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PRAWNE ASPEKTY PRZESŁUCHANIA DZIECKA
W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

Streszczenie

Artykuł prezentuje dziecko, jako szczególną kategorię świadka. Zostały w nim
poruszone takie kwestie, jak: wybrane zagadnienia z psychologii dziecka, role dziecka
w procesie; dziecko jako świadek w postępowaniu karnym, dziecko jako pokrzywdzo-
ny), przesłuchanie dziecka, osoby uczestniczące w jego przesłuchaniu, szczególne formy
przesłuchania małoletniego (przesłuchanie dziecka zaburzonego psychicznie, przesłu-
chanie dziecka w ciężkim stanie zdrowia, przesłuchanie konfrontacyjne, przesłuchanie
w celu odtworzenia wyglądu osoby lub rzeczy, okazanie a także inne szczególne formy
przesłuchania).
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Legal Aspects of the Child Hearing in Court Proceedings
Abstract

The article presents the child as a specific category of witness. It discusses such
topics as the selected issues of child psychology, the role of the child in court proceed-
ings, child as a witness in criminal proceedings, child as a harmed person, the hearing
of a child, persons taking part in such hearing, specific forms of hearing of minors
(hearing of a mentally disturbed child, hearing of a child in a serious health condition,
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confrontational hearing, hearing conducted in order to reconstruct the appearance of
a person or an object, identification parade and other specific forms of examination).

Key-words: child, hearing, witness, court proceedings

1. Dziecko — jako szczególna kategoria świadka

Zeznania dzieci nabierają szczególnego znaczenia odnośnie prze-
stępstw, których ofiarami są dzieci. W wielu przypadkach są one rów-
nież jedynymi świadkami. Stąd też zeznania dzieci są przedmiotem
zainteresowań wielu badaczy.

Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w swojej pracy korzy-
stają z rzeczowych i osobowych źródeł dowodowych. Źródłem dowo-
dowym może być teoretycznie każdy człowiek, w tym i dziecko, bowiem
żadna z polskich procedur nie wyklucza jego udziału w procesie.

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że „ najpierw na świe-
cie pojawił się świadek, potem powstało prawo procesowe” (Waltoś
1985: 53).

Problem wiedzy psychologicznej prawników był szczególnie pod-
kreślany w kontekście dzieci, których nie można traktować na równi
z dorosłymi, z uwagi na to, że nie mają doświadczenia życiowego,
mniej rozumieją, gorzej posługują się językiem, cechuje je poza tym
większa podatność na sugestie.

R. Wiśniacka postulowała, aby szczególnie ostrożnie podchodzić
do zeznań dzieci. Twierdziła ona, że „ dzieci są w sądach bardzo niepo-
żądanymi świadkami” (Wiśniacka 1933: 235), nie była jednak zwolen-
niczką całkowitego wyeliminowania ich zeznań z procesu. Sugerowała,
że mogłoby to spowodować wzrost przestępstw przeciwko dzieciom.
Z kolei Renan stwierdził, iż „ największą omyłką sprawiedliwości jest
wiara w zeznania dziecięce” (Zielińska 1939: 98).

Hellwig, Heilberg i Wiśniacka wysunęli tezę, że „dziecko nie jest
zdolne do powiedzenia prawdy, ponieważ nie jest zdolne do jej roz-
różnienia” (Zielińska 1939: 98).

Obecnie uważa się, że „nawet bardzo małe dzieci są zdolne do
przypomnienia sobie wielu rzeczy istotnych dla sądu” (Bull 2003: 238).

Odnośnie specyfiki zeznań dzieci badacze zaczęli wskazywać na
konieczność zmian w zakresie przesłuchania dziecka. Niektórzy do-
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magali się przesłuchiwania dzieci poniżej 7 roku życia w ich domu, inni
psychologowie i prawnicy, uważali, że dzieci powinny być przesłuchi-
wane tylko przez prawników znających psychologię dziecka, z udzia-
łem psychologa, a czasami — pedagoga.

Pozytywnie na zeznania dzieci patrzył H. Gross, według któ-
rego nawet młodsze dzieci mogą być wartościowymi świadka-
mi. Dzieci popełniają błędy, lecz inne niż dorośli, „ale na ogół
nie gorsze niż tamci, w poszczególnych zaś wypadkach zeznania
dzieci mają wartość większą niż zeznania dorosłych (Gutekunst
1974: 225).

Organ procesowy musi mieć świadomość, korzystając z osobo-
wych źródeł dowodowych, że dziecko dziecku jest nierówne nawet
w tym samym wieku. Niemniej jednak poznanie poszczególnych faz
rozwoju człowieka, jego rozwoju, a szczególnie faz rozwoju dziecka
jest niezwykle istotne dla prawidłowego przeprowadzenia jego prze-
słuchania.

2. Role dziecka w procesie

2 . 1 . D z i e c k o j a k o ś w i a d e k w p o s t ę p o w a n i u k a r n y m

Trudno jest oddzielić problematykę świadka od pokrzywdzonego,
gdyż role te często się splatają. Sam fakt bycia świadkiem przestępstwa
może czasami spowodować, że świadek stanie się ofiarą urazu- można
wówczas u niego zaobserwować pourazowy zespół stresu (Herman
1998: 65).

W literaturze przedmiotu spotykamy bardzo wiele definicji
świadka.

Słownik języka polskiego podaje ich kilka. Zgodnie z jedną z nich,
świadkiem jest „ osoba powołana przez sąd w celu złożenia zeznań
dotyczących okoliczności rozpatrywanej przez sąd” (Szymczak 1981:
458). Według drugiej jest nim „ osoba obecna przy czymś, mogąca
stwierdzić to, co widziała, świadczyć o tym, przy czym była” (Szym-
czak 1981: 459). Pierwsza dotyczy świadka w znaczeniu procesowym,
a druga w znaczeniu faktycznym.

Kodeks postępowania karnego nie definiuje pojęcia świadka, jed-
nak w oparciu o art. 177 § 1 k.p.k. można wywnioskować, że jest nim
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każda osoba wezwana w tym charakterze, która ma obowiązek stawić
się i złożyć zeznania.

Ów przepis ani żaden inny nie podaje granicy wieku, od której
osoba może być przesłuchana w charakterze świadka. Jednakże o tym,
że w procesie karnym mogą być świadkami nawet małe dzieci, można
wywnioskować z art. 189 pkt. 1 według którego od dziecka-świadka,
które nie ukończyło 17 lat, nie odbiera się przyrzeczenia. Współcześnie
obowiązujące procedury karne i cywilne korzystają z zeznań dzieci-
-świadków, niektóre bez jakichkolwiek ograniczeń, inne pod pewnymi
warunkami, a jeszcze inne pozostawiają to do decyzji sądu (Waltoś
1985: 70–71).

Podłoże kłamstw w przypadku dzieci jest podobne jak u dorosłych
i nawet dzieci w wieku przedszkolnym mają jego świadomość (Piaget
1967: 128–159).

