ad hoc

w sprawie
biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

ad hoc

Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Prawo o ustroju sądów powszechnych
Analiza porównawcza przepisów dotyczących biegłych w państwach:
Austrii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz analiza polskich regulacji
dotyczących biegłych (…)

w sprawie
ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Regulamin pracy
Rady Ministrów
Regulamin pracy
Rady Ministrów
regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury

w sprawie
określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych
oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii
w postępowaniu cywilnym
w sprawie określenia stawek
wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania
wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

w sprawie biegłych sądowych

o skardze na�
naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

o prokuraturze

w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

projekt
założeń projektu ustawy o�
biegłych sądowych.

Funkcjonowanie biegłych w�
wymiarze
sprawiedliwości

Funkcjonowanie biegłych w�
wymiarze sprawiedliwości

projektem założeń oraz projektem ustawy o�
biegłych sądowych

projekt ustawy

projekcie ustawy o�
biegłych sądowych

projektu ustawy o�
biegłych sądowych

projektem ustawy
projektu założeń

projektu ustawy

obecny model weryfikacji kandydatów na�
biegłych sądowych nie gwarantuje
w�żadnym stopniu lub zapewnia tylko w�niewielkim, ustanawianie biegłymi osób o�wysokich
kwalifikacjach w�
danej specjalności.

projektu założeń
projektu ustawy o�
biegłych sądowych
zwłoka
wykonania opinii przez biegłych albo zasięganie przez sędziów bądź prokuratorów kolejnych opinii.

Informacji Prokuratora Generalnego o�działaniach
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w�zakresie zwalczania przestępczości
gospodarczej w�
latach 2007–2012

ad hoc

uzgodnienie zasadności dopuszczenia dowodu z�
opinii biegłego względnie opinii instytucji
naukowej lub specjalistycznej w�
postępowaniach prowadzonych w�
jednostkach prokuratur okręgu
których koszt przekroczyłby 2�
tys.�
zł
częstochowskiego, w�

regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury

projektem założeń

biegły w�
postępowaniu sądowym
– kompleksowa ocena systemu Projekt założeń

projektu założeń projektu ustawy o�
biegłych sądowych
projekt
założeń
projektu ustawy o�
biegłych sądowych
zapewnienia dostępu
najwyższych kwalifikacjach
do korpusu biegłych sądowych o�

Strengthening the Polish Justice System

Prawo o�
ustroju
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

projekciezałożeń

biegłym
sądowym jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna ustanowiona przez prezesa sądu okręgowego
zaleca wykonanie czynności biegłego
pierwszej kolejności biegłym sądowym
w�
Projekt ustawy
Kodeks postępowania
karnego oraz niektórych innych ustaw

projektu ustawy

projekcie ustawy o�
biegłych

�
sądowych

projektu ustawy o�
biegłych sądowych

�

�
�

�

�

�

Kodeks postępowania karnego
Kodeks postępowania cywilnego

ad hoc

ad hoc

ustawy o�
biegłych sądowych

projektu ustawy

liczby opinii wydanych przez biegłych na�
potrzeby postępowań sądowych
i�
przygotowawczych w�
latach 2013 i�
2014 (w ramach postępowań sądowych z�
podziałem na�
piony
orzecznicze: cywilny, karny, gospodarczy, z�
zakresu prawa pracy i�
ubezpieczeń społecznych).

ad hoc

na�
jego prośbę; jeżeli biegły utracił warunki do pełnienia tej funkcji albo gdy zostanie stwierdzone, że w�
chwili ustanowienia
warunkom tym nie odpowiadał i�nadal im nie odpowiada. Prezes może zwolnić z�funkcji biegłego z�ważnych powodów,
w�
szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności

biegłych ustanawia się na�
okres 5 lat; okres ustanowienia upływa z�
końcem
roku kalendarzowego.

Sąd
ok r ęgow y

Liczba biegłych
na liście

Liczba w pisów
na liście

Liczba dziedzin na liście

War szaw a

852

1 116

123 (+ 31 specjalności wyodrębnionych w dziedzinie nauki medyczne)

Gdańsk

644

1 048

138 (+ 60 specjalności wyodrębnionych dziedzinach: kryminalistyka
i nauki medyczne)

Bydgoszcz

504

558

47 (+ 36 specjalności wyodrębnionych w dziedzinie nauki medyczne)

Opole

311

377

53

Legnica

219

272

68

Suw ałki

102

102

74

Źródło: Listy biegłych sądowych i�
dodatkowe informacje pozyskane z�
sądów w�
trybie art.�
29 ustawy o�
NIK we wrześniu 2014�
r. (wybrane zostały
po dwa przykładowe sądy z�
trzech grup: dużych – gdzie ustanowiono 600–905 biegłych sądowych; średnich – 300 – 599; małych – do 299 biegłych
na�
listach).

w�
sprawie podstawowych dziedzin dla biegłych sądowych
oraz instytucji specjalistycznych

