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1.	 Introduction

The memory of older persons has been of interest 
to psychologists for several dozen years. Numerous 
findings from research and proposed explanations re-
ferring to specific cognitive mechanisms are available 
nowadays: a coherent picture of this phenomenon has, 
to a great extent, been built up. A detailed description 
of cognitive operations, memory errors and also often 
specific content in relation to which one can observe 
deficits in older persons allows us to predict how such 
a group of persons will cope with a memory task, 
which is basically what a witness is. Such an analysis 
allows us to draw up specific guidelines and proce-
dures in relation to the age group in question.

The fact that separate guidelines are required is at-
tested to, firstly, by the fact that the memory of older 
persons operates significantly differently from that of 
younger persons (in tests of episodic memory, older 
persons obtain between 50% and 90% worse results 
than young persons [2]). That is why procedures 
which work in relation to an average population may 
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generate mistakes in recollections and accounts given 
by older persons. Advances in medicine have meant 
that the average length of life is increasing, and as 
a result, the group of older persons is becoming more 
and more numerous. Moreover, data show that older 
persons are often victims and witnesses of crimes, es-
pecially frauds [26, 38]. Age related disorders, such 
as dementia, additionally increase this risk [7]. This 
means that the testimonies of older persons are of key 
significance during many judicial proceedings.

2.	 the	interview	as	a	memory	task

2.1. Structured interview

A typical interview is structured and can be divid-
ed into three stages. The first one is an explanation 
of the interview rules and a conversation that is not 
related to the content of the episode that is the sub-
ject of the interview. A central element of the second 
stage is an open question concerning the event in ques-
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tion (e.g. “what were you doing on January the 5th?”). 
Once the witness has described the course of the event, 
questions are asked on the basis of information pro-
vided by him/her. Such a sequence of questions (open 
questions first, then detailed questions) is the result 
of a well thought out strategy. Its aim is to encourage 
a person to refer to their own memories and limit cues 
(including possible suggestions) provided by the inter-
viewer to the minimum. In the majority of cases such 
a procedure limits the number of distorted elements of 
recollection. However, numerous data indicate that in 
the case of older persons, free recollecting gives less 
complete and less accurate recollection compared to 
young persons [10, 15, 17].

The answer to a general question concerning a spe-
cific episode requires a strategic search in memory and 
independent generating of cues, because the question 
itself contains very few of them. However, older per-
sons have a poorer repertoire of recollection strategies 
than younger persons, problems with initiating them 
and rarer and less consistent use of them [18, 19]. All 
pieces of contextual information are valuable indica-
tions in the process of recollection, and this contex-
tual information should be integrated with the episode 
when coding. Because in older persons, the process of 
creation of associations between elements occurs only 
to a limited extent [4, 25], they have at their disposal 
only limited indicators when recollecting. This deficit 
manifests especially clearly in relation to contextual 
information, such as information on time and sensory 
details [10, 22]. This deficit hampers recollection con-
siderably.

Another problem is that an attempt at recollection 
causes activation of all elements of semantic structure 
linked with the episode content. A large part of them 
are distracters, elements which are similar to original 
ones or which occurred in a similar context. Older per-
sons have difficulties with recognition and rejection of 
such elements [12, 29, 36], that is why one can expect 
that disturbances occur in their memories concordant 
with the content of general knowledge concerning an 
event.

The aim of testimony is generation of recollection 
of a given episode. However, a study by Schlagman, 
Schultz, kvavilashvili et al. [32] concerning autobio-
graphical memory suggests that the majority of older 
persons’ memories are of a generalised episodic na-
ture. This means that when asked the question: “what 
were you doing on January the 5th?” elderly persons 
usually say what they usually do at that time of day, on 
the given week day. From the point of view of inter-
viewing aims, this is an extremely unfavourable phe-
nomenon. The next stage of recollection is monitoring 

of memory quality. Age-related deficits have also been 
found in this area [22, 23].

The memory phenomena described above mean 
that in the phase of questioning based on the open ques-
tion, one may expect numerous mistakes on the part of 
older persons. There is a risk that those mistakes will 
be further consolidated in subsequent stages, because 
repeating of untrue information will increase a sense 
of their familiarity and strengthen the person’s belief 
that they are a part of the original episode. 

2.2. Cognitive interview

The cognitive interview is based on a set of mne-
monics that have been developed for the purpose of 
facilitating recollection [11]. Its use may be especially 
advantageous in situations where recollecting is dif-
ficult (e.g. in relation to children, older persons or per-
sons with slight cognitive dysfunctions [9, 38]). The 
theoretical basis for the mnemonics used is the encod-
ing specificity principle and the thesis on the complex 
nature of memories, which are stored in the form of 
mutually connected elements. The more episode ele-
ments – even ones that are unimportant from the point 
of view of the aim of the interview – can be retrieved 
from memory, the higher the probability of correct 
recollection of important information. every piece of 
information can be helpful, because it can be a cue 
which facilitates recollection of new elements of the 
episode. Moreover, the more detailed the reproduction 
of the context in which the memorising occurred, the 
greater the chance – according to the encoding specifi-
city principle – for recollection.

The four techniques used during a cognitive inter-
view are: encouraging the interviewee to describe an 
event taking into account all details, including those 
which seem unimportant, incomplete or trivial; an at-
tempt to recreate the context of the memorised event 
(emotional, cognitive, what one was doing on the day 
of the event); recreation of the event in reverse order; 
recreation of the event from the perspective of another 
person taking part in it.