H. Muszyński uważa, że „ większość dzieci kłamie, jednak nie
oznacza to, że kłamstwo leży w ich naturze” (Muszyński 1999: 25).
Do kłamstw dzieci należy jednak podchodzić bardzo ostrożnie, bo-
wiem mogą one nie rozróżniać prawdy od fantazji i być przekona-
ne, że nie kłamią. Mamy wtedy do czynienia z kłamstwem pozor-
nym (Muszyński 1999: 25). Dotyczy to przede wszystkim przedmio-
tów i zdarzeń oczekiwanych oraz upragnionych przez dziecko. Na-
bierają one wtedy cech rzeczywistych, tak jakby były znane dziec-
ku bezpośrednio z autopsji (Gerstmann 1969: 310). Źródłem kłam-
stwa rzeczywistego, które może być groźne dla toczącego się po-
stępowania, jest „ odkrycie”, że za pomocą kłamstwa można osią-
gnąć określony cel bądź też naśladownictwo (Muszyński 1999: 26–
–27). Badania wykazały, że kłamią przeważnie dzieci, które znaj-
dują się w trudnej lub też przymusowej sytuacji i nie mogą sobie
z nią poradzić (Muszyński 1999). Przyczynami kłamstw obronnych
są lęki przed przemocą fizyczną. Ponadto badania wykazały, że im
większy jest lęk przed presją psychiczną — poniżaniem, wymyśla-
niem, zawstydzaniem, im więcej lęków i zagrożeń w życiu dziec-
ka, tym częściej ono będzie posługiwać się kłamstwem (Muszyń-
ski 1999).

Zgodnie z art. 182 k.p.k. osoba najbliższa dla oskarżonego może
odmówić zeznań. Odnośnie dziecka może tutaj chodzić o rodziców,
dziadków i rodzeństwo. Decyzja taka należy wyłącznie do tej osoby,
której przysługuje to prawo (Wyrok SN z 20 stycznia 1981 r.) czy-
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li w tym przypadku dziecka. Może pojawić się tutaj jednak problem
zrozumienia przez dziecko przysługującego mu prawa. Chodzi tutaj
mianowicie o odmowę zeznań świadków — pokrzywdzonych prze-
stępstwami przeciwko rodzinie i opiece przed sądem, gdzie najbliżsi
zasiadają na ławie oskarżonych. W takich okolicznościach sąd powi-
nien poinformować o skutkach, jakie niesie za sobą odmowa zeznań
(Grcar, Wolny 1971: 36).

Zdaniem J. Sokołowskiej, dziecko poniżej 10 roku życia nie
jest zdolne do zrozumienia treści tego prawa. Autorka uważa, że
jeśli organ procesowy ma podstawę przypuszczać, że dziecko nie
zrozumiało jego treści, a jego wypowiedzi są niekorzystne dla swo-
ich najbliższych, zwłaszcza gdy przesłuchiwane dziecko nie jest
przez nich pokrzywdzone, wtedy przesłuchujący nie powinien wy-
ciągać informacji od nieświadomego swych praw dziecka (Sokołow-
ska 1993: 124). W takich sytuacjach gwarantem uprawnień proceso-
wych mógłby być rodzic lub opiekun dziecka uczestniczący w przesłu-
chaniu.

Następne prawo przysługujące świadkowi wynika z art. 183
§ 1 k.p.k., zgodnie z którym świadek może uchylić się od odpowie-
dzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić jego lub osobę
dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub wykro-
czenie. Świadek może również żądać, aby przesłuchano go na rozpra-
wie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na
hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą (art. 183 § 2 k.p.k.). Wy-
jaśnienie znaczenia powyższych uprawnień powinno przypadać prze-
słuchującemu, biegłemu psychologowi oraz osobie, pod której opie-
ką dziecko się znajduje. Sformułowania zawarte w owym przepisie
mogą wpływać negatywnie na swobodę wypowiedzi, wywołując lęk
i obawę o to, że wypowiedź może zaszkodzić samemu świadkowi
oraz osobie jemu najbliższej (Stańda 1976: 66). Odnośnie starszych
dzieci, które weszły w konflikt z prawem, odmowa może być przez
nie rozumiana jako sygnał tego, że mają „coś na sumieniu”, a taka
świadomość może wpływać paraliżująco na świadka i sprzyjać formu-
łowaniu przez nich wymijających lub wykrętnych wypowiedzi (Stań-
da 1976).

Ustawodawca wprowadzając takie prawo miał na celu ochro-
nę świadka przed dostarczeniem dowodów przeciwko sobie (Górecki
1987: 32–37).
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2 . 2 . D z i e c k o j a k o p o k r z y w d z o n y

Definicja pokrzywdzonego zawarta jest w art. 49 § 1 k.p.k. Według
niej „pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro
prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez prze-
stępstwo”. Pokrzywdzonemu przysługują w procesie prawa strony,
jednak nie we wszystkich jego fazach. Z uwagi na to, że dzieci nie
mają zdolności procesowej — nie mogą występować w procesie w tym
charakterze. W takich przypadkach jednak prawa pokrzywdzonych —
małoletnich wykonują ich przedstawiciele ustawowi albo osoby, pod
których pieczą pokrzywdzeni się znajdują (Daszkiewicz 1998: 181–
–193). Pomimo tego, iż dziecko nie może samo się reprezentować, to
oprócz tego, że może wystąpić w procesie w charakterze świadka, to
może również zostać poddane oględzinom i badaniom.

Zgodnie z art. 192 § 1 k.p.k., jeżeli karalność czynu jest uzależ-
niona od stanu zdrowia pokrzywdzonego, nie może on się sprzeciwić
oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym
czy też obserwacją w zakładzie leczniczym. Ma to również odniesienie
do dziecka, jednak w tym wypadku to rodzic (opiekun) nie może się
sprzeciwić takim badaniom. Celem takiego badania jest stwierdzenie
obrażeń, zakażeń oraz ewentualnej ciąży. Stosowne badania powinien
przeprowadzić lekarz specjalista, który obok fachowej wiedzy medycz-
nej powinien mieć odpowiednie podejście do dziecka, delikatnie prze-
prowadzić badanie oraz wcześniej uzyskać od organu procesowego
informacje o zdarzeniu, w celu uniknięcia powtórnego wypytywania
dziecka o trudne dla niego sprawy (Glaser, Frosh 1995: 112–114).

Ponadto wskazane jest, aby dziewczęta były badane przez kobiety
(Glaser, Frosh 1995).

Dziecko może stać się ofiarą różnych przestępstw. Najczęściej sta-
je się ono ofiarą pobicia, gwałtu, zaniedbania oraz porzucenia. W szko-
le dziecko może stać się ze strony nauczyciela ofiarą: ośmieszenia,
obraźliwych słów, straszenia, a nawet przemocy fizycznej (Kacprzak,
Trzcionka 2007). Powyższe dobra są chronione przez unormowania
Kodeksu karnego. Artykuł 19 konwencji praw dziecka świadczy o tym,
że dzieci są najczęściej ofiarami tych właśnie przestępstw. Przepis ów
zobowiązuje państwa-strony do podejmowania środków ustawodaw-
czych, administracyjnych, socjalnych i wychowawczych „ dla ochrony
dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicz-
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nej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku,
w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostających
pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub innej osoby sprawują-
cej opiekę nad dzieckiem” (Konwencja Praw Dziecka).

W wielu przypadkach krzywdzone dzieci są jedynymi świadkami
tego rodzaju przestępstw. Niezbędne jest posiadanie w tym zakresie
wiedzy co do zjawiska przemocy i jej form przez organ procesowy, bo-
wiem przemoc stosowana wobec dzieci wywiera bardzo duży wpływ na
ich psychikę, a w związku z tym na kształtowanie się zeznań. Wiedza
w zakresie tego zjawiska umożliwia ocenę wiarygodności zeznań dzie-
ci, która to często zostaje poddawana pod wątpliwość. Poza tym, dzięki
wspominanej wiedzy możliwe jest prawidłowe przesłuchanie dziecka.