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż konsekwentnie mylone i�
utożsamianezesobą są�
pojęcia księgowość, rachunkowość
i�
ekonomia. Brak jest klarownego podziału na�
poszczególne specjalności biegłych gospodarczych

w�
sprawie biegłych w�
przedmiocie uzależnienia od alkoholu

w�
sprawie biegłych w�
przedmiocie
uzależnienia od alkoholu

inną kategorię

w�
sprawie organizacji i�
zakresu działania rodzinnych ośrodków
diagnostyczno-konsultacyjnych

w�
sprawie organizacji i�
zakresu działania rodzinnych
ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

czy na�
listach biegłych sądowych figurują osoby zatrudnione jednocześnie w�
rodzinnych
ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ile jest takich osób, w�
jakich dziedzinach i�
specjalnościach
są�
wpisane, ile w�
2014�
r. wydały opinii w�
charakterze biegłego sądowego.

y Prezes sądu okręgowego nie posiada narzędzi, które gwarantowałyby właściwą weryfikację fachowości,
odpowiedzialności ani też bezstronności biegłych. Jedyną formą sprawdzenia tych osób jest zasięgnięcie opinii
oraz przedłożone dokumenty. Ocena ta została pozostawiona prezesowi, który rzecz jasna nie posiada wiedzy

umożliwiającej dokonanie merytorycznej oceny.
y Przy ustanawianiu biegłych brak po stronie prezesa dobrych instrumentów do weryfikowania teoretycznych,
a�
szczególnie praktycznych wiadomości specjalnych. Wobec bardzo dużego spektrum dziedzin, w�
których
kandydaci ubiegają się o�
ustanowienie biegłymi może to prowadzić do powoływania osób niewłaściwych.
y Prezes sądu okręgowego nie dysponuje środkami, które pozwoliłyby mu zweryfikować poziom wiedzy
potencjalnego biegłego. Nie posiadając wiadomości specjalnych w�
danej dziedzinie wiedzy, nie potrafi ocenić,
czy ukończenie określonego kierunku studiów lub kursu daje należyte przygotowanie do bycia biegłym sądowym.

obecny model weryfikacji kandydatów
na�
biegłych sądowych nie gwarantuje w�
żadnym stopniu lub zapewnia tylko w�
niewielkim, ustanawianie
biegłymi osób o�
wysokich kwalifikacjach w�
danej specjalności

Liczba�
responendtów
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Odpowiedzi

�
Źródło: Badanie ankietowe przeprowadzone przez NIKw�
październiku 2014�
r.

ad hoc
ad hoc

projektu założeń

przy obserwowanym od wielu lat deficycie w�
zakresie specjalistów
różnych dziedzin, niejednokrotnie to nie kwalifikacje kandydatów, lecz brak biegłych decyduje
o�
wpisaniu na�
listę biegłych.
zachęcając kogoś do zgłoszenia się na�
listę

w�sprawie
nadawania uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w�
policyjnych laboratoriach kryminalistycznych

biegłych trudno potem weryfikować jego umiejętności. Brak biegłych z�
danej dziedziny utrudnia
nadto prezesowi sądu okręgowego sprawowanie nad nimi nadzoru.

w�
zakresie jakich dziedzin
i�
specjalności oraz w�
jakich okręgach sądowych występuje deficyt biegłych sądowych i�
z jakich przyczyn,
a�
w jakich liczba biegłych zaspokaja potrzeby organów procesowych; czynności podejmowanych
latach 2013–2014 przez prezesów sądów okręgowych na�
podstawie §�
14 rozporządzenia Ministra
w�
Sprawiedliwości z�
dnia 24�
stycznia 2005�
r. w�
sprawie biegłych; ilości rozpatrzonych negatywnie
przez prezesów sądów okręgowych wniosków o�
ustanowienie biegłym sądowym złożonych w�
latach
2013–2014�
r. (jakich dotyczyły specjalności i�
jakie były przyczyny odmowy ustanowienia)

w�
razie potrzeby ustanowienia biegłego, prezes sądu okręgowego może
w�
szczególności zwrócić się do właściwych stowarzyszeń lub organizacji zawodowych, przedsiębiorstw państwowych, instytucji,
szkół wyższych oraz urzędów państwowych o�
wskazanie osób posiadających teoretyczne i�
praktyczne wiadomości specjalne
w�
danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a�
także innych umiejętności

ad hoc

projekt założeń do projektu ustawy o�
biegłych sądowych

Prawo o�ustroju sądów powszechnych

w�sprawie organizacji i�zakresu działania
sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Lista krajowa powinna być zintegrowana z�innymi publicznymi publikatorami, prowadzonymi przez ministerstwo
czy też inne organy, zawierającymi informację o�
biegłych, istotnych dla wery�kacji, czy dana osoba może wykonywać
funkcję biegłego (np.�
z informacjami o�
zawieszeniu wykonywania danego zawodu, czy też utracie uprawnień do jego
wykonywania). Jednocześnie należy postulować prowadzenie rejestru opinii sporządzanych przez biegłych na�
potrzeby
wymiaru sprawiedliwości

oraz niektórych innych ustaw

w�sprawie organizacji
i�
zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w�
powszechnych jednostkach
organizacyjnych prokuratury

w�
sprawie organizacji i�
zakresu
działania sekretariatów oraz innych działów administracji w�
powszechnych jednostkach prokuratury

projekt założeń
do projektu ustawy o�
biegłych sądowych

ad hoc

Pozycja biegłych sądowych w�
wybranych krajach europejskich

Udział biegłych

w�
sprawach o�
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w�
komunikacji. Uwagi na�
temat praktyki
Prywatna opinia
biegłego w�
postępowaniu cywilnym
projektem założeń
projekt założeń
biegły w�postępowaniu sądowym – kompleksowa ocena systemu
status biegłego w�
ujęciu ustrojowym
biegli w�
cywilnym postępowaniu sądowym
udział biegłych w�
postępowaniu karnym

do podjęcia działań innych niż legislacyjne,
zmierzających do usprawnienia działalności biegłych i�
wymiaru sprawiedliwości.

