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1. Wprowadzenie
Badania pisma ręcznego w procesie
(zwane też często ekspertyzą grafologiczną, graficzną, pismoznawczą, badaniami
porównawczymi pisama ręcznego itp.)
dotyczą z reguły szeroko pojętych analiz
identyfikacyjnych, a więc potwierdzenia
lub wykluczenia autentyczności dokume
ntu, stwierdzenia faktu jego przerobienia
lub podrobienia, albo też ustalenia jego
autora. Ekspertyzy te, wykonywane w Po
lsce przez nieliczną grupę biegłych, dostar
czają kluczowych często dowodów mają
cych decydujące znaczenie w orzekaniu.
Jednakże wiedza na temat tej techniki
kryminalistycznej wśród praktyków w y
miaru sprawiedliwości jest niewspółmier
nie mała w stosunku do jej wartości diag
nostycznej. Wynika to nie tylko z ułomno
ści procesu dydaktycznego, ale również ze
złych nawyków i przyzwyczajenia do pre
ferowania tzw. osobowych w stosunku do
tzw. rzeczowych środków dowodowych
(„świadek lepszy od opinii biegłego").1*
Nauka grafologii (a więc: wiedzy o piś
mie — bowiem ona stanowi tu przedmiot
zainteresowania) niesie ze sobą znacznie
więcej, niż identyfikacja, możliwości po
znawczych, w oparciu o analizę grafizmu
człowieka. Dotyczą one m.in. diagnozo
wania psychologicznego, neurologiczne
go, psychiatrycznego, medyczno-sądowego, pedagogicznego i wielu innych te

chnik badawczych, bardzo rzadko wyko
rzystywanych procesowo. Dlatego c e I e m opracowania jest wskazanie na owe
„niekonwencjonalne", nie wykorzystywa
ne na co dzień ekspertyzy diagnostyczne,
przynoszące wiele cennych wykrywczo
i dowodowo informacji o człowieku, o fak
tach prawnych czy okolicznościach zda
rzenia.
Zamiarem autora jest przedstawienie
tej wiedzy pod kątem zawodowych po
trzeb palestry, stąd też artykuł zawiera
m.in. informacje zaczerpnięte z praktyki
opiniodawczej, a także techniczne wręcz
wskazówki dotyczące efektywnej współ
pracy uczestników procesu z biegłym.

2. Produkt graficzny jako funkcja
dyspozycji psychofizycznej
człowieka
Grafologia jest naukową metodą po
znania człowieka w oparciu o zweryfiko
wane i praktycznie sprawdzone zasady
interpretacji tworzonego przez niego grafi
zmu. Osadzają się one na traktowaniu
produktu graficznego (pisma, rysunków
itp.) jako wytworu procesów psychofiz
jologicznych całego organizmu ludzkiego,
jako funkcji określonego poziomu jego
rozwoju oraz aktualnych możliwości dzia
łania, jako syntezy dyspozycji intelektu
oraz wydolności układu ruchowego.
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W procesie tworzenia pisma biorą uział
— najogólniej rzecz biorąc — dwa układy:
decydent (tj. wyspecjalizowane partie kory
mózgowej) oraz realizator (tj. układ rucho
wy: narząd ruchu, neuron ruchowy ob
wodowy, neuron ruchowy środkowy,
układ pozapiramidowy, móżdżek). Każdy
z nich stanowi wysoko zorganizowany
twór neurofizjologiczny, czuły na wszelkie
uszkodzenia i reagujący na nie zaburzenia
mi ruchowymi.