Facilitation of access to cues when recollecting and 
replacement of imperfect or absent strategic processes 
with advice and suggestions by the interviewer are es-
pecially important in the context of specific memory 
deficits in older persons. In this case, cues coming 
from the outside become a substitute for an internal 
process carried out by executive functions, whose op-
eration considerably worsens with age [13]. 
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3.	 Improving	the	effectiveness	of	older	persons’	
interviewing	procedure	

3.1. Defining limits of memory efficiency, below 
which a witness’s testimony is not accepted 

Interviewing of an older person should be preced-
ed by assessment of his/her cognitive skills to be sure 
that they are sufficient for an accurate and complete 
testimony. With increasing age, the group of “older 
persons” becomes more and more internally diverse. 
Among them are persons who act almost as efficient-
ly as young persons, persons with classical memory 
deficits typical for their age, persons with diagnosed 
dementia, as well as those who have not yet been di-
agnosed, but whose memory functioning is consider-
ably different from the functioning of healthy persons. 
Some of these persons will not be able to participate 
in an interview effectively, which is why it is of key 
importance to define the level of memory functioning 
of the older witness and the minimal limit of memory 
efficiency required from the witness.

Using tools for assessment of mild age-related cog-
nitive deficits, such as the word list delayed recall [37], 
one may obtain an indicator of an older person’s level 
of cognitive functioning. A simple examination proce-
dure (e.g. showing a film with a robbery and conduct-
ing a procedure imitating an interview concerning the 
film content) allows us to establish how accurate and 
complete testimony can be given by a given person. 
Correlation of these two results and establishment of 
the relationship between them provides information 
on what level of age related cognitive deficits makes it 
impossible to give a complete and accurate testimony. 
Thanks to the above, knowledge about the level of one 
of these factors allows us to infer about the probable 
level of the second factor.

Such a procedure is a clear analogy to the procedure 
worked out in relation to children, with one difference, 
that in the case of children, age is the factor which in-
dicates cognitive possibilities crucial for testifying. In 
the case of older persons, age is not so unambiguously 
related with changes in cognitive functioning as to be 
a useful criterion, which is why it is necessary to re-
fer to other criteria. A simple measurement of delayed 
word recall is the most sensitive indicator of age relat-
ed changes in functioning of memory. Moreover, from 
the technical point of view, the procedure of measure-
ment of this indicator is simple enough to be included 
in the process of interviewing at its preliminary stage, 
which enables assessment of cognitive competences 
to testify.

3.2. Not very reliable material 

One should remember that some specific cognitive 
operations, as well as types of memory material, cause 
exceptional difficulty to older persons, which is why 
one should treat such content especially cautiously, as 
not being very reliable. According to results of studies 
concerning memory deficits in recollections by older 
persons, the following should be considered as not 
very reliable:
– verbal material, e.g. conversations. From studies by 

Craik and Byrd [8, in: 18], it transpires that ver-
bal material is more difficult to memorise for older 
persons than images. Memorising of abstract mate-
rial, like words, requires strategic use of imagina-
tive processes in the phase of learning. This is an 
extremely difficult task for older persons; 

– contextual and sensory details. Such a conclusion 
stems from studies conducted in the paradigm of 
source of information monitoring [22], as well as 
from studies concerning creation of associations [4, 
25];

– specific and abstract data, such as names [14, 32].

3.3. reliable material

Certain areas of memory functioning of older per-
sons undergo only slight changes or even improve. So, 
one should see them as especially reliable elements of 
testimony. These are:
–  non-typical information, inconsistent with a sche-

ma. list’s study [17] suggests that information in-
consistent with a schema are memorised worse by 
older persons. Analysis of types of mistakes made 
shows that this results from omission of such ele-
ments in memory. However, if pieces of non-typical 
information – that are inconsistent with the schema 
– do appear in an account given by such a person, 
then they are reliable, because one rarely finds mis-
takes such as distortions in relation to them;

– scenes, episodes, faces with positive emotional ex-
pressions [5, 32];

– peripheral, unimportant elements of an episode, 
distracters. Studies by Hartman and Hasher [12] 
showed that older persons block distracters more 
poorly and as a consequence they memorise them 
equally well to important elements of an episode. 
This hampers execution of the majority of tasks, but 
in the context of an interview may prove to be help-
ful;

– involuntary memories, spontaneously generated [1, 
32].
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3.4. Proposed guidelines for conducting an 
interview with an elderly person 

1. The optimal time of conducting an interview is 
the morning. Studies on diurnal rhythms [30, 33] 
show that many biological functions, such as body 
temperature, pulse, blood pressure or level of hor-
mones undergo a repeatable pattern of changes dur-
ing a 24-hour cycle. Physiological changes result 
in changes in behaviour and psychological factors 
(mood, attention, sleepiness and efficiency in ex-
ecution of cognitive tasks). The optimal time for 
cognitive functioning during the day is of an indi-
vidual nature, although a clear preference for morn-
ing hours among older persons has been ascertained 
[20].

2. When interviewing an older person one must not 
create a time pressure atmosphere. One of the main 
mechanisms which is indicated when explaining 
memory deficits of older persons is a general slow-
down of the work of the cognitive system, being 
a reflection of decline in processing effectiveness 
[31]. The duration of cognitive processing in older 
persons becomes significantly longer, which results 
in their special sensitivity to time pressure. It is 
worth taking this into account when conducting an 
interview, and to plan two meetings in advance with 
the older person in question. It is possible that this 
person will only recall important information after 
a longer time, after the end of the first meeting. So, 
the older person should be forewarned of this pos-
sibility so that s/he does not feel pressured to recol-
lect everything during one meeting.

