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Diagnoza vs opinia psychologiczno – psychiatryczna i jej znaczenie w
sprawach rodzinnych i karnych.

Zarówno przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jak i przepisy Kodeksu

postępowania karnego zawierają regulacje, w myśl których sąd, a w sprawach karnych,

w postępowaniu przygotowawczym także prokurator, mogą zasięgać opinii biegłego lub

biegłych czyli specjalistów z określonej, pozaprawnej dziedziny. W praktyce często

zdarza się, że jest to niezwykle istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, a opinia biegłego jest

jednym z częściej wykorzystywanych dowodów zarówno w procesie cywilnym, jak i

karnym. Powołanie biegłego staje się bowiem konieczne, gdy do rozstrzygnięcia

problemu, który pojawił się w toku sprawy niezbędne jest posiadanie wiadomości

specjalnych, czyli specjalistycznej wiedzy w danym zakresie. Dokonując wyboru

biegłego, który sporządzi opinię, sąd może wyznaczyć bądź to osobę lub osoby

wpisane na listę biegłych sądowych, bądź też inną osobę lub osoby posiadające

odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie, a także instytucję, która działać będzie w tej

sytuacji w charakterze biegłego.

Rezultatem pracy biegłego jest opinia, która w zależności od decyzji sądu może zostać

przedstawiona zarówno ustnie, jak i w formie pisemnej. W sporządzonej przez siebie

opinii, biegły wypowiada się co do okoliczności wskazanych przez sąd, odnosi do

wszystkich sformułowanych kwestii i odpowiada na zadane przez sąd pytania.

Mając na względzie powyższe informacje należy zauważyć i podkreślić, jak ważną rolę

w procesie, czy to cywilnym, czy karnym, pełni opinia specjalistów w danej dziedzinie, a

zawarte w niej twierdzenia czy wnioski mogą być dla sądu znaczącym dowodem, na

Organizatorzy:
Prezydent Miasta Gdańska ● Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

● Uniwersytet Gdański ● Fundacja Psychologiczna



XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i Praktyka Terapeutyczna

“Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej”
03.12.2021

którym oprze on swoje rozstrzygnięcie. Jest to szczególnie istotne, kiedy

rozstrzygnięcie to decyduje o sytuacji faktycznej i prawnej dziecka, bądź też kiedy

dziecko zostało pokrzywdzone czynem zabronionym i należy chronić je przed dalszym

krzywdzeniem.

Wieloletnie doświadczenie specjalistów pracujących w Gdańskim Ośrodku Pomocy

Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (GOPP) w ramach Modelu Pomocy Dziecku z

podejrzeniem wykorzystania seksualnego, diagnozujących dzieci i przygotowujących

opinie psychologiczno – psychiatryczne pozwala stwierdzić, że analiza

znaczenia/nie-znaczenia diagnozy dziecka wykorzystanego seksualnie w całym

procesie prawnym pokazała nam, że przyjęcie prawdy o stanie psychicznym

krzywdzonego dziecka wywołuje świadomy i nieświadomy protest psychiki wszystkich

zaangażowanych w pomoc dziecku. Przyjmuje on postać psychicznego zaprzeczenia

cierpieniu dziecka, uznania, że traumatyczne doświadczenia nie miały miejsca lub że

nie zostawiły śladów w jego psychice.

Celem diagnozy jest identyfikacja symptomów traumy u dziecka seksualnie

wykorzystanego, co oznacza znalezienie w psychice dziecka śladów, które pozostawiły

traumatyczne zdarzenia. Diagnoza wprowadza więc do procesów prawnych pojęcie

owych śladów/symptomów, a więc pojęć klinicznych. Wymaga to od badających opisu i

wyjaśniania specyficznych mechanizmów obronnych, dominujących w psychice dziecka

w taki sposób, aby to wykraczało poza suche pojęcia diagnostyczne, które mogą być

niezrozumiałe dla nie-klinicystów.

Tak rozumiana diagnoza psychologiczna oznacza również wyjście poza

pozytywistyczny paradygmat badania faktów materialnych: dziecko powiedziało, zrobiło

i wprowadzenie faktów psychicznych jako ważnego świadectwa. Same fakty materialne

u badanego dziecka podlegają opracowywaniu przez psychikę i działających w niej
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mechanizmów wyparcia, zaprzeczenia i dysocjacji, co powoduje, że dziecko powie coś,

wycofa się z tego, powie, że zmyśliło, bądź powie, że miało krótkie spodenki, a potem,

że było zimowych butach. Bez klinicznej interpretacji takie, fakty mogą tracić na

znaczeniu w sądzie i sprzyjać oskarżaniu dziecka o przysłowiowe już konfabulacje.