nadzór w�zakresie organizacji działalności biegłych

o�
działach administracji rządowej
Prawo o�
ustroju sądów powszechnych
w�
sprawie
nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

sądowych

projekt założeń

projekt ustawy
projektem założeń

projektem ustawy

opracowywanie rozwiązań dotyczących biegłych
sądowych

stricte

w�
sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Liczba biegł ych
na liście

Liczba biegł ych
zw olnionych z funkcj i
ogół em

Liczba biegł ych
zw olnionych z funkcj i
z pow odu nienależyt ego
w ykonyw ania czynności

War szaw a

852

11

1

Gdańsk

644

24

2

Bydgoszcz

504

17

0

Opole

311

9

2

Legnica

219

3

0

Suw ał k i

102

2

0

Sąd okr ęgow y

Źródło: Listy biegłych sądowych i�dodatkowe informacje pozyskane z�sądów w�trybie art.�29 ustawy o�NIK we wrześniu 2014�r. Dane obejmują
okres 2013�
r. – I�
półrocze 2014�
r. Tabela obejmuje sześć przykładowych sądów.

ad hoc
y Przykładowo: biegły opiniujący w�
zakresie medycyny skreślony z�
listy biegłych Sądu Okręgowego we Wrocławiu
w�
2012�
r. w�
latach 2013–2014 (I półrocze) przedstawił 163 opinie na�
zlecenie prokuratur w�
okręgu wrocławskim
(osiągając 85�
tys.�
zł przychodów). Ponadto skreślenie z�
listy jednego sądu okręgowego, z�
uwagi na�
ww. przyczynę,
nie pociągało za sobą przekazania informacji prezesom innych sądów, w�
których dany biegły był jednocześnie
ustanowiony. Z�
kolei biegły z�
zakresu geodezji i�
kartografii, któremu odmówiono wpisania na�
listę Sądu Okręgowego
w�
Warszawie z�
uwagi na�
nieterminowe i�
nierzetelne wydawanie opinii oraz brak wiadomości specjalnych, będąc
jednocześnie biegłym z�
listy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, wydał w�
ciągu 10 miesięcy 2014�
r. 167 opinii
na�
łączną kwotę 396,8�
tys.�
zł. Zatem cel zwolnienia z�
funkcji (skreślenia) nierzetelnych biegłych – wyeliminowanie
możliwości powoływania ich w�
kolejnych sprawach – osiągany był tylko w�
niewielkim stopniu. W�
toku kontroli
odnotowano przypadki biegłych, przeciwko którym prowadzone były postępowania karne, a�
wydawali opinie
na�
potrzeby sądów. Wykonując wnioski pokontrolne NIK Minister zobligował prezesów sądów okręgowych do
nadsyłania prawomocnych decyzji o�
zwolnieniu biegłych z�
funkcji, a�
Prokuratorowi Generalnemu przypomniał
o�
obowiązku powiadamiania go o�
wszczętych wobec biegłych postępowaniach karnych.
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Odpowiedzi
Źródło: Badania ankietowe przeprowadzone przez NIK w�
październiku 2014�
r.

projekcie założeń

projekcie ustawy

w�sprawie prowadzenia przez prokuratorów postępowań o�przestępstwa
związane z�
pozbawieniem życia oraz z�
nieludzkim traktowaniem lub karaniem, których sprawcami
są�
funkcjonariusze Policji lub inni funkcjonariusze publiczni.
Regulamin
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

spraw, w�
których postanowienie o�
umorzeniu lub zawieszeniu postępowania przygotowawczego
zostało wydane przed uzyskaniem opinii biegłego

w�
wielu badanych sprawach
można było odnieść wrażenie, że pochopne umorzenia i�
krótkotrwałe zawieszenia postępowań
spowodowane były tylko względami statystycznymi.

w�
związku z�
występującymi
w�praktyce prowadzonych postępowań przygotowawczych nieprawidłowościami w�zakresie
wykorzystania opinii biegłych lekarzy psychiatrów.

Informacji Prokuratora Generalnego o�działaniach powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury w�
zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej w�
latach
2007–2012

Zwłoka wymiaru sprawiedliwości oznacza brak
sprawiedliwości
Skarb Państwa ponosi
odpowiedzialność za opieszałość postępowania z�
powodu zbyt długo trwającego przygotowania opinii
przez biegłego, który powierzone obowiązki wykonuje pod kontrolą organu zlecającego mu czynność
mającego dbać o�
sprawny przebieg postępowania
i�

ex-post

znaczącą liczbę środków podjętych,
by rozwiązać ten systemowy problem

projektu założeń
projektu ustawy

Wyszczególnienie
OGÓŁEM, w t ym spr aw y:

2010 r .