W każdym przypadku przesłuchujący powinien nią dysponować
i na podstawie okoliczności danej sprawy podjąć decyzję, czy przesłu-
chać dziecko w charakterze świadka czy też nie. Nie jest to bowiem
„zwykły świadek” ani z punktu widzenia jego uczestnictwa w procesie,
ani z punktu widzenia roli jaką ma do spełnienia- złożenia zeznań ob-
ciążających bliską mu osobę (Kwiatkowska-Darul 2007: 153). Organ
procesowy powołujący takie dziecko na świadka powinien przeprowa-
dzić czynność przesłuchania bez najmniejszego dla niego uszczerbku,
co w praktyce może być trudne, gdyż dziecko-świadek pokrzywdzony
występując przed wymiarem sprawiedliwości staje się ofiarą po raz
kolejny.

Przytaczane są często przez oskarżonego, któremu przysługuje
prawo do obrony, argumenty stawiające dziecko w niekorzystnym
świetle, obwiniające je za to, co się stało. Jeżeli jednak organ pro-
cesowy nie zdecyduje się na powołanie takiego świadka, to musi liczyć
się z faktem, że sprawca pozostanie bezkarny i w dalszym ciągu będzie
mógł powtarzać swoje haniebne zachowanie. Można tutaj postawić
pytanie, co jest ważniejsze? — utrwalenie urazu dziecka czy ukaranie
sprawcy?

Wielokrotnie okazuje się, że jednym z podstawowych dowodów
popełnionego czynu jest zeznanie dziecka. Od wartości tego zeznania
zależy z jednej strony przyszłość oskarżonego, z drugiej zaś samego
dziecka.

Nadrzędnym celem każdego dochodzenia mającego związek z po-
dejrzeniem lub zarzutem krzywdzenia dzieci powinno być ustalenie,
co naprawdę się wydarzyło. Błędne wnioski odnośnie tego, czy dziecko
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było krzywdzone, czy też nie, mogą mieć katastrofalne skutki dla wielu
osób — dla skrzywdzonego dziecka, któremu nie uwierzono i które-
go w związku z tym nikt nie chroni ani nie wspiera; dla niewinnego
potencjalnego sprawcy, którego dobre imię, związki z innymi, bezpie-
czeństwo finansowe i wolności osobiste zostają poważnie zagrożone;
jak również dla dziecka, które nie padło ofiarą krzywdzenia, a które
wskutek błędnej decyzji sądu zostaje niesłusznie pozbawione opieki
kochającego rodzica lub opiekuna (Reed 2004: 89).

Chociaż w określonych okolicznościach może się zdarzyć, że dzie-
ci, które w rzeczywistości nie padły ofiarą wykorzystywania, pod wpły-
wem sugestii twierdzą, że zostały skrzywdzone, to jednak może się
również zdarzyć sytuacja odwrotna — dzieci, które rzeczywiście zo-
stały skrzywdzone, mogą pod wpływem sugestii minimalizować to do-
świadczenie lub całkowicie mu zaprzeczać (Reed 2004: 92).

Kwestia sugestii jest podnoszona często w przypadkach konflik-
tu małżeńskiego i rozpadu związku rodziców dziecka, zarówno przez
strony konfliktu, jak również zaangażowane w to osoby trzecie. W sytu-
acji, gdy nie ma żadnych danych odnośnie krzywdzenia dziecka przez
jednego z rodziców (najczęściej ojca), powstaje pytanie, czy wiedza
dziecka odnośnie drugiego rodzica i przeszłych doświadczeń w kon-
taktach z nim nie została zniekształcona poprzez sugestie głównego
opiekuna.

Analizy wyników publikowanych badań pokazują, że najbardziej
podatną na sugestię grupą wiekową są dzieci przedszkolne (Zielo-
na-Jenek 2004: 82). Później wraz z wiekiem podatność na sugestię
prawdopodobnie maleje. Wraz z wiekiem dziecka zwiększa się jego
ogólna wiedza, co pozwala mu na lepsze i bardziej adekwatne rozu-
mienie wydarzeń (Zielona-Jenek 2004: 83). Poszukując wyjaśnienia
podatności na sugestie dziecka w mechanizmach społecznych zwraca
się uwagę na zależność dziecka od osób dorosłych i nierówność ich
pozycji (Zielona-Jenek 2004: 86).

Ponadto dzieci ulegają w większym stopniu sugestiom ze strony
osób dorosłych niż ze strony rówieśników (Zielona-Jenek 2004: 86).

Omawiając powyższe kwestie, można postawić pytanie, czy w sy-
tuacji, gdy zawiadomiono o przestępstwie, którego ofiarą jest dziecko,
a nie ma ono świadomości bycia ofiarą lub wręcz nią nie jest, to czy
matka powinna być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli sama zgłosiła to
zawiadomienie przeciw ojcu dziecka? Z jednej strony obecność bliskiej
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dziecku osoby stwarza poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje prawi-
dłowość czynności, uwzględniających dobro dziecka. Wyniki badań
wskazują, iż istnieje związek między obniżeniem stresu doświadcza-
nego przez małego świadka, a wsparciem matki (Lipovsky, Stern 2004:
42). Z drugiej jednak strony obecność matki, zainteresowanej skaza-
niem ojca dziecka, może wpłynąć na nie sugestywnie, także czasami
może być trudno w omawianej sytuacji znaleźć tzw. złoty środek. Moż-
na przypuszczać, że osoba przesłuchująca, po wnikliwym zapoznaniu
się z okolicznościami konkretnego przypadku oraz przy pomocy bie-
głego wybierze najwłaściwsze rozwiązanie dla małoletniego. W pierw-
szej bowiem kolejności musi być przestrzegana zasada ochrony praw
dziecka, którą mamy wyrażoną w Wytycznych dotyczących postępowa-
nia w sprawach karnych z udziałem dzieci, przyjętych podczas 36 sesji
plenarnej Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ rezolucją nr 2005/20,
przedstawionych sądom polskim do bezpośredniego stosowania (We-
sołowska 2007: 30).

3. Przesłuchanie dziecka

Czynność przesłuchania w polskiej procedurze karnej uregulo-
wana jest jednolicie dla wszystkich podmiotów, m.in. w art. 171 k.p.k.

Różnice mogę wynikać z przysługujących określonym podmiotom
praw i obowiązków, przy czym szeroki ich zakres przysługuje stronom.

Jeszcze do niedawna nie było w kodeksie postępowania karne-
go różnic w zakresie szczególnego podejścia do dziecka, pomimo, iż
przez lata psychologowie i kryminalistycy wskazywali na konieczność
wprowadzenia uregulowań prawnych, chroniących dzieci przed nie-
właściwym i wielokrotnym przesłuchaniem.

Szczególny tryb przesłuchania dziecka został wprowadzony
w 2003 r. — art. 185a k.p.k., kolejne zmiany wprowadzono w 2005 r.,
uzupełniono wtedy powyższy artykuł oraz wprowadzono nowy
art. 185b k.p.k.

Artykuł 185a k.p.k. określa tryb przesłuchania dziecka- pokrzyw-
dzonego i ma następujące brzmienie:

„§ 1. W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI
Kodeksu Karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył
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15 lat, powinno się przesłuchiwać w charakterze świadka tylko raz, chyba że
wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego
przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie
pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.

§ 2. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem psycho-
loga. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo
wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 k.p.k. ma pra-
wo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody
wypowiedzi przesłuchiwanego.

§ 3. Protokół przesłuchania odczytuje się na rozprawie głównej; jeżeli
został sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania należy go odtwo-
rzyć”.

