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Psychologiczne kryteria niepoczytalności 
i poczytalności zmniejszonej -  refleksje 
biegłego psychologa dla prawników

Co prawnicy winni znaleźć w opinii 
sądowo-psychologicznej, by móc roz
strzygać o zastosowaniu art. 25 § 1 lub 
§ 2 k.k? Piszę ten artykuł dla okreś
lonego odbiorcy, ponieważ mimo wie
loletniej już dyskusji nad psychologicz
nymi kryteriami niepoczytalności i po
czytalności ograniczonej liczni praw
nicy w swej prakty
ce procesowej za
kładają, iż przed
miotem ekspertyzy 
winny być TYLKO 
te zjawiska i proce
sy psychiczne, które 
charakteryzują się 
zakłóceniami (w 
tym zwłaszcza zja
wiska patologicz
ne), natomiast eks
pertem w dziedzinie 
patologii życia psychicznego powinien 
być przede wszystkim lekarz. Dlatego 
też -  zgodnie zresztą z obowiązującymi 
przepisami -  jako biegłych powołuje się 
psychiatrów, którzy dopiero w miarę 
własnych wątpliwości, potrzeb 
i UZNANIA zlecają wykonanie okreś
lonych czynności diagnostycznych psy
chologowi. I chociaż zarówno współ
praca psychiatrów z psychologami, jak 
i sam zakres opinii wydawanych dla

organów sprawiedliwości rozszerzają 
się, to nadal można mówić o niewystar
czającym wykorzystaniu kompetencji 
psychologów klinicznych w sprawach, 
w których występuje element patologii 
zjawisk psychicznych. A przecież sami 
teoretycy prawa karnego proponują 
obecnie określanie poczytalności prze

de wszystkim za po
mocą kryterium 
psychologicznego, 
tj. określenia biorą
cego pod uwagę 
skutki czynników 
zewnętrznych i we
wnętrznych dla psy
chiki sprawców. 
Dopuszczając sto
sowanie również 
kryterium psychiat
rycznego (biologicz

nego), a więc wskazującego tylko na
przyczyny niepoczytalności, albo też
mieszanego (łączącego oba podejścia).
Tarnawski (1975, 1981, 1988) przypo
mina za J. Makarewiczem, iż kryterium 
psychologiczne pomaga zachować de
cydującą rolę sędziego, który ma roz
strzygać o odpowiedzialności sprawcy.

Na uwagę zasługują badania porów
nawcze podstaw prawnych opiniowa
nia o niepoczytalności w RFN, Austrii,

Opinia sądowo- 

-psychologiczna przesta ła  

być pomocniczym badaniem  

psychometrycznym, a stała są  

pełną, kliniczną diagnozą 

osobowości sprawcy” .
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Szwajcarii i Polsce konstatujące, iż psy
chologiczne kryteria niepoczytalności 
i poczytalności znacznie ograniczonej 
są bardzo podobne we wszystkich czte
rech systemach prawa karnego (Giero
wski, Popp, Zyss, 1992). Wydaje się to 
przemawiać za celowością stosowania 
tychże kryteriów i co za tym idzie, 
skłaniać prawników do opanowywania 
wiedzy psychologicznej w stopniu wy
starczającym do wyjaśnienia nie tylko 
patologicznych zjawisk psychicznych, 
lecz również zaburzeń rozwoju osobo
wości, kontekstu sytuacyjnego i moty
wacji zachowania przestępnego. Taka 
wiedza może zarazem ułatwić między 
innymi trafne stosowanie art. 25 k.k.

