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Słowo wstępne
Pozycja biegłego w polskim procesie, zarówno cywilnym, jak i karnym,
jest doskonałym świadectwem naszego przywiązania do klasycznej definicji prawdy w jej ujęciu wywodzącym się jeszcze z Metafizyki Arystotelesa,
kształtowanej następnie przez św. Tomasza z Akwinu, a ujętej w czasach nam
współczesnych przez prof. Stanisława Judyckiego w zdaniu: „Prawda jest cechą sądu, polegającą na zgodności pomiędzy treścią tego sądu a faktem, do
którego treść ta się odnosi”.
Instytucja biegłego, stanowiąca procesowe odwołanie do autorytetu zewnętrznego wobec stosunku procesowego, nadaje całemu poszukiwaniu
rozstrzygnięcia sprawy cech poszukiwania prawdy materialnej, prawdy
obiektywnej, w tym właśnie klasycznym tego słowa znaczeniu. Gotowość
do przyjęcia opinii biegłego jako autorytatywnego rozstrzygnięcia w obszarze wiadomości specjalnych stanowi jednak groźną pułapkę. Łatwo może
bowiem doprowadzić do uznania owego zewnętrznego głosu jako niekwestionowanego źródła wiadomości, samoistnie kształtującego rozstrzygnięcie
sprawy. Jeżeli bowiem opinia biegłego przyjmowana jest bezkrytycznie, jako
głos prawdy, sąd odarty zostaje z najważniejszego swego atrybutu – władzy
niezawisłego i ostatecznego rozstrzygnięcia, gwarancji wszystkich innych
praw i wolności obywatelskich.
Łudząco atrakcyjną odpowiedzią na to zagrożenie jest postulat popadający w drugą skrajność, czyli prywatyzacja instytucji biegłego, niosąca ze sobą
własne sidła. W szczególności zawierzenie poszukiwania prawdy wolnemu
rynkowi, a zarazem kontradyktoryjności sporu, i poszukiwanie tam właściwych rozstrzygnięć w dążeniu do prawdy ma oczywiste konsekwencje, z których pierwszą jest relatywizacja wiadomości specjalnych, a drugą – istotne
zwiększenie kosztów procesowych.
Trzecią drogą, którą możemy odkrywać w obowiązujących normach prawa procesowego, jest niezwykle trudna sztuka współdziałania wszystkich
uczestników stosunku procesowego w kształtowaniu i weryfikacji opinii
biegłego w celu wytworzenia i uzyskania prawdziwego sądu o stanie faktycznym.
W przedstawionym Państwu zbiorze publikujemy ważne głosy przedstawicieli doktryny oraz prawników praktyków: sędziów, obrońców, pełnomocników i samych biegłych, wygłoszone częściowo podczas konferencji „Biegły
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w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków. Weryfikacja metodologii opiniowania przez organy postępowań karnych i cywilnych”. Konferencja była organizowana przez Fundację Instytut
na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w Warszawie we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i odbyła się 24 lutego 2016 r. Cieszyła się dużą popularnością wśród teoretyków i praktyków.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Sprawiedliwości Pan
Zbigniew Ziobro, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Pan Dariusz Zawistowski, Prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej Pan Andrzej Zwara oraz Przewodniczący Krajowej Izby
Radców Prawnych Pan Dariusz Sałajewski.
Analizując szeroką problematykę poszukiwania prawdy w ramach sformalizowanego stosunku procesowego, autorzy publikowanych artykułów
szeroko rozważają zagadnienia właściwego formułowania tez dowodowych
i określania okoliczności faktycznych, których dowodzenie dotyczy, przedstawiają swoje doświadczenia i formułują postulaty odnośnie do techniki weryfikacji uzyskanych informacji specjalnych.
Nie bez znaczenia są też okoliczności, które zachęciły nas do zorganizowania konferencji. W ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Kultury
Prawnej Ordo Iuris programu interwencji procesowych, udzieliliśmy pomocy prawnej w sprawie związanej z zarzutami pedofilii, która mogła prowadzić do bezpodstawnego i krzywdzącego rozbicia rodziny. Biegła występująca w tym procesie jednoznacznie potwierdzała tezy oskarżenia. Po wnikliwej
weryfikacji jej kwalifikacji okazało się, że poza dyplomem z zakresu bibliotekoznawstwa i certyfikatem potwierdzającym posiadanie wiadomości specjalnych, wydanym przez fundację, którą sama prowadziła, nie posiadała żadnych kwalifikacji, które uprawniały ją do działania w tym zakresie. Przed
zdemaskowaniem wielokrotnie wydawała na zlecenie prokuratury, sądów
lub stron procesu opinie prawne w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych.
Za przygotowanie i poprowadzenie konferencji, jak również pracę włożoną w przygotowanie niniejszej publikacji, serdecznie dziękuję mec. Bartoszowi Lewandowskiemu, Aleksandrze Gąsowskiej, Monice Leszczyńskiej i Paulinie Zielińskiej oraz całemu zespołowi Instytutu Ordo Iuris.
Żadna z tych ważnych spraw nie miałaby miejsca, gdyby nie wsparcie
darczyńców Instytutu Ordo Iuris. Za całą okazaną nam pomoc i wsparcie –
bardzo dziękuję, licząc, że ten wkład w doktrynę prawa procesowego przyczyni się do promocji kultury prawnej i służyć będzie poszukiwaniu sprawiedliwości przed polskimi sądami.
Jerzy Kwaśniewski,
Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w Warszawie

I. Rola biegłego
w systemie prawnym
i sposób oceny jego opinii
przez organy w postępowaniu
karnym lub cywilnym

Dariusz Wysocki*

Opinia biegłego. Czym jest,
czym być (nie) powinna?
Obraz faktu kształtowany jest przez ten fakt i przez uwarunkowania procesu rekonstrukcji faktu. Na każdy dowód osobowy ma w związku z tym
wpływ zarówno czynnik pierwotny, bezpośrednio związany z rzeczywistością materialną podlegającą ustaleniu, jak i wtórny, wynikający ze zdarzeń
przebiegających równolegle i później. Chodzi o procesy i mechanizmy związane z postrzeganiem, rejestracją, zapamiętywaniem, odtwarzaniem i prezentowaniem rzeczywistości1. Tak więc obraz realnych faktów może zostać,
w jakimś zakresie lub stopniu, zdeformowany w sposób niezależny od woli
osobowego źródła dowodowego. Prezentowany w celach poznania procesowego obraz rzeczywistości może ulegać deformacji również w wyniku zaangażowania czynnika woli, zlokalizowanego w samym osobowym źródle dowodowym lub znajdującego się poza nim, ale zdatnego wpłynąć na przekaz
osoby mającej dać świadectwo faktu. Ex hypothesi i ex lege do sądu należy ustalenie, czy wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka lub strony w postępowaniu cywilnym prezentują obraz faktu całkowicie odpowiadający temu
faktowi, czyli prawdziwy, zgodny z nim tylko w jakimś zakresie lub stopniu,
czyli częściowo prawdziwy, czy w ogóle niezgodny z prawdą, to znaczy fałszywy2.
Opinia biegłego tym różni się od innych środków dowodowych o charakterze osobowym, że nie prezentuje obrazu faktu, tylko wyraża sąd na temat

*
Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku. Autor około stu glos i artykułów opublikowanych m.in.
w „Orzecznictwie Sądów Polskich”, „Państwie i Prawie”, „Prokuraturze i Prawie”, „Przeglądzie
Sądowym”, dzienniku „Rzeczpospolita”. Laureat tytułu honorowego „Sędzia Europejski 2009”,
przyznanego przez Polską Sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników.
1
Więcej: J. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, M. Najda, Psychologia w postępowaniu karnym,
Warszawa 2008, s. 82 i n.
2
Zob. też Z. Marten, Psychologia zeznań, Warszawa 2012, s. 54 i n.
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faktu istotnego dla rozstrzygnięcia o przedmiocie postępowania3. Wnioskowanie tego rodzaju umożliwia, za przyzwoleniem prawa, wiedza specjalna.
Na jej podstawie ustala się nie odtwarzany fakt, lecz fakt, o którego istnieniu
pozwala wnioskować inny fakt, fakty lub okoliczności4. Relację, w jakiej pozostaje opinia biegłego do rzeczywistości materialnej, kształtuje tym samym
wyrażana ocena, która opiera się na metodach poznawczych, w różnym stopniu sprawdzonych bądź uznanych za dziedziny wiedzy ścisłej5. Oparty na
wiedzy sąd może być ponadto dotknięty błędem poznawczym lub interpretacyjnym, prawdopodobnym w stopniu teoretycznie odwrotnie proporcjonalnym do poziomu opiniowania. Opinia biegłego może ponadto poddawać się
– ze szkodą dla prawdy materialnej – wpływowi intuicji, a także rutyny, rozumianych jako pewien utrwalony schematyzm poznawczy lub opiniodawczy. Niewykluczony jest wreszcie wpływ na opiniowanie wspomnianego już
czynnika woli. Dlatego biegłym może zostać osoba nie tylko mająca niekwestionowaną wiedzę w danej dziedzinie, lecz także w pełni odpowiedzialna
i budząca odpowiednio wysoki poziom zaufania.
Od opinii różni się ekspertyza, która nie jest sądem na temat faktu, lecz
stwierdzeniem faktu, możliwym tylko w wyniku zastosowania specjalnych
metod lub technik poznawczych (ekspertyza sensu stricto). Ekspertyza tego rodzaju (np. chemiczna, techniczna, biologiczna, daktyloskopijna) poddaje się
w pełni zobiektywizowanej, empirycznej kontroli, łącząc w sobie cechy dowodu osobowego i przyrodniczego. Jako ekspertyzę traktuje się jednak również twierdzenie o fakcie mające podstawy w uznanej dziedzinie wiedzy. Jest
ono możliwe do sformułowania dzięki użyciu specjalnych metod, narzędzi
badawczych lub pomiarowych (ekspertyza sensu largo)6. Wynik takiej ekspertyzy nie poddaje się w pełni obiektywnej weryfikacji, ponieważ ma charakter
3
Świadek ma zeznać o spostrzeżonych poza procesem faktach, niezależnie od tego, jaką wiedzą dysponuje. Biegły zaś – zapoznać ma się z tym, co mu zostanie przedstawione w procesie
przez organ procesowy, i wydać o tym swój sąd na podstawie swej specjalnej wiedzy. M. Cieślak, Glosa do wyroku SN z 10 marca 1958 r., „Państwo i Prawo” nr 8–9 (1958); tenże, [w:] M. Cieślak,
K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1968, s. 343.
4
Najważniejsza różnica między świadkiem a biegłym polega na tym, że świadek z racji swego zetknięcia się z minionymi, a więc niepodlegającymi już bezpośredniej percepcji faktami,
jest niezastąpiony w roli źródła konkretnej relacji o tych faktach, natomiast osobę danego bieg
łego można zastąpić przez osobę innego biegłego (S. Śliwiński, Polski proces karny, Zasady ogólne,
Warszawa 1948, s. 663–664).
5
M. Stępień, M. Skwarcow, Pojęcia, kryteria dopuszczalności i znaczenie dowodów naukowych w polskim i amerykańskim procesie karnym, „Przegląd Sądowy” nr 9 (2014), s. 103.
6
W znaczeniu funkcjonalnym ekspertyza to ciąg czynnosci eksperta mających dać odpowiedź
na pytanie. W znaczeniu przedmiotowym ekspertyzą jest natomiast wynik tych czynności. Decyduje o nim rodzaj i jakość użytych środków, technik i (lub) metod badawczych oraz sposób
ich zastosowania, a więc także czynnik ludzki. Termin „ekspertyza” w poszczególnych dziedzinach nauki, w literaturze kryminalistycznej, jak i w doktrynie procesu karnego nie ma jednorodnego ani jednolicie ujmowanego charakteru. Rozumiany jest jako samo badanie prowadzone
przez eksperta, jako orzeczenie wydane w wyniku tego badania, a także jako proces prowadzący od zbadania do jego wyniku. Szerzej: Ekspertyza sądowa. Wybrane zagadnienia, red. J. Markiewicz, Warszawa 1981; T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 1998.
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uznaniowy (np. ekspertyza typologiczna, osmologiczna, a w dużej mierze
także grafometryczna). Ekspertyza sensu largo jest zatem także opinią. Nie
stwierdza bowiem faktu, lecz prezentuje sąd na temat faktu. W większości
wypadków w realiach procesowych nie mamy do czynienia z opinią biegłego
w czystej postaci czy też ekspertyzą sensu stricto, tylko z kompilacją ekspertyzy, w jednym z wyżej wskazanych znaczeń, i opinii. Inaczej mówiąc, najczęściej występującą postacią środka dowodowego pochodzącego od biegłego jest
opinia obejmująca wnioski wynikające z ekspertyzy, czyli z przeprowadzonych badań, pomiarów i ich wyników7.
Opinia biegłego, będąca jednak, przynajmniej w określonym wymiarze,
sądem na temat faktu, przyjęta za dowód, a następnie za podstawę ustaleń
faktycznych, staje się, jak każdy inny dowód przyjęty za podstawę ustaleń,
komponentą osądu, czyli rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu8. Nie stanowi jednak częściowego, zakresowego rozstrzygnięcia (osądu), ponieważ pozostaje tylko jednym ze środków dowodowych, a organ procesowy, dokonując oceny jej przydatności w konkretnej sprawie, czyni to zawsze na tle
całokształtu okoliczności ujawnionych w toku postępowania9. Różnica polega
także na tym, że sąd na temat rzeczywistości, jakim pozostaje opinia biegłego,
jest oświadczeniem wiedzy, podczas gdy osąd, czyli orzeczenie sądu (rozstrzygnięcie o przedmiocie postępowania), stanowi oświadczenie woli o charakterze imperatywnym. Co więcej, w przebiegu i w wyniku kontradyktoryjnej oraz sądowej oceny biegły może sam zweryfikować swoją opinię, a nawet
wycofać się z prezentowanej tezy na rzecz innej, różnej od zaprezentowanej
wcześniej, w tym także zupełnie do niej przeciwnej. Sędzia natomiast pozbawiony jest możliwości zmiany swego przekonania, wyrażonego w akcie wyrokowania, po wydanym wyroku.
7