Wyjściem poza pozytywistyczny paradygmat, nieświadomie dominujący w

spostrzeganiu diagnozy psychologicznej jako wyniku badania testowego jest przyjęcie,

że umysł badającego jest narzędziem diagnostycznym.

Na sali sądowej pada coraz więcej pytań o poszczególne symptomy: czym jest

dysocjacja, jak rozumieć psychiczną katastrofę, co to znaczy bezimienne przerażenie,

co to jest fragmentacja psychiczna, czy symptomy traumy można dziecku wmówić,

zaindukować, czy to jest normalne, że w sądzie kobiety histeryzują i tym samym robią

złe wrażenie. Pozostaje jednak problemem uznania cierpienia dziecka i skłonność do

traktowania dziecka jako własności rodziców. Szczególnie bolesna jest refleksja

badających o przedmiotowym traktowaniu dziecka, mimo przekonania, iż podejmowane

decyzje są konieczne dla jego dobra. Dziecko wówczas doświadcza wtórnej

traumatyzacji poprzez system, który w założeniu ma pomóc.

Mimo pojawiania się coraz częściej szczegółowych i trafnych pytań dotyczących

symptomów traumy u dziecka „obrona opinii” w sądzie jest nadal bardzo trudna.

Wyjaśnianie symptomów traumy, mechanizmów psychicznych dziecka, osobom

zupełnie niezwiązanym z psychologią, a więc w większości nieznających zupełnie jej

pojęć sprawia, że nierzadko musimy mierzyć się z niezrozumieniem. Oscylujemy

pomiędzy odpowiedzią na pytania, których celem miałoby być skonkretyzowanie faktów:

„które zachowania dziecka podczas badania wskazują na doświadczenie przemocy?,

skąd wiadomo, że taka zabawa świadczy o tym, że…”, a odpowiedzią na pytania

hipotetyczne: „czy gdyby dziecko doświadczyło innego rodzaju przemocy to objawy
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byłyby inne?”, „czy jest możliwe, żeby inne wydarzenia w życiu dziecka doprowadziły do

takich objawów?, „jakie mogłyby być konsekwencje innych wydarzeń w życiu dziecka?”.

Padają pytania zamknięte, na które oczekiwana jest odpowiedź tak lub nie, co jak

wiadomo często nie jest możliwe, albo też pytania dotyczące ogólnych zjawisk

psychicznych, przy których wyjaśnianiu – nie dość, że bardzo długim, odchodzimy tak

naprawdę od konkretnego dziecka, sprawiając, że jego dobro ginie gdzieś pomiędzy

wypowiedziami. Padają pytania niezrozumiałe, gdzie musimy dopytywać, co osoba je

zadająca ma na myśli, ryzykując tym samym bycie potraktowanym jako osoba

niekompetentna. Pojawiają się zarzuty nadinterpretacji faktów, braku posiadania

rzetelnych dowodów, nieznajomości treści innych opinii dotyczących dziecka czy

niepytania dziecka wprost o traumatyczne doświadczenia. Pomiędzy tym wszystkim są

oczywiście pytania dające możliwość pokazania sądowi dziecka, jego cierpienia i

objawów będących konsekwencją doświadczanej przemocy. Staramy się odpowiadać

na nie bardzo wyczerpująco i jasno, tak aby prawda dotycząca stanu psychicznego

dziecka mogła być zrozumiana i przede wszystkim przyjęta przez sąd i osoby będące

na Sali.

Mimo tego często wychodzimy z sądu z bardzo różnymi odczuciami – od

umiarkowanego zadowolenia, z nadzieją na ochronę dziecka przed dalszą przemocą,

po poczucie frustracji, rozgoryczenia, czy po prostu złości. Wpływa na to nie tylko sam

charakter pytań, ale też ogólna atmosfera panująca na sali sądowej. Spotykamy

sędziów, prokuratorów i adwokatów, którzy chcą zobaczyć i zrozumieć w jakiej sytuacji

znajduje się dziecko, traktujących osoby zeznające jako te, które im to umożliwią, ale

też spotykamy się z sytuacjami, gdzie mamy wrażenie, że chodzi tylko o pokazanie, że

„nie mamy racji”. Zdarza się, że na Sali sądowej znajdują się osoby, które z założenia

są tam obecne, jako „stojące po stronie dziecka”, a siadające podczas przesłuchania w

ławie z oskarżonych.
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Po wyjściu z sądu często pojawiają się w naszych głowach pytania dotyczące

przesłuchania. Zastanawiamy się, czy jeżeli dla nas - dorosłych, jest to doświadczenie

nierzadko trudne, a często też nieprzyjemne, to jak czuje się podczas przesłuchania

dziecko?
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