3. One should eliminate distracters. A deficit in inhibi-
tion of distracters has been ascertained in older per-
sons [12]. An efficient process of inhibition allows 
blocking of entry into the working memory of in-
formation which is unwanted and useless from the 
point of view of task completion, as well as remov-
ing information which is not useful anymore. If the 
process of selection of information which is proc-
essed in working memory fails, then its operation is 
not fully effective. Cognitive resources are blocked 
in the process of unimportant information process-
ing and as a consequence other memory operations 
are not conducted. A study by Murphy, Craik, li, 
et al. [24] showed how distracters such as noise may 
hamper memory. researchers measured results for 
the task of memorising a list of words in older and 
young persons, read against background noise and 
in silence, and observed an interesting similarity. 
results obtained by young persons, who learned in 
noise were comparable to results obtained by older 

persons who learned in silence. Murphy et al. [24] 
came to the conclusion that learning of a vaguely 
presented stimulus requires activation of top-down 
processing, which enables supplementation of gaps 
in the material, but at the same time places a burden 
on the resources of working memory. Because a per-
son has at their disposal a smaller pool of resources, 
the task of memorising in such conditions proceeds 
less effectively. Working memory resources become 
smaller with age, which is why in the case of old-
er persons one should especially carefully protect 
them from additional burdens caused e.g. by noise 
or dim light.

4. One should organise the interview as soon as possi-
ble. Some data indicate that the effect of age mani-
fests more strongly in delayed recollection [35]. 
That is why one should conduct an interview as 
soon as possible.

5. Open questions should not be asked. For older per-
sons an open question is the most difficult memory 
task and results in creation of distorted and incom-
plete memories. It is also worth from the very be-
ginning providing the interviewed person with help 
in initiating the memory process, in recreation of 
cues facilitating recollection and assessment of 
quality of recollection, using a cognitive interview 
and other mnemonics.

3.5. Suggested strategies

1. Age-related stereotypes must not be activated. Acti-
vation of age related stereotypes may considerably 
worsen results obtained by a person in a memory 
task (an interview falls into this category). A study 
by [16] showed that subliminal exhibition of age re-
lated stereotypes worsens functioning of older per-
sons in memory tasks. It was also shown [6, 28] that 
manipulation with instructions and emphasising the 
memory nature of the task worsens its execution in 
older persons. Bearing in mind the influence of ster-
eotypes on execution of cognitive tasks, one should 
refrain from comments which could strengthen the 
belief of an older person that his/her memory is not 
functioning well (one should not, for example, say: 
“because memory operates worse among persons 
of your age, we will use a cognitive interview”). 
Moreover, it is worth emphasising the given per-
son’s control over the memory process and then, as 
far as is possible, providing the person with posi-
tive (but sincere) feedback. As early as the nineteen 
eighties, when memory systems singled out by Tulv-
ing [32] were examined, it was found that semantic 
memory does not manifest significant changes con-
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nected with age [22]. It was also shown that even 
in tasks such as monitoring source of information, 
which are usually very difficult for older persons 
[22], the possibility of referring to meaning catego-
ries in a task involving differentiation of sources 
abolishes differences between age groups [28]. In a 
study by rahhal et al. [22] older persons differenti-
ated a female source from a male source worse than 
young persons, but they could differentiate a truth-
ful source from a lying source as well as the latter. 
In relation to the semantic memory of older persons, 
a specific deficit concerning memory of names, and 
especially associations between a face and a name 
was ascertained [14]. Names are a difficult memory 
material because they do not create associations 
with other elements of general knowledge (they are 
associated only with one specific person). That is 
why if during recollection, the only cue leading to 
the searched name fails, then there are no other ele-
ments which could replace it. The presented data 
suggest that in older persons, the semantic structure 
of memory operates relatively well. Older persons 
memorise logical elements of an event better, and 
thanks to meaning (semantic) criteria they can ef-
fectively execute even tasks which in other condi-
tions cause difficulties (source differentiation task). 
That is why it is worth – when posing questions 
- referring to the semantic structure of an episode 
described by the interviewed person (instead of us-
ing abstract categories or descriptions of sensory 
characteristics). e.g., instead of asking “and what 
did this dark-haired man do next?” it is better to ask 
“and what did the more aggressive man do next?”

2. One should encourage recollection of an event on 
the basis of emotionally positive elements. In older 
persons, memory of positive elements of an event 
operates better [5, 32]. It is even said that it is an 
adaptive mechanism allowing persons to regulate 
their mood effectively [3]. It is worth using this 
process, and as one of the mnemonic techniques, 
use the instruction: “try to recollect all positive situ-
ations that occurred on that day”. And although the 
criminal episode itself may encompass very few or 
no such elements, the obtained information con-
cerning preceding events may serve as cues, which, 
thanks to association with the episode in question, 
allow generation of additional information.