2011 r .

2012 r .

2013 r .

2014 r.

3,9

4,1

4,2

4,1

4,6

kar ne

3,4

3,3

3,3

3,3

3,4

cyw ilne

4,0

4,3

4,4

4,0

4,8

r odzinne

4,0

4,0

4,1

4,3

4,5

pr aw a pr acy

5,4

5,6

5,6

6,3

6,3

ubezpieczeń społ ecznych

6,9

7,2

7,3

7,9

8,4

gospodar cze

3,4

3,7

4,1

4,2

4,7

Źródło: Średni czas trwania postępowań sądowych w�I instancji w�sądach okręgowych i�rejonowych w�miesiącach, na�podstawie danych
Ministerstwa Sprawiedliwości w: „Skarga na�przewlekłość postępowania na�tle ewidencji spraw w�sądach powszechnych i�czasu trwania
postępowań sądowych w�
latach 2010–2014”.

Ocena pracy biegłego należy do organu, który powołał biegłego. W�
wypadku sądów
jest to decyzja niezawisłego sądu, który otrzymawszy opinię ocenia jej przydatność. Pewnym wyznacznikiem jakości
pracy biegłego będą sprawy, w�których dopuszczano opinie uzupełniające lub dowód z�opinii innego biegłego. Jednak
nie zawsze takie sytuacje są�
wynikiem niskiej jakości pracy biegłego, gdyż wynika to także z�
wadliwości pytań postawionych
przez organ oraz z�
nowych kwestii, które wyłoniły się na�
kanwie wydanej opinii. Analiza tego zagadnienia wymagałaby
żmudnych badań aktowych.
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Liczba respondentów
Źródło: Badania ankietowe przeprowadzone przez NIK w�
październiku 2014�
r.

o�
skardze na�
naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w�postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym
przez prokuratora i�
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Rok

Ew idencj a
spr aw w sądach
pow szechnych
w lat ach 2012–2014

Ew idencj a
spr aw w pr okur at ur ach
w lat ach 2012–2014

Ew idencj a skar g
na pr zew lek ł ość
post ępow ania sądow ego
w lat ach 2012–2014

Ew idencj a skar g
na pr zew lek ł ość
post ępow ania
prokurat orskiego
w lat ach 2012–2014

Wpł yw

Wpł yw

Wpł yw

Wpł yw

2012

14 040 616

1 150 499

8 139

526

2013

15 169 808

1 130 082

11 905

627

2014

14 553 725

1 048 111

15 050

1 236

Źródło: Opracowanie własne NIK na�postawie sprawozdań sądów okręgowych i�apelacyjnych oraz sprawozdań z�działalności powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury.

zwłokę wykonania opinii przez biegłych albo zasięganie
przez sędziów bądź prokuratorów kolejnych opinii.

nadużywanie zawieszenia postępowania
oraz bezczynność w�
podejmowaniu czynności procesowych

nie funkcjonuje
obecnie spójny system przekazywania informacji o�uchybieniach w�pracy biegłych sądowych,
w�
szczególności w�
zakresie terminowości sporządzania opinii. W�
wielu sprawach, których dotyczyły
uwzględnione skargi na�
przewlekłość, prezesi sądów okręgowych nie posiadali informacji o�
zaistniałych
uchybieniach. Nie przekazywały ich bowiem ani sądy prowadzące te postępowania, ani też sądy
rozpatrujące skargi na�
przewlekłość. Ten stan rzeczy, bez wątpienia, utrudnia sprawowanie efektywnego
nadzoru nad biegłymi sądowymi.
projektu ustawy

2013 r .
( w zr ost / spadek w st osunku
do popr zedniego r oku)

2014 r.
(w zr ost / spadek w st osunku
do popr zedniego r ok u)

10 521

11 940 (+ 13%);

12 416 (+ 4%)

3022

3 463 (+ 15%)

3787 (+ 9%)

od r oku do 2 lat

655

787 (+ 20%)

927 (+ 18%)

od 2 do 5 lat

358

389 (+ 9%)

474 (+ 22%)

78

85 (+ 9%)

77 (-9%)

Dł ugość pr ow adzenia spr aw y

2012 r .

od 3 do 6 m iesięcy
od 6 m iesięcy do r oku

t r w aj ących pow yżej 5 lat
Źródło: Sprawozdania roczne Prokuratora Generalnego.

procesowego okresu prowadzenia
prowadzenia od pierwszego wpływu

Informacjami

y Przykładowo, w�jednej ze spraw prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów
Sąd Okręgowy w�Warszawie st wierdził, iż przewlekłość postępowania wynikała w�szczególności
z�braku nadzoru nad zawieszonym postępowaniem oraz braku inicjatywy w�kierunku znalezienia
biegłego, który mógłby wykonać ekspert yzę w�krótszym terminie. Wskazał, iż na�uzyskanie opinii
prokuratura potrzebowała aż 10 lat oraz, że postępowanie podjęto dopiero po upływie 1 roku i�
4 miesięcy
od wpływu opinii. Przyznał skarżącej 5�
tys.�
zł odszkodowania. Orzeczenie sądu uznano za zasadne i�
wdrożono
postępowanie służbowe .