Godne przypomnienia wydają się 
uwagi A. Szymusika (1985, s. 88), 
stwierdzającego, iż „jeśli uznać, że 
przyczyną niepoczytalności lub ograni
czonej poczytalności są czynniki wyłą
cznie natury patalogicznej, to rola psy
chologa jest bardzo ograniczona (...). 
Jeśli jednak przyjąć ZG O D N IE Z WO
LĄ USTAWODAWCY (podkreślenie 
moje -  A. P.), że tymi przyczynami 
mogą być również czynniki niepatolo- 
giczne, znaczenie opinii psychologa nie
pomiernie wzrasta. W wielu punktach 
np. w ocenie stanów emocjonalnych 
może się on stać bardziej kompetentny 
niż lekarz psychiatra” . Ważne to słowa, 
tym bardziej że ich autorem jest nie 
kwestionowany autorytet w dziedzinie 
psychiatrii, wybitny lekarz i zarazem 
biegły sądowy. Stwierdza on ponadto, 
iż począwszy od lat siedemdziesiątych 
psychologowie, mający dotąd mocną 
pozycję w opiniodawstwie dotyczącym 
nieletnich i w ocenie wiarygodności 
świadków, wywalczają znaczenie dla 
swych ekspertyz w zakresie oceny oso

bowości lub motywacji, czy wręcz opi
niowania o stanie zdrowia psychicz
nego, ergo także o poczytalności (Szy- 
musik, 1985, s. 93).

Opinia sądowo-psychologiczna prze
stała być pomocniczym badaniem psy- 
chometrycznym, a stała się pełną, klini
czną diagnozą osobowości sprawcy. Jej 
przedmiotem nie są izolowane objawy 
czy zespoły psychopatologiczne (jak 
ma to miejsce w diagnozie psychiat
rycznej), lecz cała osobowość jednostki, 
rozumiana jako względnie stały system 
mechanizmów sterujących postępowa
niem ludzkim, warunkującym jego psy
chiczne i społeczne przystosowanie 
(Reykowski, 1977). Specyfiką sądowej 
diagnozy psychologicznej jest nie tylko 
ustalenie ogólnych właściwości i me
chanizmów osobowościowych spraw
cy, ale także określenie zjawisk i proce
sów psychicznych doprowadzających 
do popełnienia przez niego danego czy
nu. Czyn przestępny jest szczególnym 
zachowaniem człowieka, wypadkową 
i osobowości, i doświadczenia osob
niczego, i czynników sytuacyjnych (na 
ich znaczenie zwrócił dobitnie uwagę 
Domachowski, 1981), i innych bodź
ców zewnętrznych. Można zatem po
kusić się o twierdzenie, iż tak rozumia
na kliniczna diagnoza psychologiczna 
zawiera psychologiczne kryteria niepo
czytalności lub poczytalności ograni
czonej w rozumieniu art. 25 § 1 i § 2 k.k.

Polskie prawo karne posługuje się 
wieloma pojęciami definiującymi nie
poczytalność czy też poczytalność 
ograniczoną: choroba psychiczna, nie
dorozwój umysłowy, zakłócenia czyn
ności psychicznych, zdolność rozpoz
nania znaczenia czynu lub zdolność 
pokierowania postępowaniem. Są one
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określane jako specyficzne pojęcia pra
wne (Tarnawski, 1976), ale przecież 
przekraczające wiadomości prawnika 
i przez to zmuszające go do zasięgania 
opinii biegłego specjalisty. Pojęcie cho
roby psychicznej jest uzależnione od 
pojęcia zdrowia psychicznego, lecz oba 
te pojęcia (analogicznie jak normalność 
i nienormalność) są nieostre, wielozna
czne. To psychiatra, a nie psycholog 
ROZPOZNAJE chorobę psychiczną. 
Psycholog kliniczny koncentruje się na 
problemach nieprzystosowania, zmia
nach i zaburzeniach 
p s y c h i c z n y c h ,  
a także na określa
niu ich rozmiarów.
Wymaga podkreś
lenia to, że dla psy
chologa kliniczne
go zaburzenie psy
chiczne nie jest toż
same z chorobą 
psychiczną. Jest 
ono specyficzną fo
rmą nieprzystoso
wania przejawiającą się w sferze proce
sów poznawczych i w zachowaniu, za
równo w ich poszczególnych elemen
tach składowych, jak i we wzajemnych 
relacjach, co zawsze w mniejszym lub 
większym stopniu dotyczy osobowości 
(Kondaś, 1984). Z tego też względu 
biegły psycholog wypowiada się w kwe
stii zakłócenia czynności psychicznych, 
a nie choroby, psychicznej sensu stricto, 
przynależącej biologicznemu (psychiat
rycznemu) kryterium niepoczytalności 
lub poczytalności ograniczonej.