Na przykład przyjęte w USA w 1975 r. Federalne Reguły Dowodowe posługują się jednolitym terminem expert witness, a eksperta uznają za świadka. Świadek zakwalifikowany jako ekspert z uwagi na wiedzę, umiejętności, doświadczenie, trening czy wykształcenie może w sprawie zeznawać w formie opinii lub w innej formie, jeśli zeznanie to oparte jest na dostatecznych
faktach lub danych i jest wynikiem wiarygodnych zasad i metod, a świadek zastosował te zasady i metody w sposób wiarygodny do faktów w sprawie (M. Stępień, M. Skwarcow, Pojęcia…,
dz. cyt., s.106).
8
Ze względu na ową rolę oceniającą i rozstrzygającą upodabnia się funkcja biegłego w procesie do funkcji sędziego. Tak samo jak sędzia rozstrzygnąć on musi postawione przed nim kwestie na podstawie swej wiedzy specjalnej. Dlatego jego dowodowe doświadczenie ma strukturę logiczną podobną do orzeczenia sądowego. Chodzi o stwierdzenie faktów, skonfrontowane
z odpowiednimi zasadami i wyciągnięcie z nich odpowiedniego wniosku będącego rozstrzygnięciem kwestii stanowiącej przedmiot postępowania (M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria…, dz. cyt., s. 344).
9
Biegły jednak różni się od sędziego tym, że stosuje on nie tylko normy stanowione, lecz
także prawa (zasady) nauki lub innej specjalności i dlatego jego opinia nie jest normatywnym
rozstrzygnięciem (a więc aktem woli), ale rozstrzygnięciem naukowym, podlegającym ocenie
z punktu widzenia prawdziwości i naukowej zasadności. Ważniejsze jednak jest to, że opinia
biegłego, na równi z innymi środkami dowodowymi, podlega swobodnej ocenie organów procesowych i kontradyktoryjnej kontroli stron w postępowaniu dowodowym (M. Cieślak, K. Spett,
W. Wolter, Psychiatria…, dz. cyt., s. 344).
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Co zatem istotne, opinia biegłego jako środek dowodowy może doczekać
się autorskiej korekty. Ma prawo być również poddana zewnętrznej weryfikacji w oparciu o inną opinię, co w tym elemencie upodabnia ją z kolei do wyroku, podlegającego instancyjnej, a także ponadinstancyjnej kontroli (w wyniku kasacji czy wznowienia postępowania). Opinia innego biegłego, mająca
na celu skonfrontowanie opinii ze sobą, a w rezultacie także możliwą modyfikację opinii wcześniejszej lub przyjęcie opinii nowej, ma przy tym takie same
cechy jak każda opinia. Pozostaje w określonym zakresie lub stopniu wycinkowym sądem na temat faktu i poddaje się tym samym regułom i kryteriom
oceny procesowej10.
W procesie karnym dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (biegłych)
staje się konieczne wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych (w tym celu można też zwrócić się do instytucji naukowej lub
specjalistycznej)11. Natomiast w postępowaniu cywilnym obligatoryjność przeprowadzenia w takim wypadku dowodu opiniodawczego nie została, co do zasady, wyrażona w ustawie12. Nie oznacza to jednak ani zupełnej dyskrecjonalności uznania ani uznaniowego zastąpienia opinii biegłego innym dowodem13.
Praktyka wymiaru sprawiedliwości dostarcza jednak przykładów nadużywania dowodów opiniodawczych, a bywa, że bezrefleksyjnego wyręczania się przez sąd opinią biegłego, zamiast realnego wymierzenia
10
Opinią biegłego, czyli opinią wydaną przez podmiot budzący zaufanie sądu i dopuszczony
do opiniowania mocą postanowienia organu prowadzącego postępowanie, nie jest opinia prywatna uzyskana od podmiotu budzącego jedynie zaufanie strony. De lege lata, zgodnie z art. 393
§ 3 k.p.k. opinia taka jest postacią dokumentu prywatnego mającego walor dowodowy. Poza
tym, tj. w modelu postępowania karnego obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., obowiązującym
ponownie od 15 kwietnia 2016 r. oraz w postępowaniu cywilnym, opinia prywatna jest traktowana jako stanowisko samej strony i informacja procesowa. W obydwu postaciach – tj. zarówno jako dowód z dokumentu prywatnego, jak i jako stanowisko strony – informacji procesowej,
opinia prywatna może stanowić istotny impuls w kierunku poddania autokorekcie, a także weryfikacji opinii biegłego przez zasięgnięcie opinii innego biegłego lub biegłych.
11
„Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych” (art. 193 § 1 k.p.k.).
12
W niektórych jednak wypadkach ustawa nakłada na sąd taki obowiązek, np. w art. 553 czy
w art. 619 § 2 k.p.c.
13
Z treści art. 278 § 1 k.p.c. („W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku
biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii”) wyprowadzany jest wniosek wykładni co do fakultatywności tej formuły („sąd może”), a więc że przytoczony przepis wskazuje jedynie uprawnienie, a nie obowiązek sądu. Z utrwalonego orzecznictwa sądowego i zgodnych poglądów w doktrynie wynika jednak, że jeżeli tylko ustalenie określonego faktu wymaga wiedzy fachowej,
powołanie biegłego jest obligatoryjne. Sąd w tym zakresie w żadnym razie nie może odwołać
się ani do własnej wiedzy w danej dziedzinie, ani też do innych dowodów przeprowadzonych
w sprawie. W omawianym względzie decyduje zawsze obiektywna istota określonej okoliczności, a nie zakres wiedzy, którą przypadkowo ma dany skład sędziowski. Każdorazowo zatem
wyjaśnienie zagadnienia wymagającego wiadomości specjalnych musi następować za pośrednictwem osoby biegłego. Podstawowe znaczenie dla zajęcia takiego stanowiska ma uprawnienie stron do skorzystania z wiadomości specjalnych biegłego zgodnie z procesowymi zasadami
kontradyktoryjności i bezpośredniości (T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, LEX nr 173319,
uwaga 7.12 do art. 278 k.p.c.).
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sprawiedliwości14. Jest to tak samo nieprawidłowe jak przypisywanie sobie
przez sąd wszechwiedzy. Skłonność sądów do powoływania biegłego w każdej możliwej sytuacji można porównać tylko do maniery bezkrytycznego powielania tez orzeczeń SN i sądów apelacyjnych, niekoniecznie przystających
do charakteru danej sprawy i jej realiów. I w jednym, i w drugim przypadku dochodzi bowiem do przypisania organowi, niepowołanemu de facto i de
iure do wymierzenia sprawiedliwości w konkretnej sprawie, nieposiadanych
uprawnień o charakterze władczym. W postępowaniu karnym ta ogólna nieprawidłowość najlepiej widoczna jest bodaj w sprawach o wypadki drogowe,
w których najczęściej dochodzi do uzurpacji przez biegłego nadmiaru uprawnień. Powoduje ją nawyk takich oczekiwań. Nierzadko organ prowadzący postępowanie bez ogródek żąda od biegłego – chociaż iura novit curia15 – wskazania, który z uczestników kolizji drogowej i w jaki sposób naruszył zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdarza się nawet zadawane biegłemu

14
Wiadomości specjalnych nie wymaga np. ustalenie miejsc inicjowania połączeń, a także logowania się telefonów komórkowych, wystarczająca jest bowiem analiza danych dostarczonych przez operatorów telefonicznych (wyrok SA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn.
II AKa 238/14, LEX nr 1651984). Nie ma podstaw do powoływania biegłego w dziedzinie moralności i obyczajowości, w celu ustalenia, że wystąpiły okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia oskarżonego, ponieważ do ustalenia, czy wystąpiły takie okoliczności, sąd
dochodzi zwykle na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia życiowego. Jedynie w szczególnych wypadkach (np. gdy czyn rozegrał się w społeczności etnicznie odmiennej, mającej własną subkulturę lub został dokonany za granicą, w społeczności o innej kulturze) pomocne mogą
być opinie biegłych socjologów moralności i obyczajowości (wyrok SA w Krakowie z dnia 14
września 2015 r., sygn. II AKa 48/15, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2015, nr 5, s. 74). Dopuszczenia dowodu z opinii biegłego nie wymaga ustalenie, jakiej jakości są wykonane kserokopie
banknotów, a w szczególności czy możliwe byłoby ich faktyczne wykorzystanie na rynku. Wypowiadanie się, czy kartki papieru z naniesionymi przez sprawców fotokopiami banknotów są
„podrobionymi pieniędzmi” w rozumieniu Kodeksu karnego, jakiej są one jakości i czy mogłyby zostać użyte w obrocie finansowym, pozostaje poza zakresem zadań i uprawnień biegłego.
Ocena ta jest kategorią prawną, a nie kwestią badania faktów z użyciem wiedzy specjalnej, toteż należy wyłącznie do sądu orzekającego, a nie do biegłego (wyrok SA w Katowicach z dnia 9
sierpnia 2012 r., sygn. II AKa 285/12, LEX nr 1285518).
15
Dopuszcza się jednak na zasadzie wyjątku, że sama treść określonych przepisów prawa stanowić może niekiedy wymagający ustalenia fakt i z tego względu być przedmiotem dowodu,
w szczególności z opinii biegłego. Słusznie zwraca się też uwagę, że w praktyce częstokroć precyzyjne rozgraniczenie wiadomości specjalnych od zagadnień natury prawnej nie jest łatwe.
Przykładowo, właściwe opracowanie przez biegłego z zakresu księgowości opinii na zlecenie
sądu uzależnione jest nie tylko od długoletniego doświadczenia i wiedzy teoretycznej związanej z zawodem księgowego, lecz także od należytej orientacji w treści obowiązujących przepisów finansowo-księgowych i zasad rachunkowości. Również na specyfikę działalności inwestycyjno-budowlanej wpływa duży stopień ingerencji prawa w tę dziedzinę, skoro poszczególne
etapy tej działalności podlegają mniejszej lub większej regulacji prawnej, dotyczącej zagadnień
organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych. Nieporozumieniem byłoby więc oczekiwanie,
że biegli składający opinie w sprawach „budowlanych” i „księgowych” w ogóle nie będą ustosunkowywać się do obowiązujących wymagań prawnych, a nawet więcej – będą od nich abstrahować (T. Wiśniewski, Przebieg procesu…, dz. cyt., uwaga 7.12 do art. 278 k.p.c.).
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wprost pytanie, który z uczestników ruchu ponosi winę za spowodowanie
wypadku drogowego16.
O zjawisku „sądzenia przez biegłych” można zatem mówić:
1) w przypadku dopuszczenia dowodu z opinii biegłego w przedmiocie
lub zakresie, który nie wymaga posiadania wiadomości specjalnych,
ponieważ wystarczy znajomość prawa, wiedza ogólna lub doświadczenie życiowe17;
2) w związku z korzystaniem z opiniowania zastępczego, powierzanego biegłemu reprezentującemu niewłaściwą lub nie do końca właściwą
dziedzinę wiedzy, ze względu na deficyt biegłych odpowiedniej specjalności;
3) gdy nie dochodzi do właściwego pod względem zakresowym i poprawnego sformułowania tezy dowodowej;
4) w sytuacji uczynienia opinii biegłego, która jest kontrowersyjna, nieprzekonująca, niejasna, niepełna lub wykraczająca poza zakres kompetencji biegłego, podstawą faktyczną rozstrzygnięcia18.
W takich sytuacjach dochodzi do realnego przenoszenia ciężaru rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu ze szczebla sądowego na niesądowy albo
z poziomu w pełni profesjonalnego na niezupełnie profesjonalny.

16
Zaznaczenia wymaga jednak, że od reguły iura novit curia dopuszcza się pewne wyjątki. Dotyczy to np. zagadnień nierozerwalnie związanych z normami i definiującymi je przepisami
technicznymi z zakresu budownictwa, projektowania i architektury. Orzecznictwo i doktryna prawa karnego procesowego aprobują w takich wyjątkowych sytuacjach uczynienie przedmiotem dowodu z opinii biegłego specjalistycznych norm prawa krajowego (postanowienie SN
z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. III KK 359/13, LEX nr 14303990; wyrok SN z dnia 12 listopada 1973 r.,
sygn. II KR 285/72, OSNKW 1974, nr 4, poz. 73; T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 378, wraz z podaną literaturą). Wyjątkowo możliwe jest również przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na treść przepisu prawa międzynarodowego lub obcego (P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa
2004, s. 682 i powołana tam literatura).
17
Wiadomości specjalne to takie, które wykraczają poza normalną, powszechną w danych warunkach wiedzę, z uwzględnieniem faktu rozwoju i powszechności wiadomości określonego
typu w procesie zmian w sferze wiedzy ogólnej. Do wiadomości specjalnych nie należą zatem
takie, które są dostępne dla dorosłego człowieka o odpowiednich doświadczeniu życiowym,
wykształceniu i zasobie wiedzy ogólnej (wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1976 r., sygn. II KR 48/76,
OSNKW 1976, nr 10–11, poz. 133; także wyrok SA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn.
II AKa 238/14, LEX nr 1651984).
18
Zagadnienie oceny dowodu z opinii biegłego można rozpatrywać z punktu widzenia kilku
jej faz, a każda z nich może decydować o jej końcowej trafności. Faza pierwsza związana jest
z samą decyzją o potrzebie powołania biegłego. Chociaż w określonej ustawowo sytuacji udział
biegłego w sprawie cywilnej jest konieczny, to dopuszczenie dowodu z jego opinii zasadniczo
następuje na wniosek strony, a tylko wyjątkowo – z urzędu. Faza druga dotyczy wyboru bieg
łego w aspekcie jego specjalności. Następna faza wiąże się z określeniem przedmiotu opinii.
Bywa że w związku z tą fazą sędzia musi zapoznać się z fachową specjalistyczną literaturą. Tylko bowiem kompetentność sędziego pozwoli mu właściwie określić przedmiot opinii i zadanie
biegłego. Ostatnia faza to ocena złożonej opinii i rozważenie, jakie ustalenia faktyczne można
poczynić na jej podstawie (T. Wiśniewski, Przebieg procesu…, dz. cyt., uwaga 7.12 do art. 278).
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Zabezpieczyć wymiar sprawiedliwości przed wyżej wskazanymi nieprawidłowościami, może jedynie:
1) poparta wiedzą prawniczą świadomość rozdzielności kompetencyjnej
sądu i biegłego;
2) będąca wynikiem uświadomienia sobie wskazanego wyżej faktu wola
odchodzenia od maniery wyręczania się opinią biegłego, gdy wystarczy sędziowskie przekonanie, kształtowane z uwzględnieniem zasad
prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy ogólnej i doświadczenia życiowego;
3) właściwe formułowanie tez dowodowych i podlegających zaopiniowaniu zagadnień;
4) możliwość efektywnego korzystania z opinii właściwych biegłych,
a nie biegłych reprezentujących zbliżone do właściwych czy sąsiadujące z nimi dziedziny wiedzy, stających się w praktyce „biegłymi od
wszystkiego”.
Dysponowanie odpowiednim korpusem biegłych sądowych19 stanowi
o standardach demokratycznego porządku prawnego w porównywalnym
stopniu co posiadanie sądu cieszącego się wysokim społecznym zaufaniem
i poważaniem. Zwrócić należy przy tym uwagę, że polski proces karny opiera
się na zasadzie swobodnej oceny dowodów, co wynika z art. 7 k.p.k., i nie zna
w istocie reguł dowodowych. Wyjątkiem jest tu jednak właśnie dowód z opinii biegłego, którego dopuszczenie nie zostało pozostawione sędziowskiemu
uznaniu i z którym w zakresie objętym opiniowaniem konkurować może wyłącznie inny dowód opiniodawczy. Wniosek ten wynika wprost z treści art.
193 § 1 i art. 201 k.p.k. Rysujące się w praktyce wymiaru sprawiedliwości problemy i kłopoty wiążące się z powoływaniem biegłych odpowiednich specjalności świadczą tym samym, podobnie jak mało efektywne procedury sądowe, o strukturalnej niewydolności systemu.
Niestety, problem możliwości efektywnego korzystania przez sądy z opinii odpowiednich biegłych i instytucji opiniujących pozostaje nierozwiązany
od lat. Przyczyna jest ciągle ta sama. W takich zwłaszcza dziedzinach wiedzy specjalnej, jak ekonomia, obrót finansowy i gospodarczy, budownictwo
i konstrukcje, toksykologia sądowa, błąd w sztuce medycznej czy zdolność do
wypełnienia obowiązku lub zrealizowania uprawnienia procesowego, osoby
o preferowanych kwalifikacjach zwyczajnie nie palą się do pełnienia funkcji biegłego. Jeżeli już, to pozostają w ukryciu, za podmiotami gospodarczymi aspirującymi do miana instytucji specjalistycznych w rozumieniu art. 193