3. One should facilitate evocation of involuntary recol-
lections. Involuntary recollections by older persons 
(i.e. spontaneous, revealed in response to a chance 
cue which is associated with the memorised situa-
tion) are characterised by a specificity that is very 
desirable from the point of view of the aims of the 

interview (they concern specific, and not general 
episodes [32]). Studies by Bernsten [1] allow us to 
define conditions which increase the probability of 
evocation of an involuntary recollection. These are: 
state of distraction (e.g. while executing a monoto-
nous, automated physical activity) and presence 
of accidental cues in the environment, which were 
also present at the time of memorising. These fac-
tors may be used to provoke spontaneous recollec-
tion of the episode. During the first meeting, it is 
possible to establish the context in which memoris-
ing occurred. elements of this context may be used 
(e.g. music listened to by the person on the day of 
the event, what s/he was thinking about, what s/he 
was doing) and this person may be asked to – after 
s/he comes back home and during routine activities 
such as dishwashing – hum the melody that s/he 
was listening to on the day of the event or think 
about what s/he was thinking about then. Thanks 
to this, the probability of spontaneous recollection 
grows.
Some of the procedures presented above require 

further research which could confirm their effective-
ness in the context of an interview. This concerns pro-
cedures of referring to semantic structure, encouraging 
recollection of an episode based on positive elements, 
facilitation of generation of involuntary memories, 
as well as defining of the limit of cognitive function-
ing below which a witness’s testimony cannot be ac-
cepted. Another interviewing principle proposed here 
is having ready-to-use cues, which may considerably 
increase the effectiveness of interviewing of older per-
sons.
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1.	 Wstęp

Pamięć osób starszych jest przedmiotem zaintereso-
wania psychologów już od kilkudziesięciu lat. Dostępne 
są dziś liczne doniesienia z badań i proponowane wyjaś-
nienia odwołujące się do konkretnych mechanizmów po-
znawczych; w dużym zakresie tworzą one spójny obraz 
zjawiska. Szczegółowy opis operacji poznawczych, błę-
dów pamięciowych, a często także określonych treści, 
w zakresie których obserwuje się deficyty u osób star-
szych, pozwala na przewidywania dotyczące tego, jak 
taka grupa osób poradzi sobie z zadaniem pamięciowym, 
jakim jest przesłuchanie. Taka analiza pozwala na wypra-
cowanie specyficznych reguł i procedur postępowania 
w odniesieniu do wspomnianej grupy wiekowej. 

O tym, że takie, odrębne reguły, są potrzebne, świad-
czy po pierwsze to, że pamięć osób starszych w znaczą-
cym zakresie funkcjonuje inaczej niż u osób w młodszym 
wieku (w testach pamięci epizodycznej osoby starsze 
osiągają od 50% do 90% gorszy wynik niż osoby młode 
[2]. Dlatego procedury, które sprawdzają się w odniesie-
niu do przeciętnej populacji, mogą przyczyniać się do 
powstawania błędów we wspomnieniach i relacjach osób 
starszych. Postęp medycyny sprawia, że średnia długość 
życia wzrasta, a w skutek tego grupa osób starszych staje 
się liczniejsza. Ponadto dane wskazują, że osoby starsze 
często stają się ofiarami i świadkami przestępstw, szcze-
gólnie oszustw [26, 38]. Zaburzenia związane z wiekiem, 
takie jak demencja, dodatkowo zwiększają to ryzyko [7]. 
Oznacza to, że zeznania osób starszych są kluczowe 
w toku wielu spraw sądowych.

2.	 Przesłuchanie	jako	zadanie	pamięciowe

2.1. Wywiad ustrukturowany

Typowe przesłuchanie ma postać ustrukturowanego 
wywiadu, który można podzielić na trzy etapy. Pierwszy 
to wyjaśnienie zasad przesłuchania i rozmowa niezwiąza-
na z treścią epizodu będącego przedmiotem przesłucha-
nia. Centralnym elementem drugiego etapu jest otwarte 
pytanie dotyczące przedmiotowego zdarzenia (np. „co 
pan robił 5 stycznia?”). Gdy świadek opowie przebieg 
zdarzenia, na podstawie informacji, które poda, zada-
wane są szczegółowe pytania. Taka kolejność (najpierw 
pytania otwarte, a potem pytania szczegółowe) stanowi 
wynik przemyślanego działania. Jego celem jest zachę-
cenie osoby do odwołania się do własnych wspomnień 
i ograniczenie do minimum wskazówek (a wśród nich 

możliwych sugestii) podawanych przez przesłuchujące-
go. W większości przypadków taka procedura ogranicza 
liczbę zniekształconych elementów wspomnienia. Jed-
nak wiele danych wskazuje na to, że w przypadku osób 
starszych swobodne przypominanie daje mniej komplet-
ne i mniej trafne wspomnienie w porównaniu do wspo-
mnień osób młodych [10, 15, 17]. 

Odpowiedź na ogólne pytanie o konkretny epizod 
wymaga strategicznego przeszukiwania pamięci i samo-
dzielnego generowania wskazówek, gdyż samo pytanie 
zawiera ich bardzo mało. Tymczasem u osób starszych 
stwierdza się uboższy niż u osób młodych repertuar stra-
tegii przypominania, trudności z ich inicjowaniem oraz 
rzadsze i mniej konsekwentne ich stosowanie [18, 19]. 
Cennymi wskazówkami w procesie przypominania są 
wszystkie informacje kontekstowe, które powinny być 
zintegrowane z epizodem w czasie kodowania. Ponieważ 
u osób starszych proces tworzenia asocjacji pomiędzy 
elementami zachodzi tylko w ograniczonym zakresie [4, 
25], to dysponują one uboższymi wskazówkami w trak-
cie przypominania. Deficyt ten szczególnie wyraźnie 
ujawnia się w odniesieniu do informacji kontekstowych, 
takich jak informacje o czasie i szczegóły sensoryczne 
[10, 22]. Deficyt ten znacząco utrudnia przypominanie.