Oznacza to, że rozmaite przyczyny na
turalne oraz nienaturalne wywołują okreś
lone zaburzenia graficzne, niejako będąc
ich wskaźnikiem. Mowa tu — z jednej
strony — np. o chorobach psychicznych,
dolegliwościach neurologicznych, sta
nach zakłóceń emocjonalnych, zatruciach
(środkami odurzającymi, alkoholem),
uwiądzie starczym, z drugiej zaś — o nie
dogodnościach technicznych pisania,
wpływie rodzaju środka pisarskiego, pod
łoża itp. Wszystkie te czynniki powodują
bardziej lub mniej specyficzny obraz zabu
rzeń graficznych, stanowiący przedmiot
badań różnych działów grafologii (np.
psychiatrii pisma, psychologii pisma, neu
rologii pisma, fizjologii pisma, identyfikacji
pisma itd.). Wiedza ta znajduje zastosowa
nie w praktyce medycznej, w psychologii,
w pedagogice.2* Niestety — w zbyt wąs
kim zakresie recypowana jest dla potrzeb
kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów
przeprowadzonej na użytek procesu praw
nego.

3.Graficzne badania sprawności
intelektualnej testatorów
Ocena stanu psychofizycznego testatora, w jakim się on znajdował w chwili
testowania, a dotycząca jego świadomości
oraz swobody powzięcia decyzji i wyraże
nia woli (w rozumieniu art. 82 i 945
§1 kodeksu cywilnego) należy do najtrud
niejszych w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym z uwagi na częsty brak
w materiale dowodowym wiarygodnej
i rzetelnej dokumentacji lekarskiej (psy
chiatrycznej, neurologicznej) i psycholo
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gicznej. Oceny szacunkowe nie mogą sta
nowić mocnego oparcia dla prawnego
orzekania o ważności czynności prawnej
testowania, a jeżeli są dokonywane przez
biegłych-psychiatrów, to z reguły stano
wią podstawę, punkt zaczepienia wnios
ków dowodowych w postępowaniu od
woławczym.
W istniejącej sytuacji pomocnymi oka
zują się być m.in. badania grafologiczne.
Wychodzą od sygnalizowanej wyżej zasa
dy neuropsychofizjologicznego mechani
zmu tworzenia pisma ręcznego — pode
jmuje się, i to z dobrym skutkiem, próby
oceny interesującej z prawnego punktu
widzenia sprawności intelektualnej (psy
chofizycznej) testatorów w oparciu o ana
lizę obrazu graficznego testamentu.
Interpretacji poddaje się zwłaszcza do
strzegane zaburzenia graficzne, sprawdza
jąc, czy ich tło ma związek z niedyspozycją
intelektu, świadomości, stanu psychiczne
go, emocji, dyspozycji fizycznej itp. Stoso
wana przy tym jest szeroka wiedza z za
kresu neurologii, psychiatrii, fizjologii
i psychologii pisma, które wypracowały
modele, schematy realcji zachodzących
pomiędzy zaburzeniami organizmu czło
wieka a ich odzwierciedleniem w obrazie
grafizmu. Jest to ocena zarówno ilościo
wa, jak i jakościowa. Bada się szeroki
wachlarz tzw. graficznych parametrów pi
sma (wielkość, kąty, proporcje, wiązania,
przebieg linii pisma, budowa liter, tempo
kreślenia, zwięzłość pisma itp.) oraz struk
turę językowo-treściową (o ile pozwala na
to rodzaj dokumentu). Nie bez znaczenia
jest tu doświadczenie opiniodawcze eks
perta, a nawet jego intuicja. Oczywiście,
należy zastrzec, że te bardziej „subiektyw
ne" mechanizmy diagnozy wynikają z wie
dzy specjalistycznej i nie mają nic wspól
nego z zabawą w ocenę pseudopsychografologiczną dokonywaną przez nieprofes
jonalistów najczęściej na komercyjne po
trzeby czasopism ilustrowanych.
W procedurze diagnozowania najbar
dziej istotne jest to, że właśnie inkrymino
wany produkt graficzny (testament, pod
pis pod aktem darowizny, list pożegnalny
itp.) stanowi w wielu przypadkach j e d y-
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n y materialny, dający się więc wielokrot
nie i wszechstronnie analizować, ślad
sprawności i dyspozycji psychofizycznej
autora z istotnego punktu widzenia prawa
samego momentu dokonywania danej
czynności prawnej. Brak bowiem dowo
dów medycznych uniemożliwia w takich
przypadkach specjalistyczne opiniowanie
lekarskie (psychiatryczne). Tym samym
dokument urasta do rangi kluczowego
śladu (dowodu) w ocenie stanu świado
mości, swobody podejmowania i wyraża
nia woli autora.