19
Wszystko, co zostało wyżej powiedziane odnośnie do opinii biegłego, dotyczy także opinii instytucji specjalistycznych w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. i instytutu naukowego lub naukowo-badawczego w rozumieniu art. 290 § 1 k.p.c. Co do zasady nie ma też w pełni przekonujących,
mających normatywne podstawy powodów, które uzasadniałyby nadawanie opinii tego rodzaju
jednostki organizacyjnej wyższej rangi od opinii biegłego. W konkretnym układzie procesowym
uznanie takie może natomiast zyskiwać uzasadnienie znajdujące oparcie w okolicznościach.
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§ 2 k.p.k. czy instytutu naukowego lub naukowo-badawczego w rozumieniu
art. 290 § 1 k.p.c., którymi te podmioty nie są20.
Niewłaściwe pozostaje jednak również myślenie twórców kolejnych projektów ustawy o biegłych sądowych, zgodnie z którymi powoływanie bieg
łych przez sąd spoza oficjalnej listy biegłych powinno sprowadzać się do
poziomu wyjątku, możliwego w sytuacji gdy skorzystanie z usług biegłego
z oficjalnej listy będzie nieosiągalne lub znacznie utrudnione. Przywilej korzystania z listy biegłych sądowych nie powinien ograniczać możliwości powołania przez sąd w charakterze biegłego do sprawy każdej osoby, o której
wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie, jest uczciwa i sumienna, a powierzone obowiązki potraktuje bardzo poważnie.
Ocena opinii biegłego przez sąd dokonywana jest w płaszczyźnie prawidłowości procesowej i wartości dowodowej, czyli poznawczej. Wartościowanie
to następuje na podstawie kryteriów poprawności logicznej i przekonywalności merytorycznej, ale już nie – na co zwrócono uwagę w orzecznictwie sądów
karnych – odpowiedniości metodologicznej21. Istota dowodu opiniodawczego
polega bowiem właśnie na tym, że sąd nie ma wiedzy specjalnej w danej dziedzinie, a jeżeli nawet wyjątkowo by ją posiadł, to nie ma kompetencji stawania
się biegłym22. W każdym wymiarze zatem, w jakim tylko aktualizuje się potrzeba ustalenia okoliczności, której stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych, nieodzowne jest zasięgnięcie opinii biegłego, choćby nawet organ
prowadzący postępowanie in concreto dysponował w danym zakresie wiadomościami specjalnymi23. Jako wyraz nieporozumienia należy więc traktować
pojawiające się niekiedy w praktyce wymiaru sprawiedliwości stwierdzenie,
że sąd jest jakoby „najwyższym biegłym”. Tak samo jak biegły nie jest sędzią,
tak sędzia nie jest biegłym. Rzeczą sądu pozostaje ustalenie, czy wywód opinii biegłego jest wystarczający, pełny, jasny i czy konkluzja opinii wyprowadza poprawne logicznie wnioski z jej wywodu oraz czy nie kłóci się z obrazem rzeczywistości, jaki wyłania się z całokształtu materiału dowodowego
sprawy. Liczyć należy się także z tym, że każda uprawniona próba ustalenia
tego przez sąd może łączyć się z pokusą ferowania własnej oceny w zakresie,
w jakim sąd nie jest do tego uprawniony.
20
Na ten problem sądy zwracały już uwagę, m.in. SA w Warszawie w skierowanym 30 kwietnia
2010 r. wystąpieniu do rektora jednej z renomowanych uczelni państwowych: (sygn. II AKa 65/10).
21
Decyzja co do doboru metod badawczych należy do biegłych i to oni decydują, jakimi metodami się posłużą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione w postanowieniu organu procesowego. Strona może oczywiście w ramach sfery kontrolowania prawidłowości takiej
opinii zadawać pytania co do użytych metod badawczych oraz pominięcia określonej metody
lub metod (postanowienie SN z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. V KK 375/13, LEX nr 1441479; wyrok
SN z dnia 10 maja 1982 r., sygn. II KR 82/82, OSNKW 1982, nr 10–11, poz. 78; wyrok SN z dnia
29 sierpnia 1989 r., sygn. WR 349/89, OSNKW 1990, nr 4–6, poz. 21).
22
Fakt, że sąd ma określoną wiedzę specjalistyczną, może sprzyjać natomiast ocenie merytorycznej poprawności złożonej opinii (T. Wiśniewski, Przebieg procesu…, dz. cyt., uwaga 7.12 do
art. 278 k.p.c.).
23
Z. Doda, A. Gaberle, Dowody procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, t. 1,
Warszawa 1997, s. 82.
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Treść czynności sądowych
w zakresie wezwania biegłego
w postępowaniu cywilnym
I. Uwagi wstępne
Dowód z opinii biegłego jest w sądowym postępowaniu cywilnym jedynym, obok opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego oraz opinii
opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, środkiem poczynienia ustaleń wymagających wiadomości specjalnych. Pojęcie „wiadomości specjalne”
należy ujmować w sposób obiektywny, abstrahując w konkretnej sprawie od
posiadanej przez sędziego wiedzy wynikającej z jego pozazawodowych zainteresowań określoną dziedziną czy posłużenia się fachową literaturą1. Dowodu z opinii biegłego nie można zastąpić innymi dowodami2. W szczególności nie można posłużyć się dowodem z zeznań świadka, choćby z uwagi
na posiadane kwalifikacje przedstawiał on oceny w sprawach wymagających
wiedzy specjalnej i choćby te oceny spełniały wymóg fachowości i rzetelności3. Doniosłość tego dowodu nie oznacza, że opinia biegłych może prowadzić do ustaleń, których dokonanie wymaga jedynie oceny innych przeprowadzonych dowodów4. Nie może też służyć uzupełnieniu twierdzeń strony

*

Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie. Od 2010 r. wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autor licznych publikacji.
1
Por. wyrok SN z dnia 23 maja 2008 r., sygn. IV CR 116/86 (LEX nr 8760); wyrok SN z dnia 26
października 2006 r., sygn. I CSK 166/06 (Legalis nr 188105).
2
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn. III AUa 1777/14 (LEX nr 1798684).
3
Por. wyrok SN z dnia 24 listopada 1999 r., sygn. I CKN 223/98 („Wokanda” 2000, nr 3, s. 7).
4
Por. wyrok SA w Szczecinie z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. I ACa 577/12 (LEX nr 1246856).
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o faktach5. Biegły nie ma więc zastępować sądu ani strony (uczestnika) postępowania.
Dowód z opinii biegłego jest niezbędny wówczas, gdy ustalone fakty,
przed przeprowadzeniem oceny prawnej i rozstrzygnięciem sprawy, muszą
być poddane również ocenie wykorzystującej wiedzę z innych dziedzin – nauki, techniki, sztuki, rzemiosła itp.6. Przydatność, jakość i kompletność takiej
oceny w znacznej mierze zależy od treści postanowienia sądu w sprawie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, a także zarządzeń przewodniczącego
dotyczących zlecenia opinii (wezwania biegłego). Problem właściwej treści
tych decyzji został dostrzeżony w nauce i orzecznictwie, natomiast nie doczekał się szerszego opracowania7.

II. Postanowienie dowodowe i zarządzenie wykonawcze
1. Uwagi ogólne
W piśmiennictwie przedstawiono pogląd, że sąd zasięga opinii biegłego,
gdy zachodzi konieczność ustalenia faktów, których osoba niemająca specjalistycznej wiedzy nie jest w stanie stwierdzić8. Wydaje się, że cel zasięgania
opinii biegłego lepiej ujmuje stwierdzenie, że dowód ten, poprzez przedstawienie przez biegłego ocen na podstawie fachowej wiedzy, służy wyjaśnieniu
okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i co do których
istnieje spór między stronami9. Zadaniem biegłego jest więc ułatwienie sądowi dokonania oceny dowodów i poczynienia ustaleń faktycznych poprzez podzielenie się swoją wiedzą specjalistyczną. Wskazuje się, że biegły pełni przez
to funkcję pomocniczego organu wymiaru sprawiedliwości w przypadkach
wymagających wiadomości specjalnych10.
Mimo tej szczególnej pozycji biegłego (z jednej strony osoby będącej źródłem dowodu kwalifikowanego jako jeden ze środków dowodowych w postępowaniu sądowym, z drugiej – podmiotu będącego sui generis pomocnikiem
5
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 13 września 2012 r., sygn. III AUa 519/11 (LEX nr 1220780); wyrok SA w Katowicach z dnia 30 października 2012 r., sygn. I ACa 647/12 (LEX nr 123682); wyrok
SN z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. I CSK 200/11 (LEX nr 1133787).
6
Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera wyjaśnienia, co należy rozumieć przez pojęcie „wiadomości specjalne”. Pewnych wskazówek w tym zakresie można doszukać się w treści
§ 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. nr 15 poz. 133).
7
Zob. np. S. Dalka, Opinia biegłego oraz opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego w procesie cywilnym, „Nowe Prawo” nr 10 (1987), s. 77.
8
K. Gajda-Rozczynialska, [w:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, red.
Ł. Błaszczak, K. Markiewicz Warszawa 2015, s. 624.
9
Por. wyrok SN z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. V CSK 254/14 (Legalis nr 1200484); wyrok SA
w Katowicach z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. I ACa 210/15 (LEX nr1753988).
10
Tak w uzasadnieniu wyroku TK z dnia 14 marca 2005 r., sygn. K 35/04 (OTK-A 2005, nr 3,
poz. 23).
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sądu w procesie dochodzenia do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy) jego zadanie w konkretnej sprawie jest jednostronnie wyznaczane przez organ wymiaru sprawiedliwości, który go powołał, i przez ten organ kontrolowane.
To wyznaczenie zadania wyrażane jest postanowieniem o dopuszczeniu
dowodu z opinii biegłego. Ponieważ biegłemu, skoro ma przedstawić opinię
wykorzystującą wiedzę specjalistyczną, przysługuje pewna samodzielność
w zakresie sposobu przygotowywania opinii, doboru metod, i środków badawczych, treść tego postanowienia dowodowego, obok wskazania zagadnień, które mają być przedmiotem opinii, powinna też określać ramy owej
samodzielności, np. poprzez przedstawienie materiału procesowego poddawanego badaniu lub wskazanie założeń opartych na dotychczas przeprowadzonych czynnościach w sprawie.
Ważny jest też wybór właściwego momentu zwrócenia się do biegłego
o wydanie opinii – i to niezależnie od tego, czy dopuszczenie dowodu z opinii
biegłego ma nastąpić na wniosek, czy z urzędu. Powołanie biegłego na zbyt
wczesnym etapie postępowania, przed przeprowadzeniem dowodów pozwalających na ustalenie istotnych faktów, poddawanych ocenie z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej, zwykle prowadzi do fragmentaryczności opinii, a niekiedy do wniosków błędnych bądź opartych na własnych ustaleniach
biegłego, co do których adekwatne i wystarczające jest przeprowadzenie innych dowodów, a nie wiadomości specjalne11.
Niekiedy zachodzi jednak potrzeba powołania biegłego w trybie zabezpieczenia dowodu12, choćby wobec konieczności dokonania oględzin z udziałem
biegłego lub przeprowadzenia specjalistycznych badań, w tym z pobraniem
materiału, co do obiektu lub terenu poddawanego zmianom następującym
z upływem czasu bądź zagrożonemu uszkodzeniami (ubytkami) czy dewastacją. Może wówczas wystąpić konieczność poczynienia założeń co do faktów,
gdy ich ustalenie wymaga dowodów, których jeszcze nie przeprowadzono.
Poczynienie założeń co do faktów staje się niezbędne także wówczas, gdy
dotychczasowe dowody przeprowadzone w celu ich ustalenia okazały się
sprzeczne bądź niejednoznaczne, a więc ustalenie tych faktów wymaga oceny
przeprowadzonych dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.), a niekiedy przyjęcia domniemań faktycznych (art. 231 k.p.c.) czy wnioskowania o skutkach milczenia strony
11
Nie należą do wyjątkowych wypadki, w których biegły ustala treść cenników sprzedawców i usługodawców, gdy przedmiotem sporu jest cena towaru lub usługi, albo treść przepisów
wewnętrznych w sprawie zasad obiegu dokumentów czy zasad gospodarowania lub przechowywania towarów u konkretnych przedsiębiorców, gdy spór dotyczy ich jakości. Dane te powinny wynikać z dowodów pisemnych, które strona powinna przedstawić bądź wnosić o ich
zażądanie.
12
W piśmiennictwie trafnie przyjmuje się, że dopuszczalne jest przeprowadzenie w trybie zabezpieczenia dowodu z opinii biegłego – tak np. T. Ereciński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz, t.2, red. T. Ereciński, Warszawa 2009, s. 802. Odmienny pogląd przedstawił K. Piasecki, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2014, s. 1102, który uważa jednak, że mogą być zabezpieczone środki dowodowe mogące
mieć istotne znaczenie przy wydawaniu opinii przez biegłego.
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na temat faktów (art. 230 k.p.c.). Są to czynności, których wynik odzwierciedlać
ma dopiero treść orzeczenia co do istoty sprawy, a więc nie może być przedstawiony w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.
W postępowaniu cywilnym regułą jest dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na wniosek strony (uczestnika postępowania)13,
a w takim wypadku również po pobraniu zaliczki na wydatki przewidywane w związku z tym dowodem14. Przeprowadzenie tego dowodu z urzędu
powinno respektować zasadę równości stron i kontradyktoryjności procesu lub autonomii interesów uczestników innego postępowania niż proces15.
Do naruszenia tych zasad może dojść również wówczas, gdy teza postanowienia dowodowego w sprawie dowodu z opinii biegłego wykroczy swoim zakresem poza treść wniosku dowodowego, którego ma być realizacją.
Dyskrecjonalność sędziowska w sprawie treści postanowienia dowodowego
wydawanego na wniosek strony czy uczestnika postępowania nie obejmuje
upoważnienia do objęcia tezą tego postanowienia faktów, które nie są objęte
wnioskiem dowodowym16.
Oprócz postanowienia dowodowego istotnym elementem procesu zasięgania przez sąd wiadomości specjalnych, przede wszystkim przy wezwaniu
biegłego do opinii pisemnej, jest zarządzenie przewodniczącego w postępowaniu sądowym w sprawie wykonania postanowienia. Treść tego zarządzenia nie ma stanowić uzupełnienia co do wskazania oczekiwanych ustaleń lub
ocen17. Również wskazania osoby biegłego nie powinno się pozostawiać zarządzeniu przewodniczącego18, podobnie jak wskazania, czy biegły jest wezwa13

