k  zasadnie zauważa autor, zasadniczym 
pytaniem  metodologicznym w psychologii zeznań świadka jest aktualnie 
kwestia, w jakim  kierunku powinny iść badania podstawowe. Czy w k ierun
ku badań eksperymentalnych, czy też w kierunku ekspertyz kom plem entar
nych, psychologiczno-pedagogicznych? Na świecie funkcjonuje bowiem wiele 
instytucji ukierunkowanych na badania naukowe, działalność szkoleniową 
i usługi opiniodawcze dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, nato
m iast w Polsce ograniczone jest to do Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno- 
Konsultacyjnych, które nie mogą sprostać współczesnym oczekiwaniom tych 
organów.

Lektura recenzowanej książki Zbigniewa M artena pozwala wyrazić prze
konanie, że jest to pozycja oryginalna, a przedstawione w niej modele analizy 
i oceny zeznań świadków są istotnymi elem entam i dochodzenia do prawdy 
sądowej, jak  również wyrabiają u  czytelnika szersze spojrzenie na problematy
kę przesłuchania świadka. Można ją  polecić nie tylko prawnikom i psycholo
gom, ale także osobom interesującym się tem atyką postępowania dowodowego. 
Reasumując, recenzowana monografia stanowi interesującą i pobudzającą do 
reelekcji publikację, z k tórą warto się zapoznać.
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