zagwarantowanie praw obywateli w�
postępowaniu
przygotowawczym
Planie działalności powszechnych
jednostek prokuratury na�
rok 2014�
r.

w�
sprawie organizacji i�
zakresu działania sekretariatów
oraz innych działów administracji w�
powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Informacja dotycząca skarg na�naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w�postępowaniu przygotowawczym
bez nieuzasadnionej zwłoki za okres od dnia 1�
stycznia do dnia 30�
czerwca 2012 roku

ustalenie liczby skarg dotyczących biegłych sądowych, które wpłynęły
do prezesów sądów okręgowych w�
latach 2013–2014�
r., z�
określeniem podmiotów je składających,
przedmiotu skarg, czynności podjętych przez prezesów w�
celu ich rozpatrzenia, a�
także liczby skarg
ewentualnych działań podejmowanych wobec biegłych w�
tych przypadkach
zasadnych i�

projektem ustawy

Kryminologiczne i�karnoprocesowe aspekty zjawisk o�charakterze korupcyjnym
w�
środowisku biegłych sądowych w�
związku z�
wydaniem fałszywej opinii w�
sprawach karnych

1 projektu ustawy
Projekt założeń do projektu ustawy o�
biegłych sądowych
projekt
ustawy
ad hoc

Korupcja w�
systemach prawnych

stanowią jedynie informacje, nie stwierdzono przypadków, aby zawierały one
jakiekolwiek komunikaty perswazyjne.

ad hoc

Źródło: Dane pozyskane w�
trybie art.�
29 ustawy o�
NIKza okres 2013–I półrocze 2014�
r.

uzgodnienie zasadności dopuszczenia dowodu z�
opinii biegłego względnie opinii
instytucji naukowej lub specjalistycznej w�
postępowaniach prowadzonych w�
jednostkach prokuratur
okręgu częstochowskiego, w�
których koszt przekroczyłby 2�
tys.�
zł

Regulamin

w�sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z�opinii biegłych
w�
postępowaniu sądowym
o�
kosztach sądowych w�
sprawach cywilnych
karnego.

Kodeksie postępowania

projekcie założeń
do projektu ustawy o�
biegłych sądowych

w�
sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z�
opinii biegłych w�
postępowaniu
sądowym

sprawie
określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania
wydatków niezbędnych dla wydania opinii
możliwość
obniżenia wynagrodzenia stanowi skuteczny środek dyscyplinujący biegłych sądowych, wpływający
zarówno na�
jakość opinii jak i�
ich terminowość.

reakcji organów procesowych w�
przypadku uznania, że opinia biegłego jest wadliwa lub dotyczy
okoliczności, które nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia (pozbawienie prawa do wynagrodzenia
lub jego obniżenie, w�
przypadku przyznania wynagrodzenia za taką opinię – ustalenie kogo obciążały
jej koszty – Skarb Państwa czy strony, powiadamianie prezesa sądu okręgowego o�wydaniu
przez biegłego wadliwej opinii)
projekt założeń

projektu ustawy

stoi w�
sprzeczności z�
zasadami procesowymi i�
funkcją biegłego
w�
polskim systemie prawnym . Projekt założeń
projekcie ustawy o�
biegłych
sądowych

projektu ustawy

wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku
od towarów i�usług podwyższa się o�kwotę podatku od towarów i�usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku
obowiązującą w�
dniu orzekania o�
tym wynagrodzeniu
wynagrodzenie biegłego i�
specjalisty nie będącego
funkcjonariuszem organów procesowych, będących podatnikami obowiązanymi do rozliczenia podatku od towarów
i�usług, podwyższa się o�kwotę podatku od towarów i�usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą
w�
dniu orzekania o�
tym wynagrodzeniu

projektu ustawy
Paradoks tej sytuacji polega
na�
tym, że Sąd uznał za prawidłową opinię czwartą, odrzucając poprzednie 3. Według naszej oceny doszło tu do pomyłki
sądowej, co jednak nie przeszkadza w�
żądaniu od tych biegłych wysokiego odszkodowania

w�
sprawie biegłych sądowych
projekt ustawy o�
biegłych w�
postępowaniu sądowym
oraz innych postępowaniach prowadzonych na�
podstawie ustawy

projekt założeń projektu ustawy o�
biegłych sądowych

Zespół do kontynuowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy o�
biegłych sądowych

w�sprawie wysokości
i�
szczegółowych zasad wynagradzania biegłych sądowych i�
instytucji specjalistycznych; w�
sprawie podstawowych dziedzin dla
biegłych sądowych oraz instytucji specjalistycznych; w�
sprawie sposobu i�
trybu uzyskiwania informacji o�
osobie ubiegającej się
o�
ustanowienie biegłym sądowym