W niektórych wypadkach ustawa nakłada na sąd obowiązek przeprowadzenie dowodu
z opinii biegłego (np. art. 513 k.p.c., art. 619 § 2 k.p.c.).
14
Biegły ma prawo do wynagrodzenia za wydanie opinii oraz do zwrotu wydatków (art. 288
k.p.c. oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 623), toteż pobranie zaliczki odpowiada treści art. 1304 k.p.c.
15
Por. wyrok SN z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. IV CSK 84/10 (LEX nr 621352). Wątpliwe w aspekcie istoty normy art. 232 k.p.c. (zdanie drugie) podejście przedstawione zostało z kolei w wyroku SN z dnia 27 kwietnia 2004 r., sygn. V CSK 202/11 (LEX nr 1214614), zgodnie z którym brak
inicjatywy dowodowej strony, również reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika,
nie sprzeciwia się przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego, gdy dowód ten stanowi jedyny
sposób przeciwdziałania niebezpieczeństwu oczywiście nieprawidłowego rozstrzygnięcia. Wyjątkiem może być natomiast sytuacja prowadzenia przez strony procesu fikcyjnego, gdy zmierzają one do obejścia prawa.
16
Obejmuje natomiast możliwość powołania biegłego o innej specjalności niż wskazana we
wniosku dowodowym, o ile jest specjalnością zbliżoną, albo uszczegółowienia wskazania środków badawczych lub metod badania w stosunku do podanych we wniosku.
17
Odmiennie T. Wiśniewski, Dowód z opinii biegłego, [w:] Przebieg procesu cywilnego, LEX 2013,
który uważa za dopuszczalną praktykę formułowania postanowienia dowodowego w sposób
ogólny i doprecyzowania zadania powierzonego biegłemu w samym zleceniu. Moim zdaniem
nie odpowiada to w wystarczającym stopniu wymaganiu jawności czynności sądowych w sferze postępowania dowodowego.
18
Nie wydaje się trafny odmienny pogląd wyrażony w wyroku SN z dnia 2 lipca 2009 r., sygn.
I UK 44/09 (LEX nr 529771). Zgodnie z art. 236 k.p.c. elementem postanowienia dowodowego jest
oznaczenie środka dowodowego, które, zarówno przy biegłym, jak i przy świadku, obejmuje
wskazanie osoby. Sytuacja określona w art. 278 § 2 k.p.c. powinna być traktowana jako wyjątek,
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ny do opinii pisemnej czy ustnej19. Zarządzenie dotyczyć ma szczegółów dokonania zlecenia wydania opinii, może określać termin jej złożenia i warunki
przyznania wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków, powinno też uszczegóławiać reguły i wskazywać oczekiwania co do sposobu pracy biegłego – np.
co do zasad kontaktowania się ze stronami w razie oględzin czy pobierania
próbek, ostrzeżeń przed podejmowaniem ustaleń i czynności wykraczających
poza przedmiot dowodu, a w szczególności niebędących przedstawieniem
oczekiwanych ocen wymagających wiadomości specjalnych.
2. Wskazanie okoliczności, których ustalenie ma być dokonane
poprzez opinię biegłego
Podstawowym zadaniem sądu wydającego postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego jest wskazanie okoliczności faktycznych, których ustaleniu ma służyć opinia, a więc zagadnień (kwestii) poddawanych
ocenie wymagającej wiadomości specjalnych. Wskazanie to musi być poprzedzone, w kolejnych etapach, następującymi ustaleniami: po pierwsze, czy okoliczności, których stwierdzenie wymaga wezwania biegłego, zostały objęte
podstawą faktyczną powództwa bądź obrony pozwanego (wskazanymi przez
uczestników postępowania nieprocesowego), po drugie, czy są to okoliczności istotne, po trzecie, czy stanową przedmiot sporu, wreszcie po czwarte, czy
strona, na której spoczywa ciężar dowodu ich wykazania, złożyła odpowiedni wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego20, chyba że zachodzi
podstawa do przeprowadzenia tego dowodu z urzędu. Niewystąpienie choćby jednej z wymienionych przesłanek uzasadnia pominięcie tego dowodu21.
Opinia biegłego nie ma dotyczyć faktów, których ustalenie nie wymaga
wiadomości specjalnych, a więc powinno być przedmiotem innych dowodów.
Do naruszenia tej zasady dochodzi wówczas, gdy biegłemu powierza się ustalenie faktów, co do których strony (uczestnicy) nie przedstawili właściwych
którego stosowanie może być uzasadnione przede wszystkim w sytuacji, gdy sądem wezwanym jest sąd z innego okręgu, a więc z dostępnością innych biegłych niż na liście biegłych będących do dyspozycji sądu wzywającego.
19
Gdy założeniem czynności dowodowej z udziałem biegłego jest wezwanie do wydania opinii ustnej, możliwe jest wezwanie konkretnego biegłego na rozprawę, a następnie wydanie postanowienia podczas tej rozprawy.
20
W Kodeksie postępowania cywilnego nie ma odpowiednika art. 169 § 1 k.p.k., formułującego ogólne wymagania wniosku dowodowego, w tym wymóg oznaczenia okoliczności, które mają być udowodnione wnioskowanym dowodem. Jedynie w zakresie dowodu ze świadków
wyraźnie sformułowany został wymóg oznaczenia przez stronę powołującą się na dowód ze
świadków faktów, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone (art. 258
k.p.c.). Nie oznacza to jednak, że wniosek dowodowy w postępowaniu cywilnym nie musi wiązać wnioskowanego dowodu z okolicznościami, których wykazaniu ma służyć. Obowiązek wiązania wniosków dowodowych z powoływanymi przez stronę lub uczestnika okolicznościami
wynika z art. 232 k.p.c., wskazują nań także normy art. 3, 60 § 1, art. 126 § 1 pkt 3, art. 127, 210 §
1, art. 212, 217 § 1 k.p.c. i art. 312 pkt 2, art. 344 § 1, art. 493 § 1, art. 503 § 1, art. 50532 § 1, art. 617,
680 § 2, art. 69319 § 2 k.p.c.
21
Por. wyrok SN z dnia 1 lipca 1969 r., sygn. I CR 140/09 (OSNC 1970, nr 5, poz. 85).
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dowodów, albo wówczas gdy biegły otrzymuje zadanie sprowadzające się do
dokonania oceny dowodów.
Niewłaściwe wskazanie faktów, do których ustalenia wzywa się biegłego,
zachodzi np. wówczas, gdy powierza się biegłemu w sprawach o roszczenia
z umowy sprzedaży czy dostawy ustalenie co do faktu wydania kupującemu
(odbiorcy dostawy) przedmiotu sprzedaży (dostawy), choćby chodziło o rzecz
niebędącą przedmiotem powszechnego obrotu czy złożoną albo wydawaną
częściami22, a także czy czynność wydania miała miejsce. Z kolei przy sporze
co do spełnienia świadczenia przez kupującego ustaleniu wysokości zapłaty
dokonanej przez kupującego ma służyć nie opinia biegłego, choćby tą zapłatą była inna czynność niż przekazanie (przelanie) sprzedającemu (dostawcy)
konkretnej kwoty23. Występuje to również w sytuacji, gdy strona przeciwna
twierdzi, że dokonana zapłata nie jest świadczeniem w ramach tego zobowiązania, którego dotyczy sprawa, bądź nie na rzecz sprzedającego24.
Gdy przedmiotem procesu sądowego są roszczenia związane z umową
o dzieło czy o roboty budowlane, zadaniem biegłego nie ma być ustalenie
daty (momentu) oddania dzieła lub robót albo przekazania placu budowy,
projektu czy materiału, którego przekazanie było obowiązkiem zamawiającego. Pozostając przy roszczeniach w związku z tymi umowami – czy szerzej umowami rezultatu – podobnie należy ocenić wezwanie biegłego do
ustalenia, jaki był czas opóźnienia oddania rezultatu w stosunku do terminu
umownego, gdy przedmiotem sporu jest ustalenie istnienia i wysokości zastrzeżonej w umowie kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminu
jej wykonania25. Wezwania biegłego nie wymaga także ustalenie okoliczności
wykonywania umowy, a więc czynności stron w zakresie realizacji umowy,
jak również warunków, w których ta realizacja miała miejsce26.
Przy umowach starannego działania nie jest wymagana opinia biegłego do ustalenia, jakie czynności podejmował zleceniobiorca. Z kolei przy dochodzeniu naprawienia szkody, czy to od sprawcy szkody lub odpowiedzialnego za szkodę, czy od ubezpieczyciela, nie należy wzywać biegłego w celu
ustalenia przebiegu zdarzenia, z którym powód wiąże powstanie szkody,
ani zdarzenia czy zachowania, z którym pozwany wiąże wyłączenie swojej
22

Podobnie jak ustalenie, co należy do spadku, majątku wspólnego, przedsiębiorstwa itp.
Np. potrącenie, umowna kompensata, złożenie świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego itp. Przy datio in solutum czy odnowieniu konieczność zasięgnięcia opinii biegłego może
wystąpić wówczas, gdy świadczenie pieniężne zastępowane jest świadczeniem rzeczowym,
a sprzedający (dostawca) kwestionuje jakość lub wartość rzeczy w stosunku do wartości przedmiotu sprzedaży lub dostawy.
24
W tych wypadkach ustalenie faktu i wysokości zapłaty często wymaga także oceny wpisującej się w sferę subsumcji faktów do norm prawa materialnego.
25
Jest to de facto ustalenie daty oddania umówionego rezultatu.
26
Nie jest natomiast wykluczone, że ustalenie warunków atmosferycznych w określonym czasie wymaga informacji instytutu meteorologicznego, przy czym nie należy tej informacji traktować jako opinii instytutu naukowo-badawczego, lecz jako przedstawienie danych wynikających z odpowiednich pomiarów prowadzonych przez wyspecjalizowaną stację.
23
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odpowiedzialności odszkodowawczej albo podnosi zarzut przyczynienia się
poszkodowanego.
Okoliczności faktyczne, o których mowa, nie wymagają zasięgania wiadomości specjalnych i powinny być ustalone w oparciu o dowody z dokumentów27, inne dowody pisemne (np. korespondencję elektroniczną), dokumentację zdjęciową lub audio-wideo, dowody ze źródeł osobowych28. Mogą też
wymagać dowodu z oględzin, gdy dowód ten został zawnioskowany i okaże się niezbędny, a przy tym możliwy do przeprowadzenia w celu ustalenia,
czy przedmiot sprzedaży (dostawy), dzieło, przedmiot robót, majątek, przedmiot współwłasności itp., a także przedmiot, w którym powstała szkoda (gdy
dochodzone jest roszczenie odszkodowawcze) istnieje i ewentualnie co wchodzi w jego skład29.
Brak takich dowodów nie powinien być wypełniany dowodem z opinii
biegłego, powinien natomiast obciążać stronę, na której spoczywa ciężar dowodzenia (art. 6 k.c.), albo która odmawia przedstawienia wnioskowanego
przez drugą stronę dowodu choć ma do niego wyłączny dostęp bądź stawia
przeszkody w jego przeprowadzeniu (art. 233 § 2 k.p.c.).
Pozostając przy wymienionych przykładach, przedmiotem opinii biegłego mogłaby być ocena jakości przedmiotu sprzedaży, a w niektórych wypadkach – jego kompletności przy skomplikowanym i złożonym składzie (gdyby
spór dotyczył jakości lub kupujący zaprzeczyłby np. istnieniu elementu integralnie związanego z rzeczą, którego charakterystyka wymaga zasięgnięcia wiadomości specjalnych), albo ocena, czy przedmiot sprzedaży jest nowy,
czy używany (gdyby przedmiotem sporu i okolicznością istotną dla jego rozstrzygnięcia byłby ten fakt), a w dalszej kolejności ocena jego wartości. Co
do dzieła lub robót – czy zachowują wymaganą jakość, a jeżeli nie, to co jest
tego przyczyną. Gdy dzieło lub roboty zostały wcześniej odebrane przez zamawiającego – czy ewentualne wady istniały w chwili odbioru, czy możliwe
było ich stwierdzenie, czym mogły być spowodowane oraz czy i o ile obniżyły
wartość dzieła lub robót. W sprawie dotyczącej kary umownej za opóźnienie
27
W trakcie robót budowlanych sporządzane są protokoły przekazania placu budowy, dzienniki budowy, protokoły odbioru, protokoły narad na miejscu budowy, obmiary, harmonogramy, kosztorysy itp. Świadczenia pieniężne i rzeczowe dokumentowane są np. dokumentacją
magazynową, dowodami przyjęcia lub wydania, pokwitowaniami, fakturami, potwierdzeniami przelewów lub obciążeń rachunków. Zdarzenia powodujące szkodę często dokumentowane
są protokołami oględzin, dokumentacjami postępowań dochodzeniowych lub choćby notatkami policji, aktami postępowań prowadzonych przez ubezpieczyciela lub przez podmiot, z którego działaniem szkoda była związana itp. Rzecz jasna, każdy z tych dowodów wymaga oceny
bądź weryfikacji innymi dowodami, natomiast nie ma ich dokonywać biegły, chyba że niezbędne okazałoby się badanie, czy wynikające z przeprowadzonych dowodów zdarzenie było możliwe (np. czy możliwe było odebranie rzeczy o określonych właściwościach w warunkach wskazanych w dokumencie odbioru).
28
Przy uwzględnieniu ograniczeń co do dopuszczalności tych dowodów (art. 246 i 247 k.p.c.).
29
W takich wypadkach często oględziny dokonywane są z udziałem biegłego, jednakże ma to
służyć ocenie jakości, kompletności, właściwości, stopnia zużycia, wartości, zakresu uszkodzeń,
szacowaniu kosztów ich usunięcia itp.
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w wydaniu przedmiotu świadczenia niepieniężnego (oddaniu umówionego
rezultatu) wiadomości specjalnych wymagać może ustalenie, jakie przyczyny
spowodowały opóźnienie lub która ze stron za nie odpowiada30. W sprawie
okoliczności wykonywania umowy, gdy przedmiotem sprawy będzie odpowiedzialność za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, przedmiotem
opinii biegłego może być np. ustalenie, jakie błędy zamawiający lub wykonawca popełnili: w zakresie umożliwienia wykonania zamówienia31, spełnienia wymagań technologicznych czy zachowania właściwego harmonogramu,
użycia właściwych narzędzi, skierowania odpowiedniej liczby pracowników
itp.; jak też ustalenie wpływu innych czynników na istnienie lub zakres odpowiedzialności stron umowy32. Podobnym ocenom mogłaby służyć opinia
biegłego w sprawach o roszczenia na podstawie umów starannego działania.
Przenosząc powyższe uwagi także na inne przykładowe sprawy cywilne,
kwestiami wymagającymi wiadomości specjalnych będą np.: ustalenie, które
z nakładów najemcy na rzecz (gdy najemca po zakończeniu najmu domaga się
zapłaty ich równowartości) stanowią ulepszenia i jaka jest ich wartość, nie zaś
jakie nakłady najemca poczynił33; jakie i czyje naruszenia zasad ruchu drogowego bądź inne ustalone okoliczności doprowadziły do zderzenia mechanicznych środków komunikacji, lecz raczej nie ustalenia, jak do tego zderzenia
doszło i jakie nastąpiły skutki34; jaka jest wartość całości lub poszczególnych
składników majątku wspólnego lub spadku, nie zaś co wchodzi w jego skład35,
jak należy podzielić nieruchomość należącą do spadku, nie zaś komu należy
przyznać majątek spadkowy w naturze, a komu wyznaczyć spłaty36.
Nie należą do faktów, których ustalenie wymaga opinii biegłego, a więc
nie powinny być wskazane w postanowieniu o dopuszczeniu tego dowodu
także okoliczności wpisujące się w sferę subsumcji faktów do norm prawa
materialnego. Zagadnieniem opinii nie może być więc np. ocena zasadności
lub skuteczności odstąpienia od umowy w sprawie żądania kary umownej,
gdy w umowie stron przewidziano uprawnienie do jej żądania w wypadku