Tryb przesłuchiwania dziecka-świadka jest uregulowany w art.
185b k.p.k., który brzmi:

„§ 1. Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można
przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w sprawach o przestęp-
stwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub przestępstw
określonych w rozdziale XXV Kodeksu karnego, jeżeli zeznania tego świadka
mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Odnośnie dzieci ma ponadto zastosowanie art. 171 § k.p.k., zgodnie
z którym czynności z ich udziałem „powinny być w miarę możliwości, przepro-
wadzone w obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna,
chyba że dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie”.

Jeżeli nie zachodzą przesłanki zastosowania trybu art. 185a i 185b,
zawsze można chronić dziecko przed kolejnym przesłuchaniem, stosu-
jąc uregulowanie art. 316 § 3 k.p.k. — „Jeżeli zachodzi niebezpieczeń-
stwo, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, strona
lub prokurator albo inny organ prowadzący postępowanie mogą zwró-
cić się do sądu z żądaniem przesłuchania przez sąd”.

Polski ustawodawca podzielił dzieci na trzy kategorie:
— pokrzywdzone przestępstwami o charakterze seksualnym oraz

przeciwko rodzinie i opiece, podlegające najwyższej ochronie
w trybie art. 185a k.p.k.,

— świadków przestępstw popełnionych z użyciem przemocy lub
groźby bezprawnej, a także przestępstw określonych w rozdzia-
le XXV kodeksu karnego, którzy również podlegają ochronie
w myśl powyżej wspomnianego artykułu,
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— pokrzywdzonych przestępstwami innymi niż wymienione w art.
185a, świadków przestępstw popełnionych bez użycia przemo-
cy, groźby karalnej, przestępstw o charakterze seksualnym oraz
świadków, których zeznania zostały ocenione jako nieistotne dla
rozstrzygnięcia sprawy.
Przesłuchujący powinien zebrać jak najwięcej informacji dotyczą-

cych zarzutów, dziecka wraz z jego danymi i rodziny (Turbow 2005: 31).
Powinien on sporządzić plan przesłuchania, ustalić jego czas

i miejsce, przeprowadzić rozmowę z rodzicami lub opiekunami dziec-
ka oraz rozważyć ich udział w przesłuchaniu, jak również przeprowa-
dzić konsultację z psychologiem, mającym uczestniczyć w owej czyn-
ności.

Psycholog powinien z kolei spotkać się z dzieckiem wcześniej,
w celu przygotowania go do przesłuchania. Dzieciom należy wyjaśnić,
czym jest sąd, kto w nim występuje i jakie pełni funkcje. Ważne jest
wytłumaczenie mu jego ważnej roli. Dziecku trzeba przekazać mak-
simum informacji, w formie dostosowanej do jego wieku i poziomu
rozwoju.

Duże znaczenie ma przekaz informacji odnośnie praw i obowiąz-
ków mu przysługujących. Powinien on należeć do kompetencji psy-
chologa.

To przygotowanie do przesłuchania oznacza „udzielenie dziecku
pomocy w osiągnięciu gotowości do doświadczenia, jakim jest składa-
nie zeznań w sądzie” (Akerman 2005: 179). Chodzi tu głównie o oswo-
jenie dziecka, aby się nie bało.

Według przeprowadzonych badań dzieci boją się spotkania
z oskarżonym, tego, iż je skrzywdzi, że stracą kontrolę, rozpłaczą się,
nie zrozumieją pytań, dostaną się do więzienia (Akerman 2005: 181).

J. Wojtasik podkreśla, że „do najistotniejszych czynności poprze-
dzających przesłuchanie zaliczyć trzeba wywiad z rodzicami dziec-
ka, dzięki któremu przesłuchujący uzyskuje najważniejsze informacje
o psychice małoletniego, niezbędne zarówno do przesłuchania, jak
i ogólnej oceny zebranego materiału dowodowego” (1981: 87).

Udział taki jest wskazany, gdyż zapewnia dziecku poczucie bez-
pieczeństwa. W sytuacji, gdyby ów udział nie był wskazany, np. wpływał
krępująco, wówczas należałoby zapewnić udział osoby, co do której
dziecko ma zaufanie (Górecki 1987: 88). Według W. Gutekunst obec-
ność osoby bliskiej byłaby wskazana przynajmniej we wstępnej fazie
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przesłuchania, do momentu przełamania nieufności w stosunku do
przesłuchującego (1974: 239–240).

Przesłuchujący, przygotowując się do przesłuchania dziecka, po-
winien także przygotować rekwizyty. Odnośnie wykorzystywania lalek
anatomicznych podczas owej czynności, zdania są podzielone. Z jed-
nej strony akcentuje się ich używanie, a z drugiej nie (MacFarlane,
Feldmeth 2002: 38–39). Badania wykazały, iż dzieci wykorzystywane
seksualnie nie bawią się nimi inaczej niż dzieci niewykorzystywane
(Tavris, Aronson 2007: 115). To, że dzieci robią różne rzeczy z wy-
eksponowanymi genitaliami, które je interesują, nie świadczy o wyko-
rzystywaniu, a tym samym o wiarygodności metody (Tavris, Aronson
2007). Niektórzy podkreślają, iż wykorzystanie lalek ułatwia nawiąza-
nie kontaktu, przede wszystkim z małym dzieckiem oraz umożliwia
dokładne zilustrowanie i wyjaśnienie tego, co się stało, gdyż dzieci
mają problemy z nazwaniem poszczególnych części ciała. Lalki, które
planuje się wykorzystać, powinny się do czasu ich użycia znajdować
poza zasięgiem wzroku dziecka, gdyż wcześniejsze ich pokazanie może
rozpraszać dziecko, wywołać u niego stres i naprowadzić na niezgod-
ne z prawdą odpowiedzi (Reed 2004: 103). Przeciwnicy używania tych
lalek wskazują na fakt, że „lalki pomagają widzieć, a nie opowiadać
(Dickinson, Poole, Bruck 2005: 66). Dzieci mówią wtedy mało, krótko
i podają mniejszą liczbę szczegółów. Wzrasta w tym przypadku rów-
nież według tej grupy zwolenników liczba błędów i niedoskonałości
(Dickinson, Poole, Bruck 2005). Argumentem przeciwko używaniu la-
lek anatomicznych jest ponadto groźba sugestii. Aby móc używać ów
rekwizyt, dzieci muszą mieć świadomość, że te lalki symbolizują je i ich
ciała, a małe dzieci tego nie rozumieją (Dickinson, Poole, Bruck 2005:
69–70). Badania ukazały, że lalki anatomiczne nie polepszają jakości
przesłuchania, a tylko je zakłócają (Dickinson, Poole, Bruck 2005).

W sytuacji, gdy dziecko ma problem z wyrażeniem swoich do-
świadczeń, wówczas można je poprosić o ich narysowanie (Glaser,
Frosh 1995: 100–102). W związku z tym zawsze pod ręką powinny być:
papier i kredki. Poprzez rysunek może być znacznie łatwiej porozu-
mieć się dziecku z przesłuchującym, zwłaszcza gdy będzie opowiadało
o tym, co rysuje.

Pomocną rolę mogę także spełniać tablice z oznaczeniami kolo-
rów, bowiem dzieci zapamiętują barwy, ale mają niekiedy trudności
z ich nazwaniem, zwłaszcza małe dzieci (Wojtasik 1981: 87). Najistot-
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niejsze znaczenie spośród wymienionych powyżej czynności, zapew-
niających prawidłowość przesłuchania, ma sporządzenie planu prze-
słuchania (Gutekunst 1974: 209–210).