Elementem formuły psychiatrycznej 
jest również niedorozwój umysłowy, 
rozumiany jako stan wczesnego zaha
mowania rozwoju intelektualnego.

Może on mieć przyczyny nie tylko 
organiczne, ale i społeczne (np. zanied
bania wychowawcze). Stąd koniecz
ność psychologicznej diagnozy pozio
mu rozwoju intelektualnego, czyli spra
wności i poziomu procesów poznaw
czych, połączonej ściśle z działaniami 
zmierzającymi do wykrycia ewentual
nych organicznych uszkodzeń ośrod
kowego układu nerwowego. Psycholo
gia dysponuje precyzyjnymi metodami 
określania stopnia niedorozwoju umys
łowego, co w praktyce pozwoliło trak

tować niedorozwój 
znaczny (iloraz inte
ligencji I.I. 35-20) 
i głęboki (I.I. poni
żej 20) jako okolicz
ność przesądzającą 
o niepoczytalności 
ze względu na utratę 
zdolności pojmowa
nia rzeczywistości 
przez jednostkę. 
Kwestią dyskusyjną 
pozostaje jednak 

wpływ na poczytalność ludzką niedo
rozwoju lekkiego (I.I. 67-52) i um iar
kowanego (I.I. 51-36), na co zwraca 
uwagę m. in. Rutkowski (1988). Z kolei 
wykrycie u sprawcy czynu przestępne
go organicznego uszkodzenia mózgu 
pozwala na wnioskowanie o znacznych 
zaburzeniach samokontroli i regulacji 
zachowań i popędów, o zaburzeniach 
myślenia abstrakcyjnego, obniżeniu 
zdolności planowania i przewidywania, 
niewystarczającym krytycyzmie i szty
wności spostrzeżeń. Tego typu zakłóce
nie czynności psychicznych może być 
przesłanką w orzekaniu o poczytalno
ści ograniczonej.

O sporze wokół „innych zakłóceń

wykrycie u sprawcy czynu 
przestępnego organicznego 

uszkodzenia mózgu pozwala 
na wnioskowanie o znacznych 

Zaburzeniach samokontroli 
i regulacji zachowań 
oraz popędów . . . ”

90



Psychologiczne kryteria niepoczytalności i poczytalności zmniejszonej...

czynności psychicznych” prof. M. Tar
nawski (1988) mówi, że gdyby ograni
czyć je tylko do zakłóceń patologicz
nych, to wykluczona zostałaby moż
liwość stosowania art. 148 § 2 w związ
ku z art. 25 § 2 k.k. Ponadto wskazuje, 
że „członu psychiatrycznego” przepisu 
art. 25 k.k. nie można interpretować 
w oderwaniu od „członu psychologicz
nego” , albowiem „człon psychologicz
ny jest członem zasadniczym, wskazu
jącym na następstwa w psychice spraw
cy, przesądzającym o poczytalności, 
poczytalności zmniejszonej czy niepo
czytalności. Natomiast człon psychiat
ryczny ma znaczenie pomocnicze, ma 
tylko sądowi pomóc w ustaleniu przy
czyn niepoczytalności czy poczytalno
ści zmniejszonej” (1988, s. 31).

W owym „zasadniczym członie psy
chologicznym” znajduje się i zdolność 
rozpoznania znaczenia czynu i zdol
ność pokierowania postępowaniem. 
Rozpoznanie znaczenia czynu dotyczy 
stopnia, w jakim sprawca inkrymino
wanego działania uświadamia sobie fa
ktyczny, fizyczny sens swojego uczyn
ku, jak również sens moralny, społecz
ny, czyli także ocenę prawną (Gierow
ski, 1985; Tarnawski, 1988). Odnosi się 
ono do rozumowego, czy używając 
współczesnego języka psychologii, do 
poznawczo-orientacyjnego aspektu 
procesu motywacyjnego. Należy przy 
tym pamiętać, iż pojęcie „zdolność” 
oznacza nie tyle stałą właściwość proce
sów poznawczych, co ich stan w m o
mencie popełniania danego czynu za
bronionego. Mogą się zdarzyć i takie 
przypadki, gdzie potencjalne możliwo
ści intelektualne sprawy umożliwiałyby 
mu prawidłową ocenę czynu (faktyczną 
i prawną), ale ze względu na silne