30
Podobnie w sprawie badania podstaw lub skuteczności odstąpienia od umowy albo jej wypowiedzenia.
31
Np. czy projekt przedstawiony przez zamawiającego umożliwiał wykonanie przedmiotu
umowy.
32
Np. warunków atmosferycznych. Wpływ zachowań innych osób może być przedmiotem
oceny biegłego, natomiast przy odpowiedzialności kontraktowej mieści się zwykle w zakresie
okoliczności, za które odpowiada jedna ze stron umowy.
33
Podobnie gdy powód, jako posiadacz samoistny w dobrej wierze, dochodził zwrotu nakładów koniecznych (por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. I ACa 50/13,
LEX nr 1314667).
34
Jak też oceny prawnej dotyczącej winy lub braku winy osób uczestniczących w wypadku
(por. wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1971 r., sygn. II CR 256/71, LEX nr 6979).
35
Chyba że identyfikacja poszczególnych przedmiotów wymaga wiedzy specjalnej, zwłaszcza
w razie konieczności poddania go badaniom czy oględzinom.
36
Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1951 r., sygn. C 549/50 („Nowe Prawo”
1953, nr 5, s. 85).
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odstąpienia37; charakter prawny wad dzieła (obiektu); czy doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu art. 3571 k.c.38; czy doszło do
bezpodstawnego wzbogacenia; czy między stronami (w sprawie rozwodowej) nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz kto ponosi
winę. Może jednak zaistnieć potrzeba wezwania biegłego, gdy dokonywana
jest w oparciu o dyrektywy z art. 65 § 2 k.c. wykładnia umowy, której przedmiotem są nietypowe i wyspecjalizowane przedsięwzięcia, np. techniczne
i informatyczne, zawierającej dla określenia obowiązków stron zwroty specjalistyczne, wymagające interpretacji w oparciu o wiedzę specjalną 39. Dowód z opinii biegłego może też służyć ocenie faktów w aspekcie prawa zwyczajowego (np. w określonej dziedzinie handlu40) bądź treści prawa obcego
(art. 1143 § 3 k.p.c.)41.
Popełnienie przytoczonych błędów wskazania okoliczności, których ustaleniu służyć ma opinia biegłego, skutkować będzie nieprzydatnością opinii
jako dowodu w sprawie. Z kolei wykorzystanie nieprzydatnej opinii, a przez
to pozbawionej mocy dowodowej, może doprowadzić do błędnego rozstrzygnięcia sprawy.
Podobny skutek może przynieść wskazanie w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego okoliczności wymagających wprawdzie zasięgnięcia wiadomości specjalnych, jednak niebędących okolicznościami o istotnym znaczeniu w konkretnej sprawie. Dla przykładu, nie jest okolicznością
istotną w sprawie, której przedmiotem jest roszczenie o zapłatę kary umownej
za opóźnienie w oddaniu dzieła lub robót, ocena jakości świadczenia wykonawcy w chwili oddania przedmiotu zamówienia po terminie umownym, toteż nie zachodzi w tej kwestii potrzeba zasięgnięcia opinii biegłego42. W sprawie, w której pozwany o zapłatę za wykonanie zlecenia podnosi twierdzenia
o przysługującym mu roszczeniu odszkodowawczym z tytułu nienależytego wykonania przez powoda innej umowy, okoliczność wysokości tej szko37
Mogłoby być natomiast zagadnieniem opinii dokonanie oceny, która ze stron za okoliczności wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, gdy ustalono już, że miały miejsce, odpowiada bezpośrednio bądź pośrednio, albo czym te okoliczności były spowodowane (np. brakiem bądź wadliwością projektu, niewłaściwą jakością robót, z powodu niewystarczającej liczby
pracowników lub niewłaściwych narzędzi czy sprzętu itp.).
38
Mogłoby być natomiast zagadnieniem opinii dokonanie oceny, jakie trudności po stronie zobowiązanego do świadczenia wywołała zmiana sytuacji, wskazana przez powoda jako podstawa żądania, o ile zaistniała, bądź jaką groziłaby stratą oraz czy możliwe było jej przewidzenie.
39
Por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 25 lutego 2010 r., sygn. V CSK 297/09 (LEX nr 585907).
40
Zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 29 czerwca 2009 r., sygn. III CSK 255/09 (LEX nr 611826).
41
Por. T. Ereciński, [w:] TKodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t.1, red. T. Ereciński, Warszawa 2009, s. 663, 775. Autor ten uznał też zasady doświadczenia życiowego za fakty, które mogą
być ustalone za pomocą dowodu z opinii biegłego. Wydaje się, że w aspekcie przedmiotu dowodu z opinii biegłego właściwsze jest ujęcie zasad doświadczenia jako przede wszystkim wyników doświadczenia obejmującego szczególne wiadomości z zakresu poszczególnych dziedzin
wiedzy i umiejętności, a więc np. nauk i sztuk, przemysłu i handlu, rzemiosła i obrotu – por.
W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977, s. 259.
42
Jak też żadnego innego dowodu, skoro chodzi o okoliczność niebędącą elementem obrony
pozwanego odnoszącej się do podstawy faktycznej powództwa.
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dy, gdy wierzytelności z jej tytułu pozwany nie przedstawił do potrącenia, nie
powinna być w ogóle badana, choćby pozwany przedstawił dowody w celu
jej wykazania, powód zaś, zaprzeczając podanej przez pozwanego wysokości, wnioskował o dopuszczenie na tę okoliczność dowodu z opinii biegłego.
Wskazanie okoliczności podlegających ustaleniu poprzez przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego powinno być precyzyjne i wyczerpujące. Błędem jest ogólnikowość postanowienia dowodowego w tym zakresie43. Tytułem
przykładu można powołać wypadki dopuszczania dowodu z opinii biegłego:
„na okoliczność stanu zdrowia poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym” (gdy chodzić ma o ustalenie zakresu doznanej krzywdy w wyniku doznanych obrażeń i rozmiaru szkody polegającej na ograniczeniu możliwości
dotychczasowego funkcjonowania poszkodowanego lub jego możliwości zarobkowych), „w celu ustalenia jakości robót ich wykonawcy” (gdy spór dotyczy wykonania robót zgodnie z umową, a więc zakresu ewentualnych usterek
lub wysokości ewentualnych kosztów ich usunięcia, albo przyczyn ich powstania), „na okoliczność przydatności projektu do wykonania przedmiotu umowy” (gdy sporna jest nie tylko jakość lub kompletność dokumentacji projektowej w poszczególnych jej elementach i wpływ ewentualnych jej niedokładności
lub niepełności na możliwość wykonywania prac, lecz także przyczyny powstałego stanu rzeczy, albo czas ewentualnego opóźnienia z powodu wadliwości dokumentacji). Skutkiem takiej ogólnikowości może być nie tylko fragmentaryczność opinii, lecz także np. to, że biegły dokona ustaleń niewymagających
wiadomości specjalnych lub skupi się jedynie na ocenie wiarygodności dowodów bądź przedstawi opinię zawierającą oceny prawne zastrzeżone dla sądu.
Zupełnie nie do przyjęcia jest wskazanie – zamiast okoliczności podlegających ocenie wymagającej wiadomości specjalnych – treści należących do
istoty sprawy lub żądanie oceny przez biegłego zgodności istotnych w sprawie działań lub zaniechań stron z przepisami prawa. Przykładem może być
dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność zasadności żądania
wynagrodzenia dochodzonego w pozwie czy w celu ustalenia zgodności
czynności zamawiającego roboty z prawem budowlanym albo z prawem zamówień publicznych44. Opinia biegłego nie ma też polegać na kompleksowym
konfrontowaniu wyliczeń jednej lub obu stron z postanowieniami zawartej
przez nich umowy ani na poszukiwaniu, w jakim zakresie którakolwiek ze
stron prezentuje stanowisko sprzeczne z treścią umowy45. W opisanych wypadkach biegły, wydając opinię, stanie się nie pomocnikiem sądu, lecz rzeczywistym autorem orzeczenia.
43

Zob. W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne – zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 225.
Przykłady podobnych treści tez dowodowy podał S. Dalka, Opinie biegłego…, dz. cyt., s. 81.
45
Por. wyrok SA w Warszawie z dnia 17 września 2015 r., sygn. I ACa 52/15 (Legalis nr 1372772).
W wyroku tym wskazano, że prawidłowo sformułowane postanowienie dowodowe dotyczące
opinii biegłego powinno precyzować, jakie elementy w wyliczeniu i pod jakim kątem mają zostać sprawdzone, względnie zmierzać do zobowiązania biegłego do wyliczenia należnej kwoty
na podstawie ściśle określonych danych.
44
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Reasumując, wskazanie biegłemu okoliczności, których ustalenie wymaga
dowodu z opinii wykorzystującej wiadomości specjalne, jest nie tylko podstawowym elementem wyznaczającym zadanie wezwanego biegłego, lecz także niezbędnym warunkiem przydatności jego opinii. Poza wypełnieniem
formalnych przesłanek takiego wezwania (należycie sformułowanym wnioskiem dowodowym strony, na której spoczywa ciężar dowodzenia) oraz istnieniem jego merytorycznej potrzeby (mogącej też uzasadniać dopuszczenie
tego dowodu z urzędu), niezbędne jest szczegółowe i precyzyjne przedstawienie w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego okoliczności
(kwestii, zagadnień) podlegających ocenie dokonywanej z wykorzystaniem
wiedzy specjalnej, tak by sąd mógł następnie poczynić ustalenia faktyczne
istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, a więc w zakresie faktów prawotwórczych.
3. Wskazanie materiału procesowego, na którym biegły ma się
oprzeć bądź który powinien uwzględnić
Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym nie
jest zazwyczaj możliwe, a tym bardziej – dopuszczalne, w sytuacji braku materiału procesowego zebranego w toku sprawy. Nawet gdy dowód ten ma być
przeprowadzony w trybie zabezpieczenia dowodu, nie może do niego dojść,
gdy wnioskująca o ten dowód strona lub uczestnik postępowania nie przedstawi twierdzeń o faktach, których weryfikacji ma służyć opinia biegłego46.
Materiał ów stanowią oświadczenia stron (uczestników) co do faktów
oraz treść wnioskowanych przez nich dowodów (ewentualnie dowodów dopuszczonych z urzędu). Przeprowadzenie ich, także gdy są to dowody pisemne znajdujące się w aktach sprawy, powinno nastąpić przed wezwaniem bieg
łego47. Dotyczy to również sytuacji, gdy przeprowadzenie dowodu z opinii
biegłego jest obowiązkowe (art. 553 k.p.c.)48.
Jako wyjątkowe należy traktować przedstawienie biegłemu materiału złożonego przez stronę lub przez inny podmiot na jej wniosek, ewentualnie na
skutek wezwania dokonanego z urzędu, w postaci zbioru dokumentów gromadzonych w ramach wyodrębnionej procedury będącej realizacją ustawowego obowiązku bądź w ramach praktyki działania określonych podmiotów
46