Zdaniem V. Kwiatkowskiej-Darul, przesłuchujący przygotowu-
jąc się do przesłuchania poza trybem art. 185a i 185b k.p.k. powi-
nien rozważyć kwestię zarejestrowania tej czynności na wideo, gdyż
jest to według autorki wskazane w przypadku przesłuchania dziecka
(2007: 199).

Jeśli chodzi o czas, w którym powinno nastąpić przesłuchanie, to
badania wykazały, że najpełniejsze i najwierniejsze zeznania można
uzyskać w okresie dwóch, trzech do 8 dni (Adamczak, Hanausek, Ja-
rosz 1971: 79). Taki upływ czasu sprzyja wygaśnięciu lub osłabieniu
emocji związanych z przeżywanym zdarzeniem, które mogą wpływać
zniekształcająco na przekazywane treści, daje sposobność przemyśle-
nia i uporządkowania materiału pamięciowego, a także wpływa do-
datnio na pojawienie się zjawiska reminiscencji (poprawy, po pewnym
czasie, poziomu opamiętywanego materiału) (Hanausek 1969: 723).
Dent twierdzi, iż pamięć dzieci o zdarzeniu gwałtownie słabnie w ciągu
dwóch tygodni (Ackerman 2005: 177).

Przesłuchanie powinno być tak zaplanowane, aby dziecko zbyt
długo nie oczekiwało na nie, gdyż mogłoby to wpłynąć negatywnie na
zeznania.

Długie oczekiwanie może wywołać stan przemęczenia, tak jak
samo przesłuchanie, trwające zbyt długo, może wywołać taki stan,
a wówczas nie może być mowy o swobodzie wypowiedzi (Przyjemski,
Kasperkiewicz 1997: 40). Długie oczekiwanie, a następnie pośpiech
w przesłuchaniu skutkują błędami w zeznaniach (Gruza 2003: 103–
–131).

Im wcześniejszy jest etap rozwoju umysłowego, tym szybciej świa-
dek się męczy i zwiększa się jego podatność na sugestię. Badania wy-
kazują, że w wielu przypadkach przesłuchiwane dzieci w wieku sześciu
i siedmiu lat, po trwającym dłużej niż dwadzieścia minut przesłucha-
niu, były tak zmęczone, iż nie mogły złożyć przydatnych zeznań (Arnt-
zen 1989: 38). Problem ów dotyczy także osób o niskim poziomie
inteligencji (Arntzen 1989).

Kodeks postępowania karnego nic nie mówi odnośnie miejsca
posiedzenia, w związku z czym możliwe jest przesłuchanie dziecka
poza siedzibą sądu, w miejscu dla niego przyjaznym i bezpiecznym.



58 Barbara Małgorzata Kałdon

Psychologowie i kryminalistycy od lat zwracali uwagę na negatyw-
ny wpływ tradycyjnych lokali, w których dochodzi do przesłuchania.

Atmosfera komisariatów, gabinetów prokuratorskich czy też sal
sądowych niekorzystnie odbija się na treści oraz formie zeznań świad-
ków dorosłych, nie mówiąc już o dzieciach (Krasny 1996: 45–62). Miej-
sca urzędowe mogą powodować zahamowanie procesów intelektual-
nych, niepokój, onieśmielenie, nieufność, strach, a stany te wpływają
negatywnie na swobodę wypowiedzi (Krasny 1996) oraz nie sprzyjają
odtwarzaniu zapamiętanych faktów (Górecki 1974: 94).

Stwierdzono, że skupieniu uwagi sprzyjają pomieszczenia poma-
lowane na kolor neutralny, skąpo umeblowane, pozbawione przed-
miotów zwracających uwagę, a przesłuchujący powinien starać się za-
pewnić, by nikt nie wchodził do pokoju podczas przesłuchania (Ho-
roszowski 1958: 111). Ponadto ów pokój powinien być nieprzechodni
i położony daleka od ruchliwej ulicy. Przesłuchiwanemu powinno się
zapewnić spokój, ciszę oraz możność skupienia (Horoszowski 1963:
237). Możliwe jest również przesłuchanie na miejscu zdarzenia.

W 1976 r. na konferencji międzynarodowej Unii Opieki nad
Dzieckiem w Genewie postulowano wprowadzenie zakazu przesłu-
chiwania przed sądem dzieci poniżej 13 lat (Marten 1990: 221–222).
Z kolei zalecenia ONZ dotyczyły przesłuchiwania dzieci w jak naj-
krótszym czasie od zdarzenia, prowadzenia owej czynności w obecno-
ści specjalistów, zakazu przesłuchań poza salą sądową oraz rezygnacji
w czasie przesłuchania z atrybutów powagi sądu, jakimi są — strój i in-
sygnia (Marten 1990). Pomieszczenie do przesłuchań dzieci powinno
swoim wyglądem przypominać pokój w standardowym mieszkaniu,
pokój dziecięcy. Dziecku powinno się pozostawić swobodę miejsca do
siedzenia.

Uczestnicy przesłuchania powinni zajmować miejsca na tych sa-
mych lub podobnych miejscach siedzenia, a przestrzeń pomiędzy
wszystkimi uczestnikami powinna być wolna, bez mebli rozdzielają-
cych.

Zdaniem V. Kwiatkowskiej-Darul, w sytuacji braku podstaw do
zastosowania trybu przesłuchania dziecka z art. 185a i 185b k.p.k.,
w szczególnie uzasadnionych sytuacjach można by zrezygnować
z udziału małoletniego świadka w postępowaniu sądowym (2007: 202).
W takim przypadku sąd odczytałby protokół przesłuchania z postępo-
wania przygotowawczego.
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Podstawę takiego rozwiązania mógłby stanowić art. 391 § 1 k.p.k.,
który taką możliwość przewiduje np. w sytuacji gdy świadek się
nie stawił z powodu niedających się usunąć przeszkód. Odno-
śnie małoletniego świadka niedającą się usunąć przeszkodą mógł-
by być jego zły stan psychiczny i możliwość pogorszenia się te-
go stanu w trakcie przesłuchania w sądzie (Kwiatkowska-Da-
rul 2007).

W tej sprawie zajął także stanowisko Sąd Najwyższy, który w swo-
im orzeczeniu wskazał: „Nie stwarza obrazy art. 337 § 1 k.p.k. (obecnie
jest to art. 391 § 1 k.p.k.) odczytanie (…) zeznań świadka pokrzyw-
dzonego przestępstwem, który z powodu złego stanu zdrowia psy-
chicznego, zwłaszcza spowodowanego przestępstwem i realnej moż-
liwości pogorszenia się tego stanu na skutek przeżyć związanych ze
stawieniem się przed sądem, nie może stawić się w celu złożenia
zeznań. Ta właśnie realna możliwość może stanowić nie dającą się
usunąć przeszkodę w rozumieniu powyższego artykułu” (Wyrok SN
z 4 XI 1988 r.).

Czynność przesłuchania została unormowana w art. 171 k.p.k.,
który brzmi następująco:

„§ 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedze-
nie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie
można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli
wypowiedzi.

§ 2. Prawo zadawania pytań mają, prócz organu przesłuchującego, stro-
ny, obrońcy, pełnomocnicy, biegli oraz podmiot określony w art. 416.

Pytania zadaje się osobie przesłuchiwanej bezpośrednio, chyba że organ
przesłuchujący zarządzi inaczej.