Tymczasowa moja praktyka opinioda
wcza przyniosła już ponad 40 ekspertyz-diagnoz, przeprowadzanych według
powyższych reguł. Materiał ten doczekał
się częściowo opracowania naukowego
i publikacji.3 W ostatnim czasie badaniom
poddano wiele kolejnych dokumentów,
z których większość godna jest naukowej
analizy. Poniżej — jeden z przykładów.
(Eksp. 261/90) Badaniom poddano
podpis pod testamentem notarial
nym, sporządzonym przez 51 -letnią
kobietę na 1 miesiąc przed śmiercią.
Przedmiotem spadku był udział we
Atasności nieruchomości rolnej.
Autorka, od wielu lat okresowo le
czona szpitalnie w klinikach psy
chiatrycznych na oddziałach odwy
kowych, przy udokumentowanym
rozpoznaniu alkoholizmu przewlek
łego, zespołu Korsakowa, chwilo
wych zanikach świadomości, ogól
nego wyniszczenia organizmu itp.
W okresie 2 miesięcy przed i 1 mie
siąc po dacie sporządzenia testame
ntu — nie była hospitalizowana
przez żadnego lekarza; stąd brak by
ło jakiejkolwiek dokumentacji me
dycznej dotyczącej jej stanu zdrowia
z okresu testowania. W materiale
dowodowym znajdowały się sprze
czne zeznania świadków na temat
stanu zdrowia testatorki w tym cza
sie. Przesłuchany w charakterze
świadka notariusz zeznał, iż „nie do
strzegł w zachowaniu testatorki
oznak zaburzeń świadomości".

Podejmujący próbę obalenia
spornego testamentu, pominięty
w nim mąż zmarłej zarzucił brak
u niej zdolności testowania w rozu
mieniu art. 945 §1 k.c. W wyniku
niezgodnych, krańcowo sprzecz
nych opinii lekarzy leczących testatorkę w okresie wcześniejszym
— sąd postanowił zasięgnąć mojej
opinii, pytając: „Czy w podpisie na
testamencie stwierdza się cechy pa
tologii pisma, takie zmiany graficzne,
kóre mają świadczyć o stanie upicia,
zaburzeń świadomości itp.?"
Przeprowadzone w biurze nota
rialnym badania podpisu pod spor
nym testamentem oraz szerokiego
materiału porównawczego, pocho
dzącego głównie z okresu przedchorobowego, pozwoliły na ujawnienie
w podpisie testamentowym wielu
istotnych zaburzeń graficznych, ty
powych dla upośledzenia psychicz
nego, intelektualnego i fizycznego
spowodowanego zespołem zależ
ności alkoholowej. Dało to podsta
wę do orzeczenia, iż „Obraz graficz
ny podpisu pod testamentem XY
świadczy o tym, że wysoce praw
dopodobne było, iż został on sporzą
dzony w stanie zaburzeń świadomo
ści oraz zaburzeń neurofizjologicz
nych, wywołanych istniejącą choro
bą".
Opinie grafologiczne dotyczące diag
nozowania stanu psychofizycznego testatora, w jakim znajdował się w chwili doko
nywania czynności prawnej testowania,
dają możliwość optymalizacji w tym za
kresie, zastępując niekiedy niemożliwe tu
do wydania orzeczenia lekarskie. Ów at
rybut „symptomu bezpośredniego" jest tu
najważniejszy i powoduje, że ocena grafologiczna spycha niejako na drugi plan
hipotetyczne szacunkowe orzeczenia le
karskie, oparte na badaniach testatora
przeprowadzanych wcześniej lub później
niż czynność testowania. Sporadycznie
bowiem zdarza się, aby sporządzaniu tes
tamentu (lub innego aktu prawnego) to 
warzyszyły równolegle z nim przeprowa
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dzane miarodajne badania lekarskie; sytu
acja taka ma niekiedy miejsce w przypad
kach spisywania ostatniej woli chorego
w szpitalu.