Zespołu

Zespół

Zespole
projektu założeń do projektu ustawy o�
biegłych sądowych

uregulowania problematyki biegłych
sposób zapewniający dostęp do wysoko kwalifikowanego korpusu ekspertów wpisanych
sądowych w�
na�
listy biegłych sądowych, które powinno wpłynąć na�
usprawnienie toku postępowań sądowych
oraz przygotowawczych.

zwiększenie wymagań względem kandydatów na�
biegłych
oraz zakresu kontroli nad realizacją zleconych im zadań, przy braku zwiększenia poziomu wynagrodzeń,
będzie prowadzić do stałego zmniejszenia się liczby osób, gotowych podjąć współpracę z�
wymiarem
sprawiedliwości. Jednocześnie sama zmiana obecnych stawek, stanowiących podstawę do obliczania
należności biegłych, nie zagwarantuje podniesienia poziomu opiniowania.

w�
sprawieprowadzenia prac legislacyjnych
w�
Ministerstwie Sprawiedliwości

pozwoli zastąpić kilka wadliwych ekspertyz jedną prawidłową to należałoby podać
szacunki kwot oszczędności, które miałyby powstać w�następstwie przyjęcia ustawy.
nie jest możliwe oszacowanie kwot oszczędności
z�
tego tytułu. Brak jest również danych statystycznych dotyczących liczby opinii wadliwych.
projektem założeń

projektem założeń
projektu ustawy o�
biegłych sądowych
projektu założeń

prac legislacyjnych

Zespół ds. koordynacji
Zespołu
Zespół
projektem założeń ustawy o�
biegłych

projekt założeń

projekt założeń projektu ustawy o�
biegłych sądowych

Spektrum i�struktura (merytoryczna i�formalna) rodzajów opinii występujących w�sprawach karnych gospodarczych
są�zdecydowanie odmienne od spektrum i�struktury rodzajów opinii kryminalistycznych, występujących w�sprawach
o�przestępstwa pospolite. Merytoryczna sądowa ocena dowodu z�opinii biegłego gospodarczego, z�powodu braku
po stronie sędziego kwali�kacji niezbędnych do zrozumienia i�
kontroli specjalistycznych wywodów biegłego, jest iluzoryczna.

Liczba�
respondnetów

funkcjonowanie biegłych w�
wymiarze sprawiedliwości
należy uregulować jednym, całościowym aktem prawnym rangi ustawowej
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Źródło: Badanie ankietowe przeprowadzone przez NIKw�
październiku 2014�
r.

� uregulowanie problematyki biegłych sądowych w�
sposób zapewniający dostęp do wysoko
kwalifikowanego korpusu ekspertów wpisanych na�
listy biegłych sądowych, które powinno wpłynąć
na�
usprawnienie toku postępowań sądowych oraz przygotowawczych
� uregulowanie zasad ustanawiania i�
weryfikacji „biegłych instytucjonalnych” oraz sprawowania nad
nimi nadzoru.
�
¾
�
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¾

¾

¾
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�
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Projekt założeń
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Źródło: Badanie ankietowe przeprowadzone przez NIKw�
październiku 2014�
r.

projektu założeń

przyjęte w�
założeniach
minimalistyczne cele ustawy rodzą uzasadnione obawy, że przygotowany projekt spowoduje jedynie
zamrożenie istniejącego status quo
z�
wcześniejszych
koncepcji powoływania przy prezesach sądów okręgowych stałych komisji do opiniowania
przygotowania zawodowego osób ubiegających się o�
ustanowienie biegłym sądowym

na�
rynku eksperckim licznych podmiotów nie spełniających
ku temu elementarnych przesłanek.
ustawa o�
biegłych sądowych
powinna zawierać jednoznacznie sformułowany zakaz podzlecania wykonywania ekspertyz innym
osobom lub instytucjom.
.
projekt założeń

będzie miało negatywny wpływ na�
szanse zrealizowania celu ustawy
– zapewnienie dostępu do korpusu biegłych sądowych o�
najwyższych kwalifikacjach

projekcie założeń
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Źródło: Badania ankietowe przeprowadzone przez NIK w�
październiku 2014�
r.

Całkowicie�
lub�
częściowo�
się
tym�
zgadzam

ad hoc
projektu założeń
o�
biegłych sądowych

do projektu ustawy

Code of Practice

Code of Practice

de facto
projektu
ustawy o�
biegłych sądowych
Crimminal Procedure Rules

Civil Procedure Rules

ad hoc

projekt ustawy o�
biegłych sądowych

projektu założeń

projekt założeń
opóźnienie w�
pracach nad projektem ustawy
o�biegłych sądowych nastąpiło z�
przyczyn niezależnych od Ministra Sprawiedliwości.
ze względu
na�
złożoną materię wymagającą uregulowania, takie tempo prac okazało się niemożliwe do osiągnięcia,
gdyż projekt wymagał licznych i�
rozbudowanych uzgodnień roboczych.
każdy z�
przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości prezentował inną koncepcję w�
zakresie
merytorycznych rozwiązań w�
projekcie
na�
spotkaniu roboczym przedstawiciele
Ministra Sprawiedliwości zmienili zdanie w�
stosunku do wcześniejszych ustaleń
opracowano wersję projektu uwzględniającą uwagi Ministra
następnie w�
dniu 28�
października 2014�
r. przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości
Sprawiedliwości, a�
przedstawił kolejne uwagi, które nie zostały jednak uwzględnione (…) gdyż zostały sformułowane
nieprecyzyjnie (…) a�
ponadto częściowo wykraczały poza zakres założeń projektu ustawy.