§ 3. był już cytowany wcześniej.
§ 4. Nie wolno zadawać osobie przesłuchiwanej pytań sugerujących treść

odpowiedzi.
§ 5. Niedopuszczalne jest:

1) wpływanie na wypowiedzi przesłuchiwanej osoby za pomocą przymusu
lub groźby bezprawnej,

2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych, wpły-
wających na procesy psychiczne przesłuchiwanej osoby, albo mających
na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z prze-
słuchaniem.
§ 6. Organ przesłuchujący uchyla pytania określone w § 4, jak również

pytania nieistotne.
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§ 7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wy-
łączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym
w § 5 nie mogą stanowić dowodu”.

Jak jest ukazane w powyższym uregulowaniu, polski ustawodaw-
ca przyjął metodę przesłuchania mieszaną — swobodną relację i pytań
ukierunkowanych. Przyjmując tą metodę, można ją podzielić na cztery
fazy (Ackerman 2005: 177): wstępną, wypowiedzi spontanicznej, zada-
wania pytań oraz czynności końcowych. W przypadku przesłuchania
małych dzieci — w wieku przedszkolnym mogą to być dwa stadia —
wstępne i zadawania pytań, bowiem od dzieci w tym wieku trudno
uzyskać wypowiedź spontaniczną (Ackerman 2005).

Od samego początku czynności wstępnych, przesłuchujący powi-
nien zadbać o miłą i serdeczną atmosferę przesłuchania. Zapewnie-
nie „bezpiecznej relacji w sytuacji ofiar traumy jest wręcz etycznym
wymogiem badania psychologicznego” (Badura-Madej, Dobrzyńska-
-Masterhazy 2004: 108), ale również samego przesłuchania. Na tym
etapie przesłuchujący bliżej poznaje dziecko. Obserwuje jego wygląd,
zachowanie, sposób wypowiedzi itp.

W tej części wstępnej przesłuchujący ustala dane personalne
świadka oraz podaje informuje o przysługujących ma prawach i obo-
wiązkach. Jeżeli świadek chodzi do szkoły, to przesłuchujący powi-
nien sprawdzić jego tożsamość na podstawie legitymacji szkolnej (Ha-
nausek 1969: 196). W dalszej części tej fazy jest wskazana rozmowa
zmierzająca do nawiązania kontaktu ze świadkiem, jego ośmielenia,
wstępnej oceny osobowości, stanu emocjonalnego, kondycji psychicz-
nej oraz poziomu intelektualnego, co następnie pozwoli na właściwe
sformułowanie pytań (Kwiatkowska-Darul 2007: 212).

Istotne są także ustalenia odnoszące się do stosunków rodzinnych
i środowiskowych. Ta część umożliwia rozładowanie napięcia nerwo-
wego, występującego u osoby, która ma złożyć zeznania (Hanausek
1969: 191). Pomaga to nie tylko w nawiązaniu kontaktu czy rozła-
dowania napięcia, ale daje ponadto orientację przesłuchującemu co
do specyficznego języka przesłuchiwanego dziecka (Steller, Boychuk
1992: 49).

M. Cieślak podkreśla, iż przesłuchanie świadka to nie tylko przyj-
mowanie zeznań, ale i jego samego oględziny oraz sposobu jego ze-
znawania (1955: 73).
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W przypadku przesłuchania dziecka-świadka na rozprawie, gdy
nie skorzystano z procedur przewidzianych w art. 185a i 185b lub
gdy zaszła konieczność ponownego przesłuchania na rozprawie, sąd
powinien rozważyć, w jakiej pozycji miałoby ono złożyć zeznania. Co
do zasady, zeznania składa się na stojąco. Sąd może jednak zezwolić
na ich składanie w pozycji siedzącej, mając na względzie wiek, stan
zdrowia oraz ewentualnie inne wskazania.

Według V. Kwiatkowskiej-Darul, dzieci poniżej 12 lat powinny
zeznawać siedząc. Ma to związek z ich niskim wzrostem i napięciem
towarzyszącym pozycji stojącej (Kwiatkowska-Darul 2007: 213). Pozy-
cja stojąca może ponadto wywoływać zmęczenie. F. Arntzen twierdzi
z kolei, że każde przesłuchanie powinno odbywać się w pozycji siedzą-
cej, z uwagi na efektywność składanych zeznań (1989: 51).

Drugą fazą czynności przesłuchania jest relacja spontaniczna,
w której to swobodna wypowiedź bynajmniej nie oznacza dowolno-
ści, czemu dał wyraz Sąd Najwyższy stwierdzając: „Granice wyjaśnień,
zeznań lub oświadczeń- o których mowa w art. 157 k.p.k. (obecnie
jest to art. 171 § 1 k.p.k.) — określone są celem danej czynności. Cele
postępowania karnego, a w tym cele postępowania przygotowawczego
określone są w przepisie art. 2 i 261 k.p.k. (obecnie art. 297 k.p.k.),
sprowadzają się między innymi do wykrycia sprawcy i pociągnięcia go
do odpowiedzialności karnej, (…) wyjaśnienia okoliczności sprawy,
zbadania i utrwalenia dowodów dla sądu. Dlatego wypowiedź swo-
bodna w rozumieniu art. 157 k.p.k. nie oznacza wypowiedzi dowolnej,
lecz wypowiedź mieszczącą się w granicach celów procesu i danej
czynności procesowej” (Wyrok SN z 8 II 1974 r.). Jednakże utrzy-
manie relacji swobodnej, a zarazem niedowolnej, jest bardzo trudne
i dlatego w wielu wypadkach potrzebna jest ingerencja przesłuchują-
cego. Taką ingerencję powinno się jednak ograniczyć do minimum,
gdyż świadek może wiedzieć więcej niż przewiduje to przesłuchujący,
a relacja spontaniczna umożliwia lepsze poznanie świadka (Górecki
1987: 80). Dziecku, które samo opowiada, nie należy przerywać, na-
wet gdy odbiega od tematu, gdyż mogłoby to negatywnie wpłynąć na
swobodę wypowiedzi, tym bardziej, że trudno uzyskać spontaniczną
wypowiedź od małych dzieci (Gutekunst 1974: 238).

Odnośnie pytań szczegółowych, ogromna rola przypada przesłu-
chującemu, gdyż nie zawsze jest możliwe uzyskanie relacji sponta-
nicznej, zwłaszcza przy przesłuchaniu małych dzieci w wieku przed-
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szkolnym i wczesnoszkolnym. Ważne jest, aby zdawał on sobie sprawę
z tego, że zadawanie pytań zmusza do wyszukiwania w pamięci fak-
tów, zjawisk, które jego zdaniem zostały przedstawione zbyt ogólnie
czy nawet pominięte.

Do pytań szczegółowych powinno się przejść po relacji sponta-
nicznej. Najlepiej by było, gdyby odbyło się to niepostrzeżenie, bez
jakichkolwiek uwag. Jakiekolwiek uwagi mogłyby bowiem wywołać
u dziecka obawę, czy będzie potrafiło ono udzielić na nie odpowiedzi
(Schaffer 2005: 295).

Dzieci mają ograniczony zasób słownictwa i nie zawsze są w sta-
nie zrozumieć wszystkie słowa. Mogą nie zdawać sobie sprawy z tego,
że inne osoby ich nie rozumieją, skoro same siebie rozumieją dosko-
nale. W związku z tym jedno pytanie skierowane do nich powinno
zawierać jedną myśl i być konkretne, należy poza tym ustalić wspólne
nazewnictwo osób oraz poprosić o wyjaśnienie słów, których się nie
rozumie, a także odwołać się do rysunku czy pokazu na lalce, gdy
dziecku trudno się wysłowić (Keller-Hamela 2002: 124–125).