Dopuszczenie dowodu w trybie zabezpieczenia w sprawie z pozwu o naprawienie szkody
przez zapłatę odpowiedniej sumy, wywołanej wadliwym wykonaniem dachu, który przecieka i niezbędna jest szybka jego naprawa, w celu ustalenia przyczyn powstania przecieku (wykonanie niezgodne z obowiązującą technologią, wadliwość projektu, wadliwość materiału itp.)
i ewentualnie niezbędnych działań w celu jego naprawy, nie może nastąpić, gdy powód nie
przedstawi danych (dokumentów, innych dowodów pisemnych, materiału zdjęciowego lub nagrań audio-wideo) w sprawie realizacji robót dotyczących dachu.
47
Chodzi więc o wydanie postanowienia dowodowego w sprawie już zebranych dowodów
oraz dopuszczenie i przeprowadzenie tych dowodów, których treści dotychczas nie zawierają
akta sądowe.
48
Por. postanowienie SN z dnia 13 września 1979 r., sygn. IV CR 281/79 (OSNCP 1980, nr 1–2,
poz. 36).
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prawa49. Ma to miejsce wówczas, gdy weryfikacja tego materiału, w aspekcie
zasady wynikającej z art. 227 k.p.c. bądź z punktu widzenia jego mocy dowodowej, nie jest możliwa bez udziału biegłego50. W takiej sytuacji możliwość
badania tego materiału przez biegłego, również w aspekcie jego przydatności
dowodowej w konkretnej sprawie, a więc w celu podjęcia decyzji co do włączenia tego materiału do postępowania dowodowego, powinna być stronom
(uczestnikom) wiadoma bądź to z treści postanowienia dowodowego w sprawie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, bądź przedstawiona podczas
rozprawy (np. w toku czynności zasięgania stanowisk co do liczby biegłych
i ich wyboru – art. 279 k.p.c.).
Niepoprawne jest dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w celu badania materiału, który nie został przedstawiony sądowi rozpoznającemu sprawę, a więc będącego w wyłącznym posiadaniu strony czy innego podmiotu51,
bądź takiego, którego zebranie miałoby być według wniosku dowodowego
strony zadaniem biegłego52. Materiał dowodowy, również taki, który jest
przedmiotem badania biegłego, musi być przedstawiony sądowi, a przez to
dostępny w toku wszystkich etapów rozpoznawania sprawy (w tym w fazie
odwoławczej). Powinien też zostać udostępniony wszystkim stronom (uczestnikom) postępowania.
Wskazanie materiału procesowego, który ma być przedstawiony biegłemu, wymaga nie tylko jego zebrania, lecz także weryfikacji. Była już mowa
o weryfikacji obszernych dokumentacji pod kątem ich przydatności dowodowej w aspekcie normy art. 227 k.p.c., a przez to także w aspekcie możliwości wykorzystania tego materiału przy wydawaniu opinii biegłego. Niezbędna jest także weryfikacja materiału w celu przedstawienia tego jego zakresu,
który dotyczy okoliczności, co do których biegły ma przedstawić opinię, albo
który stanowi podstawę przeprowadzenia badania (dokonania obliczeń, wykonania projektu itp.), będących elementem opracowywanej opinii.
Zwykle weryfikacja ta odbywa się w fazie rozstrzygania o dopuszczeniu i przeprowadzeniu, na wniosek lub z urzędu, innych dowodów, zanim
sąd przystąpi do wydawania postanowienia w przedmiocie dowodu z opinii
49
Takich jak materiał źródłowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji obowiązujących w przedsiębiorstwie prowadzonym przez stronę lub inny podmiot, z którego działaniem
wiąże się sprawa (w postępowaniu z pozwu przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki – art. 299 § 1 k.s.h.
– materiałem tym może być np. dokumentacja księgowa spółki obejmująca wskazany okres).
50
Np. ustalenie, czy cała zawartość jest określoną tematycznie oraz zamkniętą dokumentacją
albo czy jest kompletna.
51
Znane są przypadki wnioskowania dowodu z opinii biegłego, która miałaby być sporządzona w oparciu o badanie dokumentacji znajdującej się w określonym miejscu, nieprzedstawionej
sądowi.
52
Ograniczenie to nie dotyczy pobrania próbek czy dokonania odkrywek w celu przeprowadzenia następnie określonego badania czy pobrania materiału porównawczego do badania
pisma. Czynności te powinny się jednak odbywać z zapewnieniem możliwości udziału stron,
a w razie potrzeby – także z udziałem sądu. Nadto, powinny być udokumentowane, np. odpowiednim protokołem.
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biegłego. Treść postanowienia lub postanowień w sprawie innych dowodów
wyznacza zakres materiału dowodowego, który może być brany pod uwagę
przez biegłego i może być poddany jego ocenie.
W związku z powyższym często spotykane w postanowieniach o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego bądź w zleceniach opinii, stwierdzenie, że opinia powinna być wydana na podstawie akt sprawy, nie jest właściwe, w sytuacji gdy nie wszystkie dowody złożone przez strony do akt zostały
dopuszczone i przeprowadzone. Właściwe wówczas jest wskazanie, że biegły
ma opierać się na materiale dowodowym zebranym w sprawie, a więc odwołanie się do wydanych już postanowień w przedmiocie innych dowodów53.
Wobec szerokiego ujmowania pojęcia „fakty” w rozumieniu art. 227 k.p.c.,
jako przedmiotu dowodu w postępowaniu cywilnym54, materiałem procesowym, który biegły zwykle ma brać pod uwagę, wydając opinię, są nie tylko
dowody55, lecz także stanowiska stron oraz ich twierdzenia o faktach. Wskazanie, jakie twierdzenia stron powinny być poddane ocenie biegłego w ramach przedstawiania opinii, musi korespondować z określeniem okoliczności faktycznych, których ustaleniu opinia ma służyć.
Twierdzenia stron lub uczestników nierzadko uzupełniane są dowodami
z ekspertyz wykonywanych na ich zlecenie, dołączanych do pism przygotowawczych w toku postępowania. O ile strona powołująca się na ekspertyzę
prywatną złoży wniosek o dopuszczenie dowodu z jej treści, o tyle ekspertyza może być dowodem z dokumentu prywatnego56. Nie przestaje być przy
tym elementem stanowiska strony, która się na nią powołała57, zatem zgodnie z art. 253 k.p.c. strona ta musi udowodnić prawdziwość tego dokumentu,
gdy strona przeciwna prawdziwości zaprzeczy. Jedyną możliwością wykazania trafności ocen i wniosków ekspertyzy prywatnej przez stronę, która z niej
korzysta w postępowaniu sądowym, jest sięgnięcie po dowód z opinii biegłego albo z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego58.
Nie może podlegać przedstawieniu biegłemu sądowemu dowód z zeznań
autora prywatnej ekspertyzy, w którym rzeczoznawca ten miałby uzupełnić
czy wyjaśnić stanowisko i wnioski przyjęte w ekspertyzie sporządzonej przez
53
Powyższe oczywiście nie sprzeciwia się udostępnieniu biegłemu całości akt sprawy, zgodnie z art. 284 k.p.c.
54
Zob. K. Piasecki, [w:] Kodeks postępowania…, dz. cyt., s. 942–943. Autor ten ujmuje przedmiot
dowodu jako fakty i sądy o faktach, a więc poza wszelkiego rodzaju zjawiskami obejmującymi
określone stany, stosunki, procesy, okoliczności, dotyczące zarówno przedmiotów, jak i człowieka (fakty materialne i fakty psychologiczne), z przeszłości, jak i odnoszące się do przyszłości (ustalenie kosztów, które trzeba będzie ponieść, przewidywalnych skutków uszkodzenia ciała wskutek wypadku itp.), także fakty procesowe, mające znaczenie zwłaszcza dla przesłanek
procesowych.
55
Np. zeznania świadków, dokumenty, w tym zamknięte określonymi ramami dokumentacje, inne dowody pisemne, protokoły oględzin, filmy, rysunki, zdjęcia, nagrania, opinie innych
biegł ych wezwanych wcześniej przez sąd.
56
Por. wyrok SN z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. V CSK 382/10 (Legalis nr 442149).
57
Por. postanowienie SN z dnia 26 września 2000 r., sygn. III CKN 413/00 (Legalis nr 81847).
58
Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 9 maja 2014 r., sygn. V ACa 895/13 (LEX nr 1474065).
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niego na zlecenie strony (uczestnika) postępowania. Błędem byłoby zarówno
przeprowadzenie dowodu z zeznań takiej osoby jako świadka na powyższe
okoliczności59, jak i późniejsze wskazanie tych zeznań jako materiału procesowego poddawanego ocenie biegłego60.
Biegłemu może być więc przedstawiona ekspertyza prywatna, zarówno
jako dowód, jak i element stanowiska strony, w celu dokonania wskazanej
w postanowieniu dowodowym oceny, również w aspekcie treści tej ekspertyzy. Może też zachodzić konieczność uzupełnienia lub wyjaśnienia opinii bieg
łego sądowego, a nawet dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego, gdy
strona lub uczestnik przedstawi krytyczne stanowisko co do złożonej opinii
biegłego, posługując się w tym celu zleconą prywatnie ekspertyzą61.
Materiał procesowy przedstawiony biegłemu może zawierać nie tylko
sprzeczne stanowiska stron, lecz także sprzeczne dowody. Rzecz jasna, sąd
nie może dokonać i przedstawić oceny tych dowodów w aspekcie ich wiarygodności i mocy dowodowej, jest to bowiem czynność będąca elementem
procesu wydawania rozstrzygnięcia co do istoty. Tym samym nie jest dopuszczalne ukierunkowywanie działania biegłego na wykorzystanie przy
sporządzaniu opinii jednej grupy dowodów z wyłączeniem prawa do wykorzystania dowodów przeciwnych62. Powyższe nie sprzeciwia się natomiast
przedstawieniu odmiennych założeń, odpowiadających wariantom ustaleń
w zakresie faktów, które mają być uwzględnione przy wydawaniu opinii. Warianty te powinny korespondować z twierdzeniami stron oraz z tymi dowodami, które wskazują z osobna na każde z przyjętych założeń.
W sprawie wyboru przez sąd wydający postanowienie dowodowe wariantów ustaleń co do faktów istotnych przy wydawaniu opinii biegłego szczególnego znaczenia nabiera – niezbędne przy każdej decyzji w zakresie postępowania dowodowego – dokonanie wstępnej kwalifikacji faktów wynikających
ze sprzecznych twierdzeń stron i korespondujących z nimi dowodów (również w aspekcie wchodzących w grę przepisów materialnoprawnych)63.
Kwalifikacja ta ma być elementem dochodzenia do decyzji dowodowej,
nie zaś elementem treści postanowienia dowodowego. Wskazując zatem
w postanowieniu dowodowym okoliczności, co do których oceny i wnioski
ma sformułować biegły, gdy ma on dokonać ocen na podstawie faktów, których treść jest odmienna w świetle przeciwstawnych dowodów, należy przedstawić odpowiadające tym odmiennościom warianty. Biegły ma je wówczas
przyjąć jako założenia do przedstawienia ocen i wniosków wymagających
59
Choć możliwe jest zeznanie na okoliczność aspektów, które nie byłyby przedstawianiem wiadomości specjalnych (podania danych, które mu dostarczono, wskazania czasu, który poświęcił, rozmiarów lub ciężaru rzeczy, którą oglądał itp.).
60
Polska procedura cywilna nie zna instytucji świadka-biegłego, znanej ustawodawstwu niemieckiemu czy austriackiemu.
61
Por. wyrok SN z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. II CSK 323/10 (OSNC-ZD 2011, nr 4, poz. 86).
62
Por. wyrok SN z dnia 3 czerwca 1974 r., sygn. II CR 273/74 (LEX nr 7510).
63
Por. J. Turek, Rola dopuszczenia dowodów, [w:] Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, LEX
2011.
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wiadomości specjalnych, z powołaniem się na odmienne dla każdego z założeń twierdzenia i dowody.
Opinia biegłego może wymagać czynności, które nie mogą być dokonane
w toku postępowania dowodowego, z uwagi na konieczność wystąpienia specjalnych warunków. Dotyczy to np. badań lekarskich, badania pisma (art. 254
k.p.c.), przeprowadzenia prób na okoliczność jakości, użyteczności, składu czy
wartości przedmiotów, których dotyczy sprawa. Czynności te są zwykle elementami wydawania opinii, przy czym – o ile jest to możliwe – powinny być
przeprowadzone przy zapewnieniu wszystkim stronom lub uczestnikom postępowania możliwości ich obecności, chyba że przeciwstawia się temu charakter tych czynności, uwarunkowany przyjętymi w danej dziedzinie zasadami wykonywania64, albo gdy obecność stron w danej sytuacji procesowej
nie jest konieczna (a przy tym nie zachodzi obawa naruszenia zasady równości stron)65. Założenie przeprowadzenia wzmiankowanych badań powinno być wskazane w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Powyższe nie oznacza, że biegłemu nie można pozostawić decyzji co do
czynności w zakresie badania, które mają służyć wydaniu i przedstawieniu
opinii. Wszak również dokonanie wyboru metod lub środków badawczych
może wymagać wiadomości specjalnych.
Przedmiotem opinii bywa ustalenie jakości dzieła lub robót, jakości, wartości lub użyteczności przedmiotu sprzedaży lub innej umowy zakładającej
wydanie rzeczy, określenie właściwych rozgraniczeń nieruchomości, dokonanie ich fachowych pomiarów czy szacowania. Powstaje problem powiązania
opinii biegłego z koniecznymi w tych sytuacjach oględzinami, niejednokrotnie połączonymi ze sporządzeniem fachowej dokumentacji (pisemnej, graficznej) czy też z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, np. do utrwalania obrazu lub dźwięku.
Oględziny przeprowadzone przez biegłego na podstawie postanowienia
o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego na okoliczności, których stwierdzenie wymaga jego spostrzeżeń własnych, powinny być traktowane jako czynności przygotowawcze, poprzedzające sporządzenie właściwej opinii, a więc
zawierającej oceny i wnioski. W postanowieniu należy zarządzić wydanie lub
udostępnienie biegłemu przez stronę, która dysponuje poddawanym badaniu
obiektem, przedmiotu oględzin66.
Inną sytuacją jest przeprowadzenie oględzin jako dowodu na podstawie
art. 292 k.p.c. Oględziny takie mogą być przeprowadzone z udziałem biegłego.
Zwykle ma to miejsce wówczas, gdy zachodzi potrzeba zarządzenia oględzin
64
Powyższe nie dotyczy z reguły badań lekarskich czy psychologicznych. Powinno natomiast
dotyczyć pobierania próbek pisma od osoby, której pismo podlega badaniu przez biegłego, czy
pobrania próbek lub odkrywek.
65
Np. gdy badana rzecz nie znajduje się w posiadaniu żadnej ze stron lub uczestników postępowania.
66
Por. wyrok SN z dnia 20 czerwca 1984 r., sygn. II CR 197/84 (OSNCP 1985, nr 2–3, poz. 37); wyrok SA w Poznaniu z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. I ACa 301/13 (LEX nr 1356646).
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przed rozprawą, i to w obecności sądu, oraz ma pozwolić na stwierdzenie
istotnych dla sprawy faktów przez sąd, zanim postanowione zostanie przeprowadzenie kolejnych dowodów. Obowiązkiem biegłego jest więc wskazanie na istotne czy specjalne dla oglądanego przedmiotu cechy, a niekiedy także niesienie sądowi pomocy w prawidłowym i precyzyjnym sformułowaniu
przedmiotu oględzin67. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego może być powiązane z przeprowadzeniem dowodu z oględzin, natomiast stanowi wówczas odrębny środek dowodowy, choćby służyć miał ustaleniu tych samych
okoliczności.
4. Inne elementy treści postanowienia o dopuszczeniu dowodu
z opinii biegłego
W świetle art. 236 k.p.c. postanowienie w przedmiocie dowodu z opinii
biegłego powinno zawierać obok wskazania okoliczności wymagających wiedzy specjalnej oraz określenia materiału, który biegły ma wykorzystać przy
wydawaniu opinii, także wskazanie sędziego lub sąd, które ma dowód przeprowadzić. O ile jest to możliwe, w postanowieniu należy oznaczyć również
termin oraz miejsce złożenia opinii.
Wskazanie środka dowodowego powinno obejmować nie tylko określenie, że chodzi o dowód z opinii biegłego, lecz także wskazanie biegłego lub
biegłych oraz ich specjalność68. Umożliwi to ewentualne odniesienie się stron
lub uczestników do dokonanego wyboru oraz wskazanie przeszkód przeciwko wiarygodności lub mocy dowodowej przyszłej opinii, zarówno w aspekcie
formalnym (np. istnienie przyczyn wyłączenia biegłego), jak i merytorycznym
(np. gdy brak jest po stronie wskazanego biegłego odpowiednich kwalifikacji w zakresie dziedziny, która jest właściwa w odniesieniu do problematyki opinii).
Z treści art. 236 k.p.c. nie wynika wymaganie określenia w postanowieniu dowodowym sposobu przeprowadzenia dowodu, poza wskazaniem sądu
lub sędziego, który ma dowód przeprowadzić69. Ponieważ jednak wezwanie biegłego może dotyczyć zarówno zasięgnięcia opinii ustnej, jak i pisemnej, stąd wskazanie wymaganej formy opinii powinno być elementem treści
postanowienia dowodowego70. Wybór formy opinii należy do sądu, natomiast
biegły wezwany do złożenia opinii ustnej może przedstawić uzasadnienie
konieczności opracowania opinii w formie pisemnej. W kwestii technicznej
67