Trudno oczekiwać, by opinie grafolo
giczne zastąpiły orzeczenia lekarskie, jed
nak wyjaśniają stan faktyczny, uprawdo
podobniają lub klasyfikują zarzuty pod
noszone wobec zdolności testowania oraz
dostarczają sądowi przesłanki do podej
mowania rozstrzygnięć merytorycznych.
Bardzo istotne jest tu dostrzeżenie
przez organ procesowy możliwości wprzę
gnięcia w proces dowodowy, a więc
w czynności wyjaśniające wszelkie (rów
nież psychofizyczne) okoliczności testo
wania, właśnie analizy produktu graficz
nego. Duża rola przypada tu więc pełno
mocnikom stron, mogącym w aktywny
sposób wpływać na obiektywizację stanu
faktycznego. Wymaga to jednak podsta
wowej choćby wiedzy z zakresu nie tyle
reguł, zasad badania pisma, co przynajm
niej możliwości diagnostycznych metody,
jej wartości dowodowej, granic badaw
czych i ograniczeń interpretacyjnych.
Zgłębieniu tej wiedzy służy bardzo wiele
opracowań naukowych i popularnonau
kowych, dostępnych w kraju w czasopis
mach specjalistycznych oraz w popular
nych periodykach prawniczych.4
Składane w tym zakresie wnioski do
wodowe powinny dotyczyć istoty sprawy,
a więc rozstrzygnięć odnoszących się do
zarzutów formułowanych w oparciu o art.
82 i 945 S 1 k.c. Najlepszy kontakt z bieg
łym nawiązać można poprzez właściwe
sprecyzowanie dla niego pytań badaw
czych. Tak więc w omawianym tu zakresie
sens mają pytania nie tyle o ocenę stanu
świadomości lub ewentualnie ograniczeń
woli testatora (obszar badawczy zastrze
żony dla psychiatrii sądowej i psychologii
sądowej), ile o stwierdzenie istnienia (lub
nie), a jeżeli tak, to jakich, graficznych lub
językowo-treściowych symptomów uzna
nych przez szeroko pojętą naukę grafologii
za specyficzne, typowe dla zaburzeń psy
chofizjologicznych, obejmujących rów
nież sferę świadomości, swobody działa
nia, podejmowania decyzji i jej wyrażania.
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Modelowym może tu być pytanie: „Czy
w grafiźmie (oraz ewentualnie treści) spo
rnego dokumentu X występują zaburzenia
mogące być wskaźnikiem (symptomem)
zaburzeń psychofizjologicznych w rozu
mieniu art. 82 lub 945 § 1 k.c.?" Tak
formułowane pytania nawiązują nieco do
reguł orzekania medyczno-sądowego,
gdzie biegłego pyta się o odpowiadanie
(lub nie) stanu klinicznego znamionom
przestępstwa wyrażonym w art. 155, 156
lub 182 k.k., albo też sądowo-psychiat
rycznego, gdzie ocena dotyczy ewentual
ności zastosowania art. 25 k.k. Tym samym
więc są to pytania o symptomy, znamiona
stanu dyspozycji człowieka i nic więcej.