pobudzenie emocjonalne wywołane 
przez czynniki stresowe (strach, wściek
łość), czy niezdolność do kontroli im
pulsów wzbudzonych przez zaangażo
wanie struktur poznawczych (tęsknota, 
współczucie) lub pobudzenie mechaniz
mów popędowo-emocjonalnych (np. 
potrzeby seksualne, agresywne, pokar
mowe) dochodzi do zniekształceń czyn
ności umysłowych, które leżą u podłoża 
niewłaściwie podjętych decyzji.

Inną grupą przyczyn zniekształcają
cych czynności umysłowa jednostki jest 
wpływ grupy społecznej i jej członków, 
w których obecności zostaje popełnio
ny czyn przestępny. Powstają wtedy 
warunki, w których poczucie własnej 
tożsamości zostaje osłabione, następuje 
zanik samokontroli i tłumienia silnych 
emocji, odpowiedzialność jednostki 
rozmywa się w bezimiennej zbiorowo
ści. Następuje łatwe uleganie wpływowi 
innych uczestników grupy, dążność do 
jak najszybszego urzeczywistnienia su
gerowanych idei (Domachowski, 1981; 
Le Bon, 1986). Zniekształcenia proce
sów poznawczych w takich sytuacjach 
przejawiają się w selektywności ich 
przebiegu, w niedostrzeganiu, niebra- 
niu pod uwagę, niepamiętaniu tego, co 
jest sprzeczne z dominującymi emo
cjami i motywami sprawcy. Owe znie
kształcenia mogą powodować ograni
czoną poczytalność, mimo nawet zna
cznego poziomu intelektualnego spra
wcy.

Trzeba przyznać, że o wiele trudniej
sza jest analiza formuły dotyczącej zdo
lności kierowania postępowaniem. 
W literaturze przedmiotu podkreśla się, 
że sformułowanie to dotyczy tzw. woli- 
cjonalnej sfery psychiki (Tarnawski, 
1988). Akty woli są bardzo złożone i co
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więcej, ściśle powiązane z aktami świa
domości i procesami emocjonalnymi. 
Złożoność owa polega na tym, że wy
stępuje w nich element uczuciowy oraz 
procesy intelektualne spełniające rolę 
siły regulującej i kierującej zachowa
niem. Przypomnienia wymaga to, że 
pojęcie woli jest dziś terminem o zna
czeniu raczej historycznym i zostało we 
współczesnej psychologii zastąpione 
pojęciem „procesy decyzyjne” (Giero
wski, 1985, 1988), oznaczającym czyn
ności polegające na wyborze określone
go działania ze 
zbioru działań moż
liwych. Są one ściśle 
związane i z pozna
niem, i z motywa
cją. Trudno zgodzić 
się z założeniem 
p r z y j m o w a n y m  
przez wielu prawni
ków, iż czyn prze
stępny jest rezulta
tem „wolnej woli” 
czy „swobodnego 
wyboru” sprawcy, co ma decydować 
o jego winie. Według współczesnej psy
chologii wybór człowieka jest zależny 
zarówno od sytuacji, jak i cech osobo
wościowych ukształtowanych w toku 
całego życia, a ponadto od samokont
roli w przebiegu procesów motywacyj
nych. Tak więc zdolność kierowania 
postępowaniem sprowadza się nade 
wszystko do zdolności człowieka w za
kresie samokontroli. Jej istota wg Rey- 
kowskiego (1977) polega na podporzą
dkowaniu różnych sprzecznych prag
nień i impulsów, których źródłem mogą 
być poszczególne mechanizmy regula
cyjne (tj. popędowo-emocjonalne i po
znawcze) jednej generalnej strategii wy

pracowanej w obrębie zorganizowa
nych informacji, którymi dysponuje 
człowiek.