Por. wyrok SN z dnia 17 marca 2006 r., sygn. I CSK 101/05 (Legalis nr 304529).
Wymóg takiego wskazania występuje przy postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii
biegłego w postępowaniu karnym (art. 194 pkt 1 k.p.k.).
69
Nie jest to potrzebne, gdy dowód ma być przeprowadzony przed sądem orzekającym, a nadto nie zachodzi odstępstwo od reguły rozpoznawania sprawy przez jednego sędziego, wynikającej z art. 47 § 1 k.p.c.
70
Por. E. Rudkowska-Ząbczyk, [w:] Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010, s. 491.
68
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strony opinii pisemnej (liczba egzemplarzy, wymagane załączniki do opinii),
szczegóły można przedstawić w zarządzeniu co do zlecenia opinii.
Wskazanie terminu przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego powinno
być elementem postanowienia dowodowego, gdy biegły wzywany jest do opinii ustnej, a wezwanie to dotyczy rozprawy, której data została już ustalona.
Oczywisty jest termin przeprowadzenia tego dowodu, gdy biegły został wezwany do stawiennictwa na konkretny termin, samo postanowienie jest zaś
wydawane dopiero na rozprawie.
Nie wydaje się celowe oznaczanie terminu wydania opinii, gdy sąd wzywa biegłego do wydania opinii pisemnej, zwłaszcza gdy nie sposób określić
biegłemu czasu niezbędnego do poczynienia badania w zakresie okoliczności wskazanych w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.
W praktyce dochodzi nadto do częstych sytuacji wnioskowania przez bieg
łych o przedłużenie terminu do przedstawienia opinii.
Nie jest elementem postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii bieg
łego wezwanie strony mającej ponosić wydatki związane z przeprowadzeniem tego dowodu do uiszczenia zaliczki na te wydatki (art. 1304 § 1 k.p.c.).
Procesowa doniosłość w postępowaniu dowodowym czynności wezwania
biegłego uzasadnia podjęcie rozstrzygnięcia w postaci wydania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego dopiero po pobraniu zaliczki
od stron lub uczestników wnoszących o przeprowadzenie tego dowodu. Również powierzenie wezwania do wniesienia zaliczki przewodniczącemu uzasadnia podejmowanie tej czynności zanim sąd dopuści dowód z opinii bieg
łego (art. 1304 § 2 k.p.c.).
5. Zarządzenie w sprawie zlecenia opinii
Zarządzenie przewodniczącego składu sądu rozpoznającego sprawę71, po
wydaniu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, ma na
celu jego wykonanie. Obejmuje zatem polecenie wykonania przez sekretarza
sądowego czynności doręczeń tego postanowienia, wskazanie, jakie materiały mogą być udostępnione biegłemu oraz w jaki sposób i pod jakimi warunkami może to nastąpić, określa sposób przedstawienia akt sprawy sędziemu
sprawozdawcy po złożeniu przez biegłego opinii albo tryb postępowania, gdy
opinia nie zostanie przedstawiona w zakreślonym terminie. Obok tych treści, zarządzenie wykonawcze obejmuje też treść zlecenia biegłemu wydania
opinii.
Wobec braku wymogu doręczania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego innym osobom niż strony czy uczestnicy, jedynym
oficjalnym wezwaniem biegłego do wydania opinii jest zlecenie opinii poprzez zarządzenie wykonawcze. Z tego względu przyjmuje się, że zlecenie
71

W postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji będącego najczęściej również
sędzią sprawozdawcą.
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to powinno być bardziej szczegółowe niż samo postanowienie72. Należy przy
tym pamiętać, że zlecenie nie może rozszerzać zakresu okoliczności mających
być przedmiotem opinii ani zakresu materiału procesowego, który może być
wykorzystany przez biegłego.
Nierzadko strony w związku z postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, z upoważnienia sądu albo z własnej inicjatywy, formułują szczegółowe pytania w celu przedstawienia ich biegłemu. Zlecenie opinii
może obejmować wymaganie udzielenia odpowiedzi na takie pytania73, jednak tylko na te z nich, które nie wykraczają poza zakres okoliczności wskazanych w postanowieniu dowodowym jako przedmiot opinii74. Tym samym
biegły może być wezwany do wydania opinii w zakresie okoliczności, które zostaną w zleceniu przytoczone zgodnie z postanowieniem dowodowym
albo z powołaniem się na jego treść jako załącznika do zlecenia, w tym do
odniesienia się do szczegółowych pytań stron, zamieszczonych w zleceniu.
Może to jednak nastąpić po ich weryfikacji przez przewodniczącego w kontekście tezy dowodowej postanowienia.
Jak już była o tym mowa, wskazanie terminu złożenia opinii w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego nie jest celowe, gdy biegły
został wezwany do wydania opinii pisemnej. Termin ten powinien być wyznaczony biegłemu w tej części zarządzenia wykonawczego, która obejmuje treść zlecenia wydania opinii. Uzasadnieniem powyższego jest również to,
że przepisy procedury cywilnej nie przewidują doręczenia biegłemu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z jego opinii, gdy zostanie wydane na posiedzeniu niejawnym75.
O ile założona zostanie w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego możliwość przeprowadzenia przez biegłego innych czynności
przygotowawczych niż zapoznanie się z materiałem procesowym, to wskazanie tych czynności (badanie lekarskie lub psychologiczne, przeprowadzenie pomiarów, pobranie próbek, dokonanie oględzin rzeczy lub terenu, którego ma dotyczyć opinia) powinno nastąpić w zleceniu opinii. Nadto, należy
zaznaczyć o obowiązkach biegłego w sprawie respektowania zasady równości stron, a więc przede wszystkim powinności umożliwienia stronom lub
ich pełnomocnikom udziału w tych czynnościach, ewentualnie o warunkach
wyłączenia tego udziału z uwagi na specyfikę badania (np. badanie lekarskie, badanie przedmiotu, który nie jest w posiadaniu strony). W zarządzeniu
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S. Dalka, Opinia biegłego…, dz. cyt., s. 77.
Por. J. Turek, Biegły sądowy i jego czynności, „Monitor Prawniczy” nr 24 (2007), s. 1361.
74
Błędem jest zlecenie biegłemu udzielenia odpowiedzi na pytania, które wykraczają poza okoliczności wskazane w postanowieniu jako przedmiot opinii, podobnie jak dołączanie do zlecenia pisma strony, zawierającego takie pytania.
75
Zgodnie z art. 357 § 2 k.p.c. postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym doręczane są
stronom.
73
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Treść czynności sądowych w zakresie wezwania biegłego w postępowaniu cywilnym
formułującym zlecenie wykonania opinii powinno więc nastąpić wskazanie
czynności, o których biegły powinien zawiadomić strony76.
W odniesieniu do respektowania zasady równości stron, niezbędne jest
zastrzeżenie w zleceniu zakazu kontaktowania się ze stronami. Dotyczy to
także kontaktu w celu uzyskania od nich dodatkowych wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów czy innych dowodów, choćby biegły uznał je za konieczne i istotne z uwagi na przedmiot opinii. Teza ta jest aktualna także
w odniesieniu do danych przekazanych biegłemu przez strony z ich własnej
inicjatywy Zlecenie opinii powinno też zastrzegać zakaz poszukiwania i korzystania przez biegłego z nowych dowodów, nawet gdy biegły uznał za konieczne dokonanie dodatkowych ustaleń w celu wydania opinii.
Biegły może wskazywać na braki dowodowe, zwłaszcza w zakresie niekompletnej dokumentacji, jednak ewentualne wezwanie stron do uzupełnienia złożonego materiału albo wezwanie innej osoby do złożenia dokumentu,
może być dokonane jedynie przez sąd. Również pouczenie o tej zasadzie powinno być wskazane w treści zlecenia wydania opinii.
Techniczna część zlecenia opinii powinna określać ilość wymaganych egzemplarzy opinii pisemnej. Biegłego należy też pouczyć o konieczności uzyskania zgody na korzystanie z własnego pojazdu przy niezbędnych przejazdach w celu dokonania czynności przygotowawczych, jeżeli takie zezwolenie
nie jest objęte zarządzeniem wykonawczym. Należy nadto zastrzec obowiązek przedłożenia rachunku i karty pracy oraz zestawienia poniesionych wydatków, pod rygorem odmowy przyznania wynagrodzenia i zwrotu wydatków, a także pouczyć o konieczności wskazania przeszkód w wykonaniu
opinii lub przeszkód w dotrzymaniu terminu jej złożenia.

III. Uwagi końcowe
Opinia biegłego w postępowaniu sądowym stanowi zwykle newralgiczną czynność w ramach postępowania dowodowego, mającą decydujące znaczenie dla poczynienia ustaleń faktycznych co do istoty sprawy. Wadliwość
przeprowadzenia tego dowodu nierzadko prowadzi do uchybień procesowych mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, a przez to prowadzi do błędnego orzeczenia bądź do nierozpoznania istoty sprawy. Gdy wadliwość polega na niezachowaniu rygorów transparentności działania biegłego
wezwanego w celu przedstawienia opinii, może prowadzić wręcz do nieważności postępowania.
Wszelkie braki i wady przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego obciążają sąd orzekający, choćby to wezwany biegły dopuścił się wykroczenia poza
zakres powierzonego mu zadania albo jego opinia nie spełniała kryteriów
76

Nie ma moim zdaniem uzasadnienia wymóg takiego wskazania w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu; por. A. Marciniak, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz, red.
A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2014, s. 1028.
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fachowości w aspekcie wymaganych wiadomości specjalnych. Niezbędne jest
więc przyjęcie reguł postępowania obejmującego nie tylko rzetelność oceny
opinii biegłego w konkretnej sprawie – przede wszystkim w aspekcie jej mocy
dowodowej – lecz także wiarygodności i zupełności oraz podejmowania działań mających na celu usunięcie wadliwości opinii, ale też w zakresie czynności dotyczących wezwania biegłego i powierzenia mu sporządzenia opinii.
Rozwiązanie problemu jakości opinii biegłych w postępowaniu cywilnym
musi zatem uwzględniać dyrektywę dbałości sędziego o poprawne przedstawienie zadania przedstawienia wiadomości specjalnych w zakresie istotnym
dla rozstrzygnięcia sprawy, z dokładnym wskazaniem materiału podlegającego wykorzystaniu przez biegłego, a nadto przy zachowaniu zasad postępowania cywilnego, a zwłaszcza zasady kontradyktoryjności procesu oraz równości stron (uczestników) postępowania.
Dbałość ta powinna obejmować najpierw proces podejmowania decyzji o wezwaniu biegłego, a następnie treść tej decyzji, a więc wydanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Postanowienie to ma
szczególny charakter, nie zmierza bowiem wprost do ustalenia faktów, lecz do
uzyskania opinii co do okoliczności faktycznych na podstawie wiadomości fachowych biegłego i jego doświadczenia zawodowego. Wyrazem szczególnego
charakteru opinii biegłego jest zastrzeżona tylko dla tego dowodu możliwość
wydania postanowienia na posiedzeniu niejawnym (art. 279 k.p.c.). Warto postulować korzystanie z tej możliwości, zwłaszcza przy wzywaniu biegłych do
wydawania opinii wielowątkowych czy wielowariantowych.
Wskazane w niniejszym opracowaniu reguły formułowania treści postanowienia w przedmiocie dowodu z opinii biegłego rozciągają się na czynność
wezwania biegłego do ustnego wyjaśnienia opinii. Powinny być też uwzględniane, wraz z regułami formułowania zarządzenia w sprawie zlecenia opinii,
w sytuacji wzywania biegłego do uzupełnienia opinii o nowe oceny i wnioski bądź wezwania innego biegłego (albo instytutu naukowego lub naukowo-badawczego czy też opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów) w celu
uzyskania opinii co do tych samych okoliczności.
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Przesłuchanie pokrzywdzonego
poniżej lat 15
z udziałem biegłego psychologa
– problemy praktyczne
I. Wprowadzenie
W zasięgu oddziaływania przepisu art. 185a k.p.k. znajdują się m.in. procedury związane z przesłuchaniem małoletniego pokrzywdzonego, krąg osób,
które mogą być obecne podczas tej czynności, czy przesłanki dla jego zastosowania. W znacznej mierze interpretacja tej normy prawnej koncentruje się
wokół ochrony małoletniego pokrzywdzonego, dbałości o jego dobrostan psychiczny, głównie w kontekście czynu karalnego, którego dziecko stało się podmiotem. Bezsporne i niebudzące jakichkolwiek kontrowersji jest stwierdzenie, iż podejście to jest słuszne. Jednak przepis ten i jego główny cel nie mogą
jednocześnie wyeliminować możliwości ustalania prawdy materialnej i zasady obiektywizmu – jednej z głównych zasad, jakimi kieruje się proces karny.
Praktyka stosowania tej normy prawnej wskazuje na konieczność przeanalizowania innych jej aspektów, w tym na sposób przeprowadzenia samego
przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego z udziałem psychologa, od którego oczekiwać należy wiedzy w sposobie przebiegu tego przesłuchiwania,
*
Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, wykonuje zawód
w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniu przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach przed organami administracji
państwowej i samorządowej, a także świadczy pomoc prawną w zakresie wszelkich negocjacji
pozasądowych. W pracy adwokata ceni przede wszystkim wysoki profesjonalizm podejmowanych działań oraz zaangażowanie, gwarantując jednocześnie indywidualne podejście do każdej sprawy. Publikuje teksty w portalu Money.pl.
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w szczególności z uwagi na posiadane przez niego wiadomości specjalne. Od
biegłego psychologa zasadne jest oczekiwanie znajomości podstawowych instytucji prawa karnego, zasad zadawania pytania małoletniemu, nadto znajomości problematyki dotyczącej szeroko pojętego rozwoju dziecka.
Istotne jest też, by biegły psycholog, przystępując do przesłuchania, poznał kompleksowo sytuację małoletniego świadka. Zdaniem autora niniejszej
publikacji, praktycznym problemem w stosowaniu normy prawnej z art. 185a
k.p.k. jest bowiem pomijanie kontekstu funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego małoletniego, również jego bliskich, a także brak dokonywania
analizy środowiska rodzinnego i społecznego dziecka. Często u małoletniego
występują dysfunkcje niezwiązane z inkryminowanym zdarzaniem, a mogące – przy braku ich dogłębnej analizy – wpływać na wydanie opinii, która ma
pomóc w ustalaniu prawdy materialnej (np. zaburzenia funkcjonowania społecznego dziecka czy oddziaływania terapeutyczne na dziecko przed jego formalnym przesłuchaniem, kryzys w rodzinie, konflikt małżeński itd.).
Dla przeprowadzenia rzetelnego procesu ważne jest, by w opinii biegłego psychologa poddać ocenie, czy dziecko stosuje spontaniczną narrację, podczas której dochodzi do zjawiska przypływu wspomnień, czy dziecko relacjonuje swoje spostrzeżenia dotyczące stanów emocjonalnych, również przy
uwzględnieniu znaczenia jego języka niewerbalnego.
Przesłuchując małoletniego, organy procesowe powinny mieć świadomość, iż jest on ważnym, ale specyficznym źródłem dowodowym. Z tego
właśnie powodu ustawodawca zdecydował, że jednym z podmiotów, który
występuje obligatoryjnie podczas tej czynności, jest biegły psycholog. U osoby małoletniej psychika jest ukształtowana odmiennie niż u dorosłego. Dotyczy to także sposobu odtwarzania faktów. Występuje nadto znacznie większa podatność na sugestie czy manipulację, w szczególności kiedy dziecko
zeznaje na temat sprawcy – osoby z bliskiego mu kręgu. Sprawia to, że opinie
biegłego psychologa muszą cechować się wyjątkową rzetelnością, wnikliwością oraz powinny zostać poprzedzone obszernym wywiadem. Opinia biegłego wydana po takim przesłuchaniu jest bowiem kluczowa, niejednokrotnie
w praktyce stanowi podstawę wielu decyzji podejmowanych przez organy
procesowe. Zasadny jest zatem postulat, by taka opinia była opracowywana
w oparciu o rzetelne empiryczne podstawy1.
1