Dlatego też za bezzasadne uważam spoty
kane niekiedy zarzuty niektórych sędziów,
że biegły formułowaną w tym duchu opi
nią dokonuje kwalifikacji prawnej okolicz
ności testowania, ingerując tym samym
w zastrzeżone kompetencje sądu. Biegły
wyjaśnia, w oparciu o swą wiedzę spec
jalistyczną, posługując się jedynie języ
kiem przepisów prawnych.5

4. Graficzne badania
stanu nietrzeźwości
Spośród rozmaitych czynników psy
chofizycznych, oddziałujących destrukty
wnie na obraz grafizmu, szczególną pozy
cję zajmuje alkohol. Wynika to z powsze
chności tej używki w życiu codziennym,
w tym również i w okolicznościach sporzą
dzania przeróżnych dokumentów. W sta
nie nietrzeźwości popełnianych jest też
wiele przestępstw. Wszystko to powoduje,
że ocena trzeźwości (nietrzeźwości) ma
tak istotne znaczenie zarówno dla skutecz
ności obrotu prawnego, jak i w wyjaś
nianiu okoliczności przestępstw. Tu — po
dobnie jak w opisanych wyżej przypad
kach testowania — z pomocą (tym razem
medycynie sądowej) przychodzi grafologia.
Zasady diagnozy są dość zbliżone. Ba
danie polega na sprawdzeniu, czy w struk
turze graficznej pisma (niekiedy też i językowo-treściowej) występują znamiona
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(symptomy) nietrzeźwości. Ich katalog
jest znany, i to wyjątkowo dobrze, bowiem
problematyka „alkohol — pismo ręczne"
należy w zakresie patologii pisma ręcznego
do najlepiej naukowo poznanych.6
Dotychczasowa praktyka opiniodaw
cza świadczy o szerokich możliwościach
angażowania techniki grafologicznej do
oceny stanu nietrzeźwości autora pisma.
Tak więc — poza omawianymi wcześniej
przypadkami testowania — badania te mo
gą być prowadzone w celu wyjaśnienia
okoliczności sporządzenia i podpisywania
wszelkich innych dokumentów prawnych
(w tym finansowych), listów pożegnal
nych, pogróżkowych, zeznań świadków,
oświadczeń oznaczeniu historycznym, czy
wreszcie listów pozostawianych na miejs
cu przestępstwa przez jego sprawcę.
Z praktyki lat ostatnich warto tu przyto
czyć dwa przykłady.
(Eksp. 246/89) Analizie poddano
odręczny protokół z zebrania zarzą
du koła ZBoWiD i w J.G., podpisany
przez czterech członków posiedze
nia, poświadczający uprawnienia
kombatanckie jednego z członków
koła z tytułu rzekomego uczestnict
wa w działaniach ruchu oporu (no
tabene okazało się, że faktycznie był
on aktywnym konfidentem gesta
po). Badanie zostało zlecone z uwa
gi na podejrzenie nieautentyczności
dokumentu, rodzące się stąd, iż nie
został on właściwie ostemplowany.
Przeprowadzona analiza identyfika
cyjna, opierająca się na dostarczo
nym przez zleceniodawcę materiale
porównawczym, potwierdziła au
tentyczność dokumentu, przy jed
noczesnym ustaleniu, że został on
napisany i podpisany przez osoby
pozostające w stanie znacznego
upojenia alkoholowego. Fakt ten za
inicjował dalsze dochodzenie, które
doprowadziło do ujawnienia uczest
ników i okoliczności zmowy prze
stępnego poświadczenia nieprawdy
i do zdemaskowania przestępcy w o 
jennego.

(Eksp. 296/90) Badaniom pod
dano poświadczenie wystawione
przez wierzyciela o odbiorze długu
w wysokości kilku milionów zł.
Z uwagi na to, że wierzyciel ów
zaprzeczał w sądzie, by kwotę należ
ną otrzymał, potwierdzając jedynie,
że „...coś pisał u dłużnika w jego
domu, gdy wypili damskiej wódki
butelek sześć..." — sąd postanowił
ustalić, czy „w oświadczeniu zawar
te są cechy pisma osób pijanych,
a jeżeli tak, to czy było to upicie
w stopniu znacznym?" Przeprowa
dzone badania potwierdziły, iż spor
ne poświadczenie sporządzone zo
stało przez wierzyciela w stanie zna
cznego upojenia alkoholowego,
szacując je — z uwzględnieniem
wiedzy o typowości przypadków
— na około 3 promille alkoholu we
krwi. Na podstawie tej opinii sąd
uznał oświadczenie wierzyciela za
nieważne prawnie i zdyskwalifiko
wał je jako dowód zwrotu długu.