istotnym niedostatkiem zarówno założeń, jak również projektu jest pozostawienie
poza jego materią podstawowych kwestii odnoszących się do wynagrodzenia biegłych sądowych
za opinie wydawane na�
potrzeby postępowania karnego i�
cywilnego.

projekt ustawy o�
biegłych sądowych
projektu ustawy o�
biegłych sądowych

projektu ustawy

wybór sposobu rekrutacji oraz szczegółowych warunków, jakie powinni
spełniać eksperci, należeć będzie do prezesów sądów okręgowych. Prawidłowość postępowania
podlegać będzie kontroli instancyjnej Ministra Sprawiedliwości.
ustawy o�
biegłych sądowych

w�
projekcie

weryfikacja
w�
zakresie realizacji stałego podnoszenia kwalifikacji należeć będzie do prezesów sądów okręgowych,
a�
dokonywana będzie w�
toku postępowania administracyjnego w�
przedmiocie ustanowienia biegłym
sądowym na�
kolejną kadencję.
projektu ustawy

projekcie

projekt

projektu ustawy

zakres ustawy powinien zostać
poszerzony o�
kompleksową regulację obejmującą prawa i�
obowiązki biegłego sądowego.
jednostek organizacyjnych

projektu ustawy o�
biegłych sądowych

�
projekcie ustawy

y Np. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, którego członkowie na�
progu minionej dekady współuczestniczyli
w�
przygotowywaniu pierwszych projektów ustawy o�
biegłych, a�
w 2011�
r. wchodzili w�
skład Zespołu, który
miał opracować nowe rozwiązania w�
18 punktach opinii uwypuklili mankamenty projektu ustawy. Obok
przywołanych wyżej kwestii np.�
statusu biegłych zwrócili uwagę, iż

. Jeszcze raz podkreśli też,
iż zasadniczym mankamentem projektowanej ustawy jest brak regulacji wyłączających odpowiedzialność
biegłego wobec osób trzecich .

projektu ustawy
biegłym sądowym jest osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna ustanowiona przez prezesa sądu okręgowego
projektu ustawy
zaleca wykonanie czynności biegłego w�
pierwszej kolejności biegłym sądowym

projektu ustawy

projekt ustawy nie realizuje
celów wskazanych w�
uzasadnieniu projektu i�
nie stanowi rzetelnej implementacji ustaleń zawartych
w�
„projekcie założeń projektu ustawy o�
biegłych sądowych” zatwierdzonym przez Radę Ministrów
funkcjonowanie biegłych sądowych w�
systemie polskiego prawa wymaga znacznie dalej
idących reform niż zaproponowane w�
projekcie fragmentaryczne zmiany
podjąć prace nad ustawą,
która kompleksowo ureguluje status prawny biegłych sądowych i�
wszelkie kwestie z�
nim związane,
szczególności wynagrodzenia biegłych.
w�
Kodekspostępowania karnego
i�
niektórych innych ustaw

projektu założeń projektu ustawy o�
biegłych sądowych

w�
sprawie organizacji i�
zakresie działania
sekretariatów i�
innych działów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

2.

1.

Lp.

Celowe jest wprowadzenie centralnej, mającej
publiczny charakter, jednolitej listy biegłych
sądowych i instytutów specjalistycznych.

Raport „ Biegli sądow i w Polsce”
Helsińska Fundacj a Praw Czł ow ieka
oraz Polska Rada Biznesu
( 2014)

Stworzenie procesu recerty¿kacji.

Wspieranie starań biegłych
sądowych w organizowaniu
ich reprezentacji zawodowej.

Zaświadczenia o udziale w kursach
doszkalających z wiedzy fachowej
i sądowej.

Skuteczne sprawdzanie kwali¿kacji
kandydatów na biegłych pod kątem
sądowym i merytorycznym.

Poprawienie procedury wpisu
na listę biegłych przy zachowaniu
zdecentralizowanego prowadzenia
list przez prezesów sądów
okręgowych.

Należy dążyć do zwiększenia współpracy
organów procesowych i stron na etapie
powoływania biegłych sądowych i instytutów
specjalistycznych.

Zmiany wymaga system ustanawiania biegłych
sądowych i instytutów specjalistycznych
poprzez pozostawienie decyzji o wpisie na listę
prezesom sądów okręgowych, podejmowanej
jednak po konsultacji z podmiotami
profesjonalnymi w danej dziedzinie.

Procedura w pisu na list y ( w ery¿kacj a)

Dostępność listy dla ogółu
społeczeństwa.

Połączenie list w listę ogólną
w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Stworzenie list o jednakowej
strukturze w całym kraju.

List y biegł ych sądow ych

Tw inning Light Proj ect :
„ St rengt hening t he Polish
Just ice Syst em ”
( 2008)

Przedstawianie przez biegłego
w opinii źródeł i literatury
(Anglia, Walia).