Kolejny problem polega na tym, że próba przypomi-
nania powoduje aktywację wszystkich elementów struk-
tury semantycznej związanych z treścią epizodu. Duża 
część z nich to dystraktory, elementy, które są podobne 
do oryginalnych lub wydarzyły się w podobnym kontek-
ście. Osoby starsze mają kłopoty z rozpoznaniem i od-
rzuceniem takich elementów [12, 29, 36], dlatego można 
się spodziewać, że w ich wspomnieniach pojawiają się 
zniekształcenia zgodne z treścią ogólnej wiedzy dotyczą-
cej zdarzenia. 

Celem zeznania jest wygenerowanie wspomnienia 
konkretnego epizodu. Tymczasem badanie Schlagman, 
Schultza, Kvavilashvili i in. [32] dotyczące pamięci au-
tobiograficznej sugeruje, że znacząca większość wspo-
mnień osób starszych ma charakter uogólnionych epizo-
dów. To oznacza, że na pytanie: „co pan robił 5 stycz-
nia?” osoby starsze najczęściej odpowiadają, co robią 
zazwyczaj o tej porze dnia, w danym dniu tygodnia. 
Z punktu widzenia celów przesłuchania to wyjątkowo 
niekorzystne zjawisko. kolejny etap przypominania to 
kontrola jakości wspomnienia. W tym zakresie również 
stwierdzono deficyty związane z wiekiem [22, 23].

Opisane powyżej zjawiska pamięciowe decydują 
o tym, że w fazie przesłuchania opartej na pytaniu ot-
wartym można spodziewać się licznych błędów u osób 
starszych. Istnieje ryzyko, że te błędy będą dodatkowo 
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utrwalane w kolejnych etapach, bo powtarzanie niepraw-
dziwych informacji zwiększy poczucie ich znajomości 
i utwierdzi osobę w przekonaniu, że są one częścią ory-
ginalnego epizodu.

2.2. Wywiad poznawczy

Wywiad poznawczy to zestaw mnemotechnik opra-
cowany po to, by ułatwić przypominanie [11]. Jego za-
stosowanie przynosi szczególne korzyści w sytuacjach, 
gdy przypominanie jest utrudnione (np. w odniesieniu 
do dzieci, osób starszych czy osób z lekkimi dysfunk-
cjami poznawczymi [9, 38]). Podstawą teoretyczną za-
stosowanych mnemotechnik jest zasada specyficzności 
kodowania i teza o złożonej naturze wspomnień, które 
są przechowywane w postaci wzajemnie połączonych 
elementów. Im więcej elementów epizodu, nawet nie-
istotnych z punktu widzenia celu przesłuchania, uda się 
wydobyć z pamięci, tym większe prawdopodobieństwo 
poprawnego przypomnienia sobie ważnych informacji. 
Każda informacja może być pomocna, ponieważ może 
być wskazówką, która ułatwi przypominanie nowych 
elementów epizodu. Ponadto im bardziej szczegółowo 
uda się odtworzyć kontekst, w którym miało miejsce 
zapamiętywanie, tym – zgodnie z zasadą specyficzności 
kodowania – większa szansa na przywołanie wspomnie-
nia. 

Cztery stosowane w trakcie wywiadu poznawcze-
go techniki to: zachęcanie do opisywania zdarzenia 
z uwzględnieniem wszystkich szczegółów, także tych, 
które wydają się nieistotne, niekompletne, czy trywial-
ne; próba odtworzenia kontekstu zapamiętanego zdarze-
nia (emocjonalnego, poznawczego, tego, co się robiło 
w dzień zdarzenia); odtwarzanie zdarzenia w odwróco-
nej kolejności; odtwarzanie zdarzenia z perspektywy in-
nej osoby biorącej w nim udział. 

Szczególnie istotne w kontekście specyficznych de-
ficytów pamięciowych u osób starszych jest ułatwienie 
dostępu do wskazówek w trakcie przypominania i za-
stąpienie niedoskonałych lub nieobecnych procesów 
strategicznych radami i zaleceniami osoby prowadzą-
cej przesłuchanie. W tym wypadku wskazówki płynące 
z zewnątrz stają się substytutem wewnętrznego procesu 
realizowanego przez funkcje wykonawcze, których dzia-
łanie znacząco pogarsza się z wiekiem [13]. 

3.	 Poprawienie	efektywności	procedury	
przesłuchania	osób	starszych

3.1. Ustalenie granicy sprawności pamięciowej, 
poniżej której nie uwzględnia się już zeznania 
świadka

Przesłuchanie osoby starszej należałoby poprzedzić 
oceną jej możliwości poznawczych tak, by mieć pew-
ność, że są one wystarczające do tego, by złożyć traf-
ne i kompletne zeznanie. Wraz z wiekiem grupa „osób 
starszych” staje się bowiem coraz bardziej zróżnicowana 
wewnętrznie. Są wśród nich zarówno osoby, które funk-
cjonują niemal tak sprawnie, jak osoby młode, są osoby 
z klasycznymi deficytami pamięciowymi typowymi dla 
ich wieku, osoby ze zdiagnozowaną demencją, a tak-
że takie, którym nie postawiono jeszcze diagnozy, ale 
ich funkcjonowanie pamięciowe znacząco różni się od 
funkcjonowania osób zdrowych. Część z tych osób nie 
będzie mogła efektywnie uczestniczyć w przesłuchaniu, 
dlatego kluczowe jest ustalenie poziomu funkcjonowania 
pamięciowego świadka w starszym wieku oraz granicy 
minimalnej wymaganej od świadka sprawności pamię-
ciowej. 