Pytania muszą być tak sformułowane, aby były zrozumiałe dla
przesłuchiwanego. Jasne, krótkie i zrozumiałe pytania wpływają rów-
nież na skuteczność przypominania oraz tworzą płaszczyznę poro-
zumienia pomiędzy przesłuchującym, a przesłuchiwanym (Hanausek
1969: 724). Nie powinno się zatem zadawać pytań zbyt skompliko-
wanych, niezrozumiałych, dotyczących więcej niż jednego problemu
czy tematu, wymagających więcej niż jednej odpowiedzi lub też od-
powiedzi skomplikowanej (Kołakowska, Lach 1998: 17). Pytania nie
powinny zawierać w sobie zarzutu winy. Zarzut taki może wynikać
z postawionego pytania dlaczego?, np. Dlaczego ty też tam stałeś? etc
(Arntzen 1989: 49–50). Poza tym pytania powinny być otwarte, a nie
zamknięte, ponieważ dzieci odpowiadają na nie mniej dokładnie i ła-
twiej ulegają sugestiom w nich zawartych. Dzieci mówią mniej, jeśli nie
znają odpowiedzi na pytanie zamknięte. Ponadto dzięki formie pytań
otwartych opowieść jest trzy lub cztery razy dłuższa niż w przypadku
pytań zamkniętych (Westcott, Davis, Bull 2002: 196–198).

Badania wykazują jednak, że tylko w 30 % spraw przesłuchujący
rozpoczynali przesłuchanie od pytania otwartego, a najczęściej zada-
wanymi pytaniami były te zamknięte (Westcott, Davis, Bull 2002).

T. Hanausek postuluje za unikaniem „wszelkich zwrotów z żargo-
nu zawodowego, jak dzień krytyczny, denat, osoba nie zidentyfikowana
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etc” (Kołakowska, Lach 1998: 17). Ponadto zdaniem autora powinno
się zrezygnować ze słów zawierających w sobie ładunek emocjonal-
ny, np. donosiciel, morderstwo etc. (Kołakowska, Lach 1998). Duże
znaczenie w omawianych kwestiach ma też odpowiednie tempo mowy
pytającego, bowiem za szybką i płynną mową dziecko może nie nadą-
żyć (Brojek 1998: 107). Według badań około 10 % dzieci nie potrafi
prawidłowo rozpoznać szybko zmieniających się dźwięków ludzkiej
mowy (Juan 2007: 21).

Z kolei tempo mowy powinno być dostosowane do tempa „otwie-
rania się” dziecka (Keller-Hamela 2002: 125). Od dzieci w wieku
przedszkolnym nie można oczekiwać informacji odnoszących się do
jednostek czasowych, miary i miejsca. Dopiero od dzieci w wieku
ośmiu lat i powyżej można uzyskać wiadomości, czy coś się wydarzyło
„przed”, „po” etc. (Westcott, Davis, Bull 2002: 12). Pytania trudne czy
przykre dla przesłuchiwanego należy zadawać na końcu, by nie zepsuć
„przyjemnej atmosfery przesłuchania” (Arntzen 1989: 52). Szczegól-
nie uciążliwymi pytaniami, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, są
pytania, dotyczące sfery intymnej.

Dzieci są podatne na sugestie, a osoby podatne na sugestię bardzo
często wierzą innym ludziom. Taki stan rzeczy jest spowodowany ni-
ską samooceną oraz wysokim poziomem zaufania interpersonalnego
— bardziej wierzą innym niż sobie (Kenrick, Neuberg, Cialdini 2002:
254). Podatny na sugestię jest również człowiek zmęczony, chory oraz
znajdujący się pod wpływem narkotyków i alkoholu (Cieślak, Spett,
Szymusik, Wolter 1991: 186). W każdym bądź razie, tak w przypadku
dzieci, jak i dorosłych, zniekształcająco na zeznania wpływa niepra-
widłowo przeprowadzone przesłuchanie (Bull 2003: 239). Prawdopo-
dobnie brzmiące, ale nieprawdziwe wydarzenia mają większą szansę
być „ wszczepione” w pamięć dziecka, jak i osoby dorosłej (Westcott,
Davis, Bull 2002: 196).

Według A. Sokołowskiej odnośnie dzieci problem podatności
na sugestię „jest znacznie bardziej skomplikowany i nie da się skwi-
tować wyliczeniem prostych korelatów, których znajomość pozornie
ułatwiałaby przesłuchanie. Wpływ na zeznania trzeba widzieć w szer-
szym kontekście sytuacyjnym: w trakcie spostrzegania, w czasie od
spostrzegania do składania zeznań i wreszcie w trakcie zeznań. Wie-
le warunków powoduje, iż sytuacje dziecka na ogół niełatwe są do
rozszyfrowania i dlatego przesłuchanie nieletniego świadka wyma-
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ga wiedzy specjalnej” (Sokołowska 1993). Ponadto dzieci mogą być
przekonane, iż dorośli wiedzą wszystko, także znają odpowiedź na
zadane pytanie, więc zgadzają się z sugestią w nim zawartą. Dzieci
znacznie częściej ufają sugestii dorosłych niż własnej pamięci. Wie-
rzą im również wtedy, gdy pytanie sugerujące odpowiedź ma zwią-
zek ze zdarzeniami, których nie mają w swojej pamięci (Bull 2003:
242–244). Ulegają one poza tym błędnym sugestiom, gdy nie ro-
zumieją tego, czego od nich się oczekuje (Reed 2004: 98). Ważne
jest, aby przesłuchujący znał negatywny wpływ pytań sugestywnych
na efekty przesłuchania i potrafił zadawać pytania niesugestywne, ale
może to okazać się trudniejsze niż się wydaje (Kwiatkowska-Darul
2007: 253).

Świadek, a zwłaszcza świadek-dziecko, może ulec sugestii nie
tylko zawartej w pytaniach, ale też z powodu przeżyć, których świadek
doznał w związku ze spostrzeganiem (Horoszowski 1958: 88):
— niepewnych wspomnień co do tego co się stało,
— autorytetu przesłuchujących osób, takich, które robią na nim „

wrażenie”- niewątpliwie sąd w swoim majestacie może wywołać
taką reakcję, zwłaszcza u dzieci (Lubelski, Stanik, Tyszkiewicz
1986: 179),

— wypowiedzi innych świadków, z którymi zetknęło się np. podczas
oczekiwania na przesłuchanie,

— fałszywych wyobrażeń co do traktowania przez przesłuchującego,
— wieloznaczności sytuacji i trudności w podejmowaniu decyzji

(Piątkowski 1983: 55–56).
M. Czekaj twierdzi, że zachowanie sugestywne, na przykład towa-

rzyszące pytaniu kiwnięcie głową, powinno zostać odnotowane w pro-
tokole przesłuchania (pytanie wraz z gestem), przy jednoczesnym
zwróceniu uwagi osobie, która zadała pytanie (Czekaj 1998: 25–26).
Nie można także zapomnieć o sugestii pozawerbalnej, która może
przejawiać się np. w tonacji głosu. W każdym przypadku im bardziej
sugestywne „są okoliczności przesłuchania, tym bardziej jest praw-
dopodobne, że relacje dzieci występujących w roli świadków będą
wypaczone” (Bull 2003: 247).