(art.11) Biegły sądowy ma obowiązek ukończenia
organizowanego przez prezesa sądu okręgowego
szkolenia z zakresu przepisów dotyczących jego praw
i obowiązków (…).

(art.9) W toku postępowania o ustanowienie
biegłym sądowym* * * * prezes sadu okręgowego
może powołać komisję lub eksperta w celu oceny
posiadania wiadomości specjalnych (…).

Wymagania dla pracowników
instytucji badawczych takie jak
dla biegłych sądowych (Litwa).
Recerty¿kacja (Litwa).

(art.2) Biegłym jest osoba ¿zyczna lub jednostka
organizacyjna* * * ustanowiona przez prezesa
sądu okręgowego (...).

Brak* *

Rozw iązanie w proj ek cie ust aw y
o biegł ych sądow ych

Nadzór nad wykształceniem/
umiejętnościami biegłych
sprawowany przez komisje (Litwa).

Powstanie centralnej listy biegłych
pod nadzorem ministra (Litwa),
także centralnej listy instytucji
badawczych.

Rekom endacj e z badań
nad m odelam i
f unkcj onow ania biegł ych
w UE

Odpowiedzialność dyscyplinarna
przed podmiotem powołanym
przez ministra (Litwa)
lub organizacją zrzeszającą
(Anglia, Walia).

Zasadne jest prowadzenie przy prezesach
sądów okręgowych rejestrów opinii
przygotowanych przez biegłych sądowych
i instytuty specjalistyczne.

Należy jasno określić uprawnienia nadzorcze
prezesów sądów okręgowych w stosunku
do biegłych sądowych i instytucji
specjalistycznych, pozwalające kontrolować
rzetelność wykonywania obowiązków oraz
cechowanie się nieposzlakowaną opinią.

Powoływanie biegłych ad hoc
w wyjątkowych przypadkach
(Niemcy, Litwa).

Stawki godzinowe dla określonych
specjalności dostosowane
do stawek rynkowych (Niemcy).

Konieczne jest odrębne, całościowe i ustawowe
unormowanie regulacji dotyczących biegłych
sądowych i instytutów specjalistycznych.

Konieczne jest wprowadzenie ram
¿nansowych, które pozwolą ukształtować
wynagrodzenia biegłych i instytutów
specjalistycznych na poziomie, który zachęci
najlepszych specjalistów do występowania
w charakterze biegłych.

Rek om endacj e z badań
nad m odelam i f unkcj onow ania
biegł ych w UE

(art.6) Sąd lub organ prowadzący postępowanie
przygotowawcze zawiadamia właściwego prezesa
sądu okręgowego o każdym nieusprawiedliwionym
niestawiennictwie, opóźnieniu wykonania czynności
biegłego, nieuzasadnionej odmowie wykonania
czynności albo o wykonaniu czynności niezgodnie
z zasadami sztuki właściwymi dla jego specjalności.
(art.13) Prezes sądu okręgowego zawiesza biegłego
sądowego w pełnieniu jego funkcji jeżeli przeciwko
temu biegłemu: wszczęto postępowanie o umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub o umyślne przestępstwo skarbowe (…).* * * * *

(art. 5) Sąd lub organ prowadzący postępowanie
przygotowawcze zleca wykonywanie czynności
biegłego w pierwszej kolejności biegłym sądowym.

(art.4) Biegły sądowy korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Brak

Rozw iązanie w proj ekcie ust aw y
o biegł ych sądow ych

Zapis jak w części III raportu „Ogólne zdefiniowanie zakresu rekomendacji mających na celu poprawę systemu obowiązującego w Polsce”, pominięte zostały: pkt 13
(praktyczne propozycje odnośnie terminowego sporządzania opinii) oraz pkt 14 (praktyczne propozycje dotyczące polepszenia jakości opinii)
Centralna lista biegłych sądowych prowadzona w systemie teleinformatycznym administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości tworzona ma być na podstawie
przepisów Pusp.
Biegłymi sądowymi, które nie podlegają procedurze weryfikacji, są także np. instytuty badawcze wchodzące w skład Policji oraz państwowe jednostki organizacyjne podległe
Ministrowi Sprawiedliwości.
Dotyczy także jednostek organizacyjnych ubiegających się o ustanowienie biegłym sądowym.

Wzmocnienie praw stron
postępowania w wyborze
biegłego.*

Marginalizacja powołań ad hoc.

Wprowadzenie nowych regulacji
dotyczących odpowiedzialności
cywilno- i karnoprawnej biegłego
z jednej strony oraz ochrony
biegłego z drugiej strony.

Zapew nien ie j akości opiniow ania

Ukształtowanie na nowo systemu
wynagrodzeń biegłych.

Wynagrodzenia biegł ych

Raport „ Biegli sądow i w Polsce”
Helsińska Fundacj a Praw Czł ow ieka oraz
Polsk a Rada Biznesu
( 2014)

***** Projekt ustawy wymienia jeszcze cztery inne przesłanki zawieszenia biegłego sądowego.
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Tw inning Light Proj ect :
„ St rengt hening t he Polish
Ju st ice Syst em ”
( 2008)