Przy pomocy narzędzi do oceny łagodnych deficy-
tów poznawczych związanych z wiekiem, takich jak 
odroczony test pamięci listy słów [37], można uzyskać 
wskaźnik poziomu funkcjonowania poznawczego osoby 
starszej. Prosta procedura badawcza (np. odtworzenie 
filmu z przedstawionym napadem i przeprowadzenie 
procedury imitującej przesłuchanie dotyczące treści fil-
mu) pozwoli ustalić, na ile trafne i kompletne zeznanie 
jest w stanie złożyć dana osoba. Korelacja tych dwóch 
wyników i ustalenie związku między nimi da odpowiedź 
na pytanie, jaki poziom deficytów poznawczych zwią-
zanych z wiekiem uniemożliwia złożenie kompletnego 
i trafnego zeznania. Dzięki temu znajomość poziomu 
jednego z tych czynników pozwoli na wnioskowanie 
o prawdopodobnym poziomie drugiego czynnika.

Taki sposób postępowania jest wyraźną analogią do 
rozstrzygnięć poczynionych w odniesieniu do zeznań 
dzieci, z tą różnicą, że w przypadku dzieci to wiek jest 
wskaźnikiem możliwości poznawczych niezbędnych do 
złożenia zeznania. W przypadku osób starszych wiek 
nie jest już tak jednoznacznie związany ze zmianami 
w funkcjonowaniu poznawczym, by mógł stać się uży-
tecznym kryterium, dlatego konieczne jest odwołanie się 
do innych kryteriów. Prosty pomiar odroczonego przypo-
minania słów jest najczulszym wskaźnikiem związanych 
z wiekiem zmian w funkcjonowaniu pamięci. Ponadto 
pod względem technicznym procedura pomiaru takie-
go wskaźnika jest na tyle prosta, że można ją włączyć 
do procesu przesłuchania na jego wstępnym etapie, co 
umożliwi ocenę poznawczych kompetencji do złożenia 
zeznania.
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3.2. Mało wiarygodny materiał

Należy pamiętać o tym, że niektóre specyficzne ope-
racje poznawcze, a także rodzaj materiału pamięciowego, 
sprawiają osobom starszym wyjątkowy kłopot, dlatego te 
treści trzeba traktować szczególnie ostrożnie jako mało 
wiarygodne. Zgodnie z wynikami badań dotyczących 
deficytów pamięciowych we wspomnieniach osób star-
szych za mało wiarygodny należy uznać:
– materiał słowny, np. rozmowy. Z badań Craika i Byr-

da [8, za: 18] wynika, że materiał słowny jest dla osób 
starszych trudniejszy do zapamiętania niż obrazy. Za-
pamiętywanie abstrakcyjnego materiału, takiego jak 
słowa, wymaga strategicznego zastosowania proce-
sów wyobrażeniowych w fazie uczenia. Jest to zada-
nie wyjątkowo trudne dla osób starszych; 

– szczegóły kontekstowe, sensoryczne. Taki wniosek 
wynika z badań prowadzonych w paradygmacie mo-
nitorowania źródła informacji [22], a także z badań 
dotyczących tworzenia asocjacji [4, 25];

– specyficzne i abstrakcyjne dane, takie jak imiona [14, 
32].

3.3. Wiarygodny materiał

Można wyróżnić takie obszary funkcjonowania pa-
mięciowego osób starszych, które ulegają nieznacznym 
zmianom lub wręcz ulegają poprawie. Należy je więc 
traktować jako wyjątkowo wiarygodne elementy zezna-
nia. Są to:
– informacje nietypowe, niezgodne ze schematem. Ba-

danie Lista [17] sugeruje, że informacje niezgodne ze 
schematem są przez osoby starsze pamiętane gorzej. 
Analiza rodzaju popełnianych błędów pokazuje, że 
dzieje się tak z powodu pomijania takich elementów 
we wspomnieniu. Natomiast jeżeli już w relacji osoby 
pojawią się informacje nietypowe, niezgodne ze sche-
matem, to są wiarygodne, bo w odniesieniu do nich 
rzadko stwierdza się błędy typu zniekształcenia;

– sceny, epizody, twarze o pozytywnym znaczeniu emo-
cjonalnym [5, 32]; 

– peryferyczne, nieistotne elementy epizodu, dystrakto-
ry. Badania Hartmana i Hashera [12] pokazały, że oso-
by starsze gorzej blokują dystraktory i w konsekwen-
cji zapamiętują je równie dobrze, co istotne elementy 
epizodu. Utrudnia to realizację większości zadań, ale 
w kontekście przesłuchania może okazać się korzyst-
ne; 

– wspomnienia mimowolne, przywołane spontanicznie 
[1, 32].

3.4. Proponowane reguły prowadzenia przesłuchania 
osoby starszej

1. Optymalny czas przesłuchania to godziny poranne. 
Badania rytmów okołodobowych [30, 33] pokazują, 
że wiele funkcji biologicznych, takich jak tempera-
tura ciała, tętno, ciśnienie krwi czy poziom hormo-
nów wykazuje powtarzalny wzorzec zmian w czasie 
24-godzinnego cyklu. Zmiany fizjologiczne pociągają 
za sobą zmiany w zakresie zachowania i czynników 
psychologicznych (nastroju, funkcjonowania uwagi, 
senności i sprawności wykonywania zadań poznaw-
czych). Optymalny czas w ciągu dnia na funkcjono-
wanie poznawcze jest indywidualny, choć stwierdzono 
bardzo wyraźną preferencję godzin porannych wśród 
osób starszych [20]. 

2. W trakcie przesłuchania osoby starszej nie można 
tworzyć presji czasowej. Jednym z głównych me-
chanizmów, które wskazuje się, wyjaśniając deficyty 
pamięciowe osób starszych, jest ogólne spowolnienie 
pracy systemu poznawczego będące odzwierciedle-
niem spadku efektywności przetwarzania [31]. Czas 
przetwarzania poznawczego u osób starszych znaczą-
co się wydłuża, co sprawia, że stają się szczególnie 
wrażliwe na presję czasową. Warto to uwzględnić, 
prowadząc przesłuchanie i z góry zaplanować dwa 
spotkania z tą osobą. Możliwe, że dopiero po dłuż-
szym czasie, już po zakończeniu pierwszego spotka-
nia, osoba ta przypomni sobie ważne informacje. Na-
leży ją o tym uprzedzić w ten sposób, by nie czuła 
się zmuszona do przypomnienia sobie wszystkiego 
w trakcie jednego spotkania.

3. Należy wyeliminować dystraktory. U osób starszych 
stwierdzono deficyt w zakresie hamowania dystrak-
torów [12]. Sprawnie przebiegający proces hamowa-
nia pozwala zablokować wstęp do pamięci roboczej 
niechcianym i niepotrzebnym do realizacji zadania 
informacjom, a także usunąć te, które przestały być 
potrzebne. Jeżeli zawodzi proces selekcji informacji, 
które są przetwarzane w pamięci roboczej, to jej praca 
nie jest w pełni efektywna. Zasoby poznawcze są blo-
kowane w procesie przetwarzania nieistotnych infor-
macji i w konsekwencji nie są przeprowadzane inne 
operacje pamięciowe. Badanie Murphy’ego, Craika, 
Li i in. [24] pokazało, w jaki sposób dystraktory, takie 
jak hałas, mogą pogorszyć pamięć. Badacze zmierzyli 
wynik w zadaniu zapamiętywania listy słów u osób 
starszych i młodych, odczytywanych w hałasie oraz 
ciszy, i zauważyli interesujące podobieństwo. Wyniki 
osób młodych, które uczyły się w hałasie, były porów-
nywalne do wyników osób starszych, które uczyły się 
w ciszy. Murphy i współpracownicy [24] uznali, że 
uczenie się niewyraźnie zaprezentowanego bodźca 
wymaga aktywowania przetwarzania góra – dół, które 
pozwala uzupełnić luki w materiale, ale równocześ-
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nie obciąża zasoby pamięci roboczej. Ponieważ osoba 
dysponuje mniejszą pulą zasobów, zadanie zapamię-
tywania w tych warunkach przebiega u niej mniej 
skutecznie. Zasoby pamięci roboczej zmniejszają się 
z wiekiem, dlatego w przypadku osób starszych nale-
ży wyjątkowo rzetelnie zadbać o to, by nie były one 
dodatkowo obciążane np. przez hałas czy słabe świat-
ło. 

4. Należy zorganizować przesłuchanie jak najszybciej. 
Część danych wskazuje na to, że efekt wieku ujawnia 
się mocniej w przypominaniu odroczonym [35]. Dla-
tego warto przeprowadzić przesłuchanie niezwłocz-
nie, tak szybko, jak to tylko jest możliwe. 

5. Należy zrezygnować z pytania otwartego. Dla osób 
starszych pytanie otwarte jest najtrudniejszym zada-
niem pamięciowym i prowadzi do powstawania znie-
kształconych i niekompletnych wspomnień. Warto już 
na początku zapewnić osobie przesłuchiwanej pomoc 
w inicjowaniu procesu pamięciowego, odtwarzaniu 
wskazówek ułatwiających przypominanie i ocenie ja-
kości wspomnienia, korzystając z wywiadu poznaw-
czego i innych mnemotechnik.

3.5. Zalecane strategie postępowania

1. Nie wolno aktywować stereotypów związanych z wie-
kiem. Aktywacja stereotypów związanych z wiekiem 
może znacząco pogorszyć wynik osoby w zadaniu pa-
mięciowym, którym jest także przesłuchanie. Badanie 
Levy [16] pokazało, że podprogowa ekspozycja ste-
reotypów związanych z wiekiem pogarsza funkcjono-
wanie osób starszych w zadaniu pamięciowym. Wy-
kazano także [6, 28], że manipulacja instrukcją i pod-
kreślanie pamięciowego charakteru zadania pogarsza 
jego wykonanie u osób starszych. Pamiętając o wpły-
wie stereotypów na wykonanie zadań poznawczych, 
warto powstrzymać się od komentarzy, które mogłyby 
wzmacniać przekonanie osoby starszej, że jej pamięć 
nie funkcjonuje dobrze (nie należy mówić na przykład: 
„ponieważ u osób w pana wieku pamięć funkcjonuje 
gorzej, zastosujemy wywiad poznawczy”). Ponadto 
warto podkreślać kontrolę tej osoby nad procesem 
pamięciowym i w miarę możliwości dostarczyć jej 
pozytywną (ale prawdziwą) informację zwrotną. Już 
w latach osiemdziesiątych, gdy badano wyróżnione 
przez Tulvinga [34] systemy pamięciowe, stwierdzo-
no, że pamięć semantyczna nie wykazuje znaczących 
zmian związanych z wiekiem [22]. Pokazano także, że 
nawet w zadaniach, takich jak monitorowanie źródła 
informacji, które zazwyczaj są dla osób starszych bar-
dzo trudne [22], możliwość odwołania się do kategorii 
znaczeniowych w zadaniu rozróżniania źródeł znosi 
różnicę między grupami wiekowymi [28]. W bada-
niu Rahhala i współpracowników [22] osoby starsze 
rozróżniały źródło – kobietę od źródła – mężczyzny 