Brak czy też ograniczenie samokont
roli może wyrazić się jako niezdolność 
do panowania nad impulsami albo jako 
niedostosowanie podejmowanych dzia
łań do rzeczywistości, co spowodowane 
jest zniekształceniami czynności umys
łowych człowieka, o czym pisałam już 
powyżej. Mechanizmem zapewniają
cym efektywną samokontrolę jest z jed
nej strony dojrzałość emocjonalna (tj.

dotycząca mechani
zmów popędowo-e- 
mocjonalnych), po
legająca na zdolno
ści modulowania re
akcji emocjonal
nych w zależności 
od okoliczności, na 
tolerancji na zwło
kę, na ograniczeniu 
wielkości wymagań 
czy też ograniczaniu 
nadmiernej koncen

tracji na teraźniejszości. A z drugiej 
strony -  spójność i równowaga struktur 
poznawczych przejawiająca się w zgod
ności „ja realnego” i „ja idealnego” , 
adekwatnym postrzeganiu rzeczywisto
ści, odpowiednim do możliwości czło
wieka poziomem aspiracji.

Takie rozumienie samokontroli skło
niło do zastanowienia się, czy słuszne 
i zasadne jest przekonanie ustawodaw
cy o możliwości alternatywnego trak
towania możliwości rozpoznania zna
czenia czynu i kierowania postępowa
niem, stanowiących dwa składniki psy
chologicznego kryterium niepoczytal
ności (Gierowski, 1985, 1988; Tarnaw 
ski, 1988). W świetle współczesnych

,yC%lon psychologiczny je s t  
członem zasadniczym 

wskazującym na następstwa 
w psychice sprawcy, 

przesądzającym o poczytalności, 
poczytalności zmniejszonej 

czy niepoczytalności \
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badań nad procesami motywacyjnymi 
są one dwoma aspektami jednego pro
cesu motywacyjnego, pozostając ze so
bą w ścisłych współzależnościach. Za
wsze gdy zaburzona jest sprawność 
rozpoznania znaczenia czynu, możli
wości kierowania są także ograniczone. 
Nie może wystąpić niemożliwość roz
poznania znaczenia czynu oraz moż
liwość pokierowania postępowaniem 
-  twierdzi prof. M. Tarnawski (1988, 
s. 35). Jest natomiast rzeczą możliwą, 
aby w razie zdolności do rozpoznania 
znaczenia czynu nastąpiła niezdolność 
do pokierowania swym postępowa
niem (np. włamanie dokonane przez 
osobę uzależnioną w stanie głodu nar
kotycznego).

Zanalizowane powyżej zagadnienia 
dotyczące psychologicznej diagnozy 
procesów poznawczych, emocjonal
nych, organicznych uszkodzeń mózgu 
czy też wpływu sytuacji na zachowanie 
człowieka łączą się nierozerwalnie 
z diagnozą jego osobowości, która do
starcza informacji na temat tych zmien
nych, które usposabiają do określone
go przestępstwa bądź też odegrały zna
czną rolę w etiologii zachowania prze
stępnego. Według J. Gierowskiego 
(1985, 1988) te dwie zmienne, tj. osobo
wość i sytuacja, tworzą tzw. ogólne tło 
motywacyjne, które ma istotny wpływ 
na zachowanie sprawcy w momencie 
popełniania przez niego zabronionego 
czynu.