Budzi to rozumiały niepokój z punktu widzenia teorii Jeana Piageta (ur. 9 sierpnia 1896 r.,
zm. 16 września 1980 r.), którego prace stanowią podstawę naszej wiedzy o rozwoju poznawczym dzieci. Zdaniem Piageta, dzieci przedstawiają sobie świat, rozumieją go i reagują nań
inaczej niż dorośli – w sposób jakościowo odmienny. Ten brak ciągłości między dziecięcym
a dojrzałym modelem myślenia występuje dlatego, że istnieją odrębne stadia rozwoju intelektualnego, występujące w różnych okresach życia każdej jednostki. Piaget wyodrębnił cztery stadia
rozwoju poznawczego: sensomotoryczne, myślenia przedoperacyjnego, operacji konkretnych
i operacji formalnych. P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1994, s. 181–182.
Jeżeli przyjmiemy za Piagetem, że dzieci funkcjonujące na etapie myślenia przedoperacyjnego
(2–7 lat) nie rozumują jeszcze operacyjnie, to powstają wątpliwości o celowości przesłuchań małoletnich wykazujących brak tej dojrzałości umysłowej.
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Temat, który jest przedmiotem niniejszego opracowania, jest szeroki i wielowątkowy. Wypada zatem skoncentrować się jedynie na głównych aspektach
problemu zasygnalizowanych na wstępie.

II. Zakres i cel regulacji przepisu art. 185a § 1 i 2 k.p.k.
Przepis art. 185a § 1 i 2 k.p.k. stanowi, że w sprawach o przestępstwa
popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, jak również ujęte w rozdziałach Kodeksu karnego zatytułowanych „Przestępstwa przeciwko wolności”, „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”,
„Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece”, pokrzywdzonego, który w chwili
przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który
nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa.
Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć
udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 22 k.p.k.lub osoba pełnoletnia wskazana przez pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185 a § 1
k.p.k., ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza
to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego. Jeżeli oskarżony zawiadomiony
o tej czynności nie ma obrońcy z wyboru, sąd wyznacza mu obrońcę z urzędu. Na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis obrazu i dźwięku
przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania. W sprawach o przestępstwa wymienione w art. 185 a § 1 k.p.k. małoletniego pokrzywdzonego,
który w chwili przesłuchania ukończył 15 lat, przesłuchuje się w warunkach
określonych w § 1–3 tego przepisu, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na jego
stan psychiczny. Przepis art. 185a k.p.k. dotyczy przesłuchania tylko i wyłącznie świadka, który jest jednocześnie pokrzywdzonym w sprawie.
Od chwili pojawienia się tego przepisu w 2003 r. powyższa regulacja ulegała pewnym modyfikacjom. Obecnie ten tryb przesłuchania, w szczególności po ostatniej dużej nowelizacji procedury karnej, został wzmocniony w zakresie jeszcze szerszej ochrony osób przed 15. rokiem życia.
Do najistotniejszych zmian, które został y wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 13 czerwca 2013 r.3, o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz usta2
Por. art. 51 § 2 k.p.k. „Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje”.
3
Dz.U. 2013 poz. 849. Ustawa weszła w życie dnia 27 stycznia 2014 r., za: M. Żbikowska, Czy
żądanie oskarżonego złożone w trybie art. 185a k.p.k. należy rozpatrywać jak zwykły wniosek dowodowy,
„Palestra” nr 4 (2016), s. 85.
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wy – Kodeks postępowania karnego należy rozszerzenie zakresu przedmiotowego tej regulacji prawnej także na przestępstwa określone w rozdziale XXIII
k.k., tj. przestępstwa przeciwko wolności, oraz na przestępstwa popełnione
przy użyciu przemocy lub groźby bezprawnej. Rozszerzenie katalogu przestępstw także na przestępstwa przeciwko wolności było podyktowane wdrożeniem do polskiego systemu prawnego przepisu art. 15 ust. 3–5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz
ochrony ofiar4. Z kolei rozszerzenie katalogu przedmiotowego przepisu art.
185a k.p.k. także na przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej akcentuje stronę wykonawczą danego typu czynu zabronionego, a nie opis ustawowy tego czynu5.
Kolejną istotną zmianą wprowadzoną przez wskazaną nowelizację jest
konieczność przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego poniżej 15 lat tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Przesłuchiwanie małoletniego pokrzywdzonego powinno być
zatem ostatecznością; traktowane jest przez ustawodawcę w kategoriach ultima ratio. O każdorazowym przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego zawsze powinien decydować sąd, po rozważeniu w pierwszej kolejności sytuacji małoletniego, a w drugiej – okoliczności sprawy6.
Zdarzają się postępowania karne, w których podstawowym dowodem są
właśnie zeznania małoletnich pokrzywdzonych. Zeznania takie są następnie
odtwarzane podczas rozprawy głównej.
Zgodnie z art. 185 a k.p.k., organem uprawnionym do przeprowadzenia czynności przesłuchania małoletniego świadka jest sąd, i to niezależnie
od tego, w jakim stadium znajduje się samo postępowanie (a więc sąd przesłuchuje zarówno w fazie dochodzenia/śledztwa w postępowaniu przygo
towawczym, jak i w trakcie postępowania jurysdykcyjnego)7.
Przepis art. 185a § 3 k.p.k. uregulował także ostatnią kwestię (techniczną)
przedstawienia zeznań przesłuchanego wcześniej dziecka, już bez konieczności jego przesłuchania na rozprawie głównej. Z przesłuchania małoletniego
sporządza się protokół zeznań świadka. Jeśli istnieje nagranie dźwięku i obrazu, to stanowią one załącznik do protokołu8.

4
Dz.Urz. UE L Nr 101 z 2011 r. s. 1. Przepisy dyrektywy implementowano do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 z późn. zm.).
5
Tamże, s. 85.
6
Tamże, s. 85.
7
Uchwała SN z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. I KZP 25/2004 (OSNKW 2004, nr 11–12), za:
K. Chmielewska, Ochrona przesłuchiwanych dzieci, Warszawa 2012, s. 36.
8
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2003, za: K. Chmielewska,
Ochrona…, dz. cyt., s. 42.
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III. Dziecko jako świadek szczególny
W razie przesłuchania dziecka w charakterze świadka najistotniejsze jest
przygotowanie z zakresu psychiatrii i psychologii osób, które prowadzą tę
czynność procesową. Uzasadnione byłoby poznanie zasad dotyczących rozwoju psychicznego i poznawczego dziecka, jego faz rozwojowych w zakresie funkcji poznawczych. Zwieńczeniem udziału w przesłuchaniu biegłego
psychologa jest bowiem wydanie przez niego opinii, której znaczenie jest nie
do przecenienia, a która powinna cechować się ścisłością, sprawdzalnością
i obiektywizmem. Związane jest to z całym procesem diagnostycznym.
Diagnoza jest szczególną dyscypliną psychologiczną, o dwoistej – rzec
można – naturze. Z jednej strony diagnozowanie bez wątpienia jest postępowaniem badawczym i obowiązuje w nim rygor metodologiczny, a czynności
podporządkowane są ściśle określonemu celowi, którym jest uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat pewnego fragmentu rzeczywistości. Z drugiej strony
diagnozowanie jest spotkaniem z człowiekiem i dotyczą go, podobnie jak innych interakcji społecznych, te same ogólne zjawiska i procesy, wywierające
różnego rodzaju wpływ na uczestników. Ważne jest zatem, by diagnosta rozumiał, iż badanie, które prowadzi, jest zarazem interwencją, choć oddziaływanie nie było jego zaplanowanym celem, a jednocześnie by miał świadomość, że również on sam – jako istotna społeczna – ulega oddziaływaniu
wielu czynników tkwiących w społeczno-kulturowym kontekście badania,
mimo że sam może świadomie nie rejestrować tego oddziaływania9.
Małoletni jest świadkiem szczególnym z wielu powodów. Niewątpliwie trafne jest stwierdzenie, iż zdolność spostrzegania i zapamiętywania,
a w efekcie odtwarzania dokonanych spostrzeżeń uzależniona jest od wielu czynników, których proporcję wyznacza stopień rozwoju człowieka. Z badań empirycznych przeprowadzonych przez psychologów wynika, że poszczególne okresy rozwoju człowieka przekładają się na różnice w zakresie
emocji, spostrzegania czy pamięci10. Na uwagę zasługuje także twierdzenie
T. Hanauska, że rozwój człowieka determinowany jest różnymi czynnikami
właściwymi indywidualnie dla każdej jednostki11. W związku z tym należy
uznać za celowe istnienie w procedurze karnej szczególnego trybu przesłuchania osoby małoletniej12.
Przytoczony przepis prawny stanowi o jednokrotnym przesłuchaniu małoletniego, chyba że zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. Wykładnia językowa tego
9
K. Stemplewska-Żakowicz, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, Gdańsk 2008, s. 227.
10
J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2008, s. 96, za: I. Bondarczuk, Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w trybie art. 185a i 185b k.p.k., Wrocław 2009, s. 317.
11
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1997, s. 196, za: I. Bodnarczuk, Przesłuchanie małoletniego…, dz. cyt., s. 317.
12
Tamże, s. 317.
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fragmentu przepisu prawnego uzasadniałaby uznanie, że żądanie oskarżonego ma charakter bezwzględny, gdyby nie fakt, iż przepisy nakazują jedynie
jednokrotne przesłuchanie małoletniego i tylko wówczas, gdy jego zeznania
mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 185a § 1 in principio k.p.k.). Z powyższego wynika zatem, że zasadą w procesie karnym ma
być nieprzesłuchiwanie małoletniego pokrzywdzonego (a nie jego przesłuchiwanie – nawet jednokrotne)13.
Jedną z przesłanek, która dopuszcza ponowne przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego, jest żądanie oskarżonego, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego, druga z przesłanek, która
powoduje odstąpienie od zasady jednorazowego przesłuchania, pojawia się
wówczas gdy wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania. Finalnie to do sądu, jako organu w procesie
orzeczniczym, należy ocena, czy treść zeznania lub zachowanie małoletniego
pokrzywdzonego podczas przesłuchania wskazuje na dokonanie czynności –
czynu karalnego objętego treścią aktu oskarżenia, której dotyczy dane postępowanie. Ważne jest, by odczytać nie tylko wypowiedzi dziecka, jego relacje
składane podczas przesłuchania, lecz także przekaz niewerbalny – gesty wykonywane przez małoletniego. Wszystko to ujęte łącznie, w połączeniu z pozostałym materiałem dowodowym, doprowadzić ma do ostatecznej oceny, tj.
zakwalifikowania, czy wyczerpane zostały znamiona czynu zabronionego,
w przedmiocie którego toczy się dane postępowanie.
Współcześnie wciąż prezentowane są poglądy, według których dzieci stanowią miniaturową kopię dorosłych. Często również w ocenie samych dorosłych dzieci potrafią bacznie obserwować, trafnie spostrzegać, obiektywnie
oceniać czy też wnioskować w sposób logicznie poprawny. I chociaż w wielu przypadkach dzieci zadziwiają wieloma umiejętnościami, to przyjmowanie, że funkcjonują tak samo jak dorośli, jest błędem. Psychiką dziecka rządzą
prawa zupełnie odmienne od tych, które dominują w psychice dorosłych14.
Dziecko powinno być do przesłuchania przygotowane. Jak pokazuje praktyka, ważne jest, aby owe przygotowanie nie polegało na instruowaniu dziecka – pokrzywdzonego – co i jak ma mówić, ale na tym, by oswoić je z trudną
przecież sytuacją wynikającą z samego udziału w czynności przesłuchania.
Niezmiernie ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest sposób
zadawania pytań małoletniemu pokrzywdzonemu. Najbardziej pożądane są
pytania otwarte. Istotne przy tym są wiek dziecka oraz normy przewidziane
dla oceny jego rozwoju w aspekcie intelektualnym. To zadanie biegłego psychologa, który ma zbadać, czy jest to rozwój przeciętny, czy ponadprzeciętny,
oraz jakie czynniki mają wpływ na rozwój danego dziecka. Niepożądane są
13
M. Żbikowska, Czy żądanie…, dz. cyt., s. 91. Głos polemiczny stanowi publikacja B. Lewandowskiego