Przytoczone przykłady ilustrują niektó
re tylko możliwości sięgnięcia po diagnozę
grafologiczną w postępowaniu sądowym.
Przed 10 laty opisałem (wspólnie z psy
chiatrą) przypadek oceny stanu nietrzeź
wości zabójcy w chwili czynu, przeprowa
dzonej na podstawie analizy listu sporzą
dzonego przez niego natychmiast po do
konaniu zbrodni.7 Kilkakrotnie ocenie
poddawane były podpisy pod spreparo
wanymi protokołami przesłuchania świad
ka, podrobione przez funkcjonariuszy MO
wstanie nietrzeźwości. Przedmiotem ana
lizy były też podpisy osób badanych złożo
ne pod protokołem pobrania od nich krwi
w celu ustalenia zawartości alkoholu. Ana
lizą objęto też ostatnio list pożegnalny
samobójcy, który spożywając w dużym
tempie alkohol spisywał równocześnie
swą ostatnią wolę oraz życiorys, dokonu
jąc w nim oceny postępowania wobec
niego bliskich mu osób, by na koniec
dokonać udanego zamachu samobójcze
go. Graficzne ustalenie faktu narastającej
nietrzeźwości samobójcy okazało się ko
nieczne ze względu na usunięcie z miejsca
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zdarzenia przez domowników dowodów
spożywania przez niego alkoholu oraz
z uwagi na niewytłumaczalną decyzję pro
kuratora odstąpienia od medyczno-sądowej sekcji zwłok denata.
Przykładów jest wiele; świadczą one
o kształtowaniu się, acz powolnym, pew
nej właściwej praktyki dowodowej.

5. Uwagi końcowe
Grafologiczna ekspertyza diagnostycz
na stanowi w Polsce nadal novum w prak
tyce badań dokumentów. Dość ciężko to 
ruje sobie drogę w gąszczu nieufności
i uprzedzeń praktyki wymiaru sprawied
liwości. Tymczasem jej wartość i możliwo
ści są naukowo niekwestionowane, choć
naturalnie nie należy ich absolutyzować
i przeceniać. Jest efektywną opinią po
mocniczą, wspomagającą orzecznictwo
sądowo-psychiatryczne, psychologiczne,
medyczno-sądowe itp. Stanowi cenną
przesłankę kompleksowego opiniowania
w ramach szerokiego wachlarza tzw. po
mocniczych nauk sądowych. Niekiedy
może też stanowić dowód bezpośredni
i kluczowy w procesie.
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Jej wartość dowodowa wyznaczona
jest zawsze układem i wartością wszyst
kich innych środków dowodowych, upra
wdopodobnionym stanem faktycznym.
Wartość diagnostyczna prezentowanej
tu ekspertyzy zależy w dużym stopniu od
procedury wstępnej, przedbadawczej.
Mowa tu o zgromadzeniu możliwie peł
nych informacji o stanie zdrowia autora
badanego pisma, domniemanych okoliczościach jego sporządzenia oraz o właś
ciwym doborze materiału porównawcze
go. Chodzi o próby pisma sporządzone
w zróżnicowanych, kontrolowanych sta
nach psychofizycznych i technicznych.
Czynność ta, by mogła przynieść pożądany
efekt, powinna być przeprowadzana pzez
biegłego.
Kończąc, chcę podkreślić, że dotych
czasowe sukcesy prezentowanej tu meto
dy badawczej stanowią rezultat inspiro
wania sądów do zlecania tych badań głó
wnie przez adwokatów. Oni jako pierwsi
zainteresowali się praktycznie oferowaną
przez naukę nową drogą optymalizacji do
wodów. Ufam więc, że tendencja ta zo
stanie utrzymana, i to dla dobra obu stron,
tj. nauki i praktyki.
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