Spośród zmiennych osobowościo
wych, a więc względnie stabilnych spo
sobów reagowania człowieka, przeży
wania, spostrzegania i oceniania oto
czenia oraz siebie, należy wyróżnić nad
pobudliwość i labilność emocjonalną, 
stanowiącą najczęściej tzw. energetycz

ną gotowość do agresywnego zachowa
nia, skłonność do kumulowania napię
cia emocjonalnego wynikającą z intro- 
wertywnej struktury osobowości. Do 
zmian osobowościowych indukujących 
zachowania przestępne należą ponad
to: egocentryzm, negatywizm, wrogość 
wobec bliskich i dalszych osób, agresy
wność jawna i tłumiona, mała odpor
ność na stres i frustrację, niski kryty
cyzm, zaburzenia świadomości, niektó
re objawy psychopatologiczne, jak 
omamy, urojenia, iluzje; także zmienne 
o charakterze dekompensacyjnym np. 
alkohol. Są to czynniki bodaj najsilniej 
związane z agresywną przestępczością, 
ale nie są to czynniki jedyne. Nie należy 
przypisywać zmiennym osobowościo
wym nadmiernego związku ze skłon
nościami przestępczymi. Wyniki badań 
Szymusika (1972) i Gierowskiego 
(1985) wskazują na duży odsetek nieag
resywnych sprawców zabójstw. Stąd 
też konieczność zachowania dużej o- 
strożności przy wszystkich próbach 
wnioskowania o stanie psychicznym 
sprawcy tempore criminis i o jego oso
bowości na podstawie zewnętrznych, 
obiektywnych cech popełnionego przez 
niego przestępstwa. Można w takim 
przypadku wnioskować o zaburzonym 
przebiegu procesów psychicznych, któ
re wywarły wpływ na samokontrolę 
sprawcy. Patologiczny charakter czynu 
winien przede wszystkim mobilizować 
do wnikliwej analizy, badania, a nigdy 
do nadmiernych uproszczeń i schema
tów.

Każda opinia sądowo-psychologicz- 
na, dotycząca niepoczytalności lub po
czytalności ograniczonej, zawiera in
formacje o „linii życia” osoby badanej. 
Jest to omówienie historii życia rodzin-
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nego, szkolnego, rówieśniczego, zawo
dowego, chorób, wypadków, konflik
tów emocjonalnych i sposobów ich roz
wiązywania, rozwoju psychoseksualne
go, światopoglądowego, opis dotych
czasowych i przyszłych celów, dążeń, 
marzeń. Jest to ta część opinii psycho
logicznej, na podstawie której próbuje 
się wyjaśniać genezę zachowania prze
stępnego sprawcy.
W niej odnajduje 
się albo potwierdze
nie zaburzonego za
chowania aż po sa
mo przestępstwo, 
albo stwierdza się, 
że popełniony czyn 
przestępny jest 
przejawem załama
nia się dotychczaso
wej linii życia i wte
dy poszukuje się je
go przyczyn -  sytu
acyjnych i osobowościowych.

Kończąc te refleksje poświęcone psy
chologicznym kryteriom niepoczytal
ności i poczytalności zmniejszonej, chcę 
jeszcze wspomnieć o § 3 artykułu 25 
k.k., u którego podstaw leży niewąt

pliwie idea prewencji ogólnej, zmierza
jącej do ograniczenia alkoholizmu i na
rkomanii, jako zjawisk społecznej pato
logii. Zarówno psychiatryczna, jak 
i psychologiczna interpretacja tego 
przepisu nie jest jednoznaczna. Co pra
wda ustawodawca użył sformułowań 
z zakresu psychologii w stosunku do 
przewidywania skutków odurzania się 

sprawcy, lecz ich in
terpretacja jest wy
łącznie prawna, nie 
p s y c h o l o g i c z n a .  
Z tego też względu 
wypada podzielić 
opinię Z. M artena 
(1992, s. 99), iż pa
ragraf ten nie powi
nien być przedmio
tem opinii sądowo- 
-psychologicznej w 
sprawie niepoczy
talności czy poczy

talności zmniejszonej. Biegły psycholog 
wypowiada się w tym przypadku na 
temat tego, czy sprawca w chwili popeł
niania czynu przestępnego działał pod 
wpływem upojenia zwykłego czy też 
patologicznego.

, , W e dług współczesnej psychologii 
wybór człowieka je st zależny 

Zarówno od sytuacji, ja k  i cech 
osobowościowych ukształtowanych 
w toku całego życia, a ponadto 
od samokontroli w przebiegu 
procesów motywacyjnych ’ ’.
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