Należy mieć świadomość, że pomimo, iż dzieci są bardziej podat-
ne na sugestię niż dorośli, nie oznacza to, że powinno się zrezygnować
z ich przesłuchiwania, lecz spowodować, by robiły to osoby stosownie
do tego przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności.
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Podczas przesłuchania w sądzie pytania świadkowi mogą oprócz
sądu, zadawać strony, obrońcy, pełnomocnicy, biegli etc. (art. 171
§ 2 k.p.k.). Nad prawidłowością owych pytań powinien czuwać prze-
wodniczący i w razie potrzeby je uchylać. Ma on również prawo zarzą-
dzić zadawanie pytań świadkowi za swoim pośrednictwem (Lipczyńska
1963: 351).

Według V. Kwiatkowskiej-Darul, wszystkie pytania kierowane
do dziecka-świadka powinny być zadawane za pośrednictwem sądu
(2007: 229).

W postępowaniu przygotowawczym świadek powinien zapoznać
się z protokołem przesłuchania poprzez osobiste odczytanie. W szcze-
gólnych sytuacjach należy mu go odczytać. W sytuacji przesłuchania
dziecka protokół powinien odczytać rodzic lub opiekun, jeśli uczestni-
czył w przesłuchaniu. Zdaniem F. Arntzena odnośnie składania zeznań
dzieci i młodzieży w sprawach przestępstw seksualnych rodzicom czy
też osobom towarzyszącym nie powinno się umożliwiać bezpośred-
niego wglądu do protokołu ani ustnie informować o wiadomościach
tam zawartych. Ma to zapobiec ewentualnej zmianie zeznań. Rodzice,
znając bowiem treść zeznań, mogą wpływać na ich zmianę przez dzieci
w przyszłości, gdy uznają, iż szkodzą one prestiżowi rodziny (Arntzen
1989: 56). Z przesłuchania dziecko nie może wyjść z przeświadcze-
niem, że było traktowane instrumentalnie (Wesołowska 2005: 103).

Należy mu umożliwić zadawanie pytań, mieć czas na rozmowę
z nim, jeżeli chce jeszcze porozmawiać (Keller-Hamela 2002: 125).

Niedopuszczalne jest streszczenie wypowiedzi świadka, ponieważ
„streszczenie zeznań kryje w sobie niebezpieczeństwo zniekształceń
myśli dziecka” (Czeczot 1976: 104). W protokole powinny znaleźć
odzwierciedlenie zadane pytania i odpowiedzi na nie, gdyż odpowiedź
jest wytworem pytania, a często dopiero odpowiedź wraz z pytaniem
tworzą zrozumiałą całość (Lipczyńska 1963: 351).

M. Kulicki twierdzi, że nie ma potrzeby protokołowania pytań,
gdy pytanie zostało właściwie zrozumiane i uzyskano na nie logicz-
ną, „odpowiadającą osnowie odpowiedź” (1994: 150). Autor ten nie
ma jednak wątpliwości co do konieczności protokołowania w dosłow-
nym brzmieniu pytań skierowanych do dzieci w trakcie przesłuchania
(Kulicki 1994).

Problematyczna we wskazanej materii pozostaje sama czynność
protokołowania. Na rozprawie protokołuje protokolant, gdyż zgodnie
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z art. 144 § 1 k.p.k. osobą tą nie może być przesłuchujący. Przewodni-
czący składu orzekającego dyktuje protokolantowi to, co mówi osoba
przesłuchiwana. Trzeba jednak zaznaczyć, iż zakłóca to tok myślenia
przesłuchiwanego oraz przerywa jego wypowiedź, a jest to szczególnie
niekorzystne w przypadku dzieci, które łatwo się dekoncentrują.

Zdaniem R. Wiśniackiej, zadość wymaganiom psychologii zeznań
czyniłby taki protokół, który streszczałby zeznanie w mowie zależnej,
aby nie stwarzać pozorów dosłowności (2007: 1548). Możliwie często
według autorki powinno się protokołować w cudzysłowach dosłowne
wypowiedzi świadka i zaznaczać w sposób umowny to, co sam świadek
podał, a co było potwierdzeniem pytania (Wiśniacka b.r.w.: 1548).
Poza tym należałoby dosłownie przytaczać pytania i odpowiedzi na
nie, zaznaczać wszelkie niepewności, chwile zastanowienia, notować
wypowiedzi, z których następnie się wycofał, a także takie zachowa-
nie jak; płacz, śmiech, zmieszanie, wahania czy drżenie głosu oraz
stanu uczuć; gniew, obojętność, wzburzenie (Wiśniacka b.r.w.: 1548).
Powyższe uwagi są szczególnie istotne odnośnie przesłuchania dzieci,
ponieważ wysławiają się one inaczej niż dorośli, mają mniejszy zasób
słów i mogą nie rozumieć treści zadawanych pytań.

Z artykułu 150 § 1 k.p.k. wynika, iż z wyjątkiem protokołu z roz-
prawy lub posiedzenia protokół podpisują osoby biorące udział w czyn-
ności. Dzieci przesłuchiwane w trybie art. 185a i 185b k.p.k. przesłu-
chuje sąd na posiedzeniu, toteż owego dokumentu nie podpisują.

Zgodnie z art. 147 § 2 pkt 2 k.p.k. za pomocą urządzenia reje-
strującego obraz i dźwięk utrwala się „przesłuchanie pokrzywdzonego,
o którym mowa w art. 185a, oraz świadka, o którym mowa w art. 185b”.
Na rozprawie ten zapis należy odtworzyć (art. 185a § 3 k.p.k. ).

W myśl V. Kwiatkowskiej-Darul, najlepszym obok protokołu był-
by zapis na kasecie wideo, który oddawałby atmosferę przesłuchania
oraz zachowanie się przesłuchującego i przesłuchiwanego (2007: 235).
Powinno się przy tym jednak pamiętać, że świadomość rejestrowania
wypowiedzi może początkowo krępować dziecko, stąd też uprzedzenie
o tym, że przesłuchanie będzie rejestrowane, powinno nastąpić jak naj-
wcześniej (Kwiatkowska-Darul 2007). Praktyka wskazuje, iż począt-
kowe zażenowanie szybko mija i nie wpływa na wypowiedź (Podsiadło
1981: 31).

Według J. Podsiadło użycie aparatury rejestrującej dźwięk lub
obraz i dźwięk wpływa na prawdziwość składanych zeznań (1981).
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4. Uwagi końcowe

Zagadnieniem wymagającym zwrócenia uwagi odnośnie ochrony
dziecka w procesie jest regulacja w zakresie jego przesłuchania. Czyn-
ność przesłuchania jest ciężkim przeżyciem psychicznym dla dziecka,
po pierwsze jest ona czymś nowym, z czym dziecko wcześniej się ra-
czej nie spotkało i może wywoływać u niego różne reakcje, jak np.
lęk, płacz, szczególnie u młodszych dzieci. Poza tym opowiadanie czę-
sto o przykrych, osobistych przeżyciach na niekorzyść osoby najbliż-
szej dodatkowo wzmaga złe odczucia, a możliwość obecności przy tej
czynności prokuratora, obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego oraz
przedstawiciela ustawowego lub osoby, pod której pieczą dziecko jako
pokrzywdzony lub jako świadek pozostaje może wpływać na niego bar-
dziej stresująco, czyniąc blokady w komunikacji, także ustawodawca
w tym zakresie mógłby poczynić jakieś zmiany, jak również odnośnie
samego wieku pokrzywdzonego małoletniego, rozciągając regulacje
art. 185a i 185b na osoby do ukończenia 18 roku życia, gdyż kwestia
dojrzewania w tym wieku jest bardzo indywidualna, a doświadczenie
traumy takiego negatywnego doświadczenia dla młodej osoby może
odcisnąć piętno na całe przyszłe jej życie.
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