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The purpose of essay is to provide the specialist of different areas related to judiciary 
psychology an informative material about the way that polygraph technique is used and 
appreciated in entire world. 

Various and controversial discussion about its use and value in judiciary area took place in 
time and they still do. But it must not be forgot that the ability and the experience of those who 
use it give the value of an instrument. Real specialists can obtain unsuspectable results (in short 
time) where intuition can lead to failure, while fake specialists, relying on empirism, contribute 
in order to avoid judiciary principles, so that the criminal can escape the regeurs of law. 

In the last century, due the extraordinary results obtained in the investigation of the 
simulated behavior with the polygraph technique, the number of the country's that uses it is 
increasing. Thus, the areas which it can be used is larger and more various, so that in our day it 
appears in the criminal investigation but also in different domains of social life (selecting and 
evaluating staff, checking the loyalty of the employees of the agency etc.). 

More and more specialists from legal area are convinced that the investigation of the 
simulated behavior with the polygraph technique is of a grate value, and they use its services mo
re and more, contributing to the generalization of the method. 
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Elméleti megállapítások 

A bűnözés jelenségének tanulmányozása, olyan technikai eszközök kifejlesztését 
igényli, melyek megfelelnek a tudomány általános fejlődési irányának. 

Míg kezdetben, a kriminalisztikában használt eszközök viszonylag egyszerű elve
ken alapultak, a társadalom fejlődésével egyidejűleg elterjedő bűnözés, olyan új tech
nikák kidolgozását igényelte, melyek ennek megelőzéséhez járulhatnak hozzá. Ezen a 
területen, a tudományos eszközök kidolgozása, olyan interdiszciplináris 
közreműködést igényelt, melynek következménye, a különböző ágazatok céljainak ösz-
szetartása volt, a kívánt végeredmény elérése érdekében. 

A szakma iránt érdeklődőket foglalkoztatta, és a mai napig is foglalkoztatja annak 
megállapítása, hogy mennyire tekinthetőek a bűnözők nyilatkozatai igaznak illetve 
hamisnak. Régebben úgy vélték, hogy a pszichofiziológiai reakciók, az „Isteni Erő" ál
tal meghatározottak (Lea, 1870), mai tanulmányok kihangsúlyozzák, hogy az érzelmi
motivációs összetevőknek meghatározó szerep jut a pszichofiziológiai reakciókban, s 
legújabb tanulmányok szerint, a kognitív változók hatása sem elhanyagolható. 

A szimulálás felderítésének érdekében végzett kutatások, abból a tényből indultak 
ki, hogy az igazság eltitkolására törekvő bűnözőre, avagy vádlottra pszichés feszültség 
jellemző, mely a hamis állítás pillanatában jelenik meg és a fiziológiai paraméterek 