gorzej niż osoby młode, ale równie dobrze jak one 
umiały rozróżnić źródło – prawdomówne od źródła 
– kłamcy. W odniesieniu do pamięci semantycznej 
osób starszych, stwierdzono specyficzny deficyt do-
tyczący pamięci imion, a w szczególności asocjacji 
między twarzą a imieniem [14]. Imiona są trudnym 
materiałem pamięciowym, bo nie tworzą asocjacji 
z innymi elementami ogólnej wiedzy (są skojarzone 
tylko z jedną konkretną osobą). Dlatego, jeżeli w trak-
cie przypominania zawiedzie jedyna wskazówka pro-
wadząca do poszukiwanego imienia, to nie ma innych 
elementów, które mogłyby ją zastąpić. Przedstawione 
dane sugerują, że u osób starszych relatywnie dobrze 
funkcjonuje semantyczna struktura pamięci. Osoby 
starsze lepiej zapamiętują sensowne elementy zda-
rzenia, a dzięki kryteriom znaczeniowym mogą efek-
tywnie wykonywać nawet zadania, które w innych 
warunkach sprawiają im trudność (zadanie rozróżnia-
nia źródła). Dlatego warto, zadając pytania, odwoły-
wać się do semantycznej struktury epizodu opisanej 
przez przesłuchiwaną osobę (zamiast posługiwać się 
kategoriami abstrakcyjnymi lub opisami cech senso-
rycznych). Np. zamiast pytać: „i co wtedy zrobił ten 
brunet?”, lepiej zapytać: „i co wtedy zrobił bardziej 
agresywny mężczyzna?”. 

2. Należy zachęcać do przypomnienia sobie epizodu 
w oparciu o elementy o pozytywnym zabarwieniu 
emocjonalnym. U osób starszych pamięć pozytywnie 
nacechowanych elementów zdarzenia funkcjonuje naj-
lepiej [5, 32]. Mówi się wręcz, że jest to adaptacyjny 
mechanizm, który pozwala osobom skutecznie regu-
lować swój nastrój [3]. Warto wykorzystać ten proces 
i jako jedną z mnemotechnik zastosować instrukcję: 
„spróbuj przypomnieć sobie wszystkie pozytywne 
zdarzenia, które miały miejsce tego dnia”. I choć sam 
epizod przestępstwa może zawierać bardzo mało ta-
kich elementów lub nie zawierać ich wcale, to uzy-
skane informacje dotyczące zdarzeń poprzedzających 
mogą posłużyć za wskazówki, które dzięki skojarze-
niu z właściwym epizodem pozwolą na przypomnie-
nie sobie dodatkowych informacji. 

3. Należy ułatwić powstawanie wspomnień mimowol-
nych. Wspomnienia mimowolne osób starszych (czyli 
spontaniczne, ujawniane w odpowiedzi na przypadko-
wą wskazówkę, która kojarzy się z zapamiętywaną sy-
tuacją) charakteryzują się bardzo pożądaną z punktu 
widzenia celów przesłuchania specyficznością (doty-
czą konkretnych, a nie uogólnionych epizodów [32]). 
Badania Bernsten [1] pozwalają określić warunki, 
które zwiększają prawdopodobieństwo powstania 
wspomnienia mimowolnego. Są to: stan rozprosze-
nia uwagi (np. podczas wykonywania monotonnej, 
zautomatyzowanej czynności fizycznej) oraz obec-
ność przypadkowych wskazówek w otoczeniu, które 
występowały także w czasie zapamiętywania. Można 
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wykorzystać te czynniki, by sprowokować sponta-
niczne przypomnienie epizodu. W trakcie pierwszego 
spotkania możliwe jest ustalenie kontekstu, w którym 
miało miejsce zapamiętywanie. Można wykorzystać 
elementy tego kontekstu (np. muzykę, której słuchała 
dana osoba w dniu zdarzenia, to, o czym myślała, co 
robiła) i poprosić ją, by po powrocie do domu przy 
wykonywaniu rutynowych czynności, takich jak zmy-
wanie naczyń, nuciła melodię, której słuchała w dniu 
wypadku lub myślała o tym, o czym wtedy myślała. 
Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo spon-
tanicznego przypominania sobie. 
Część zaprezentowanych powyżej procedur wymaga 

przeprowadzenia badań, które potwierdzą ich skutecz-
ność w kontekście przesłuchania. Dotyczy to procedury 
odwoływania się do struktury semantycznej, zachęcania 
do przypominania epizodu w oparciu o elementy po-
zytywne, ułatwienia generowania wspomnień mimo-
wolnych, a także ustalania granicy funkcjonowania po-
znawczego, poniżej której nie uwzględnia się już zeznań 
świadka. Inne zaproponowane tu reguły prowadzenia 
przesłuchania są gotowymi do zastosowania wskazów-
kami, które mogą znacząco poprawić skuteczność prze-
słuchania osób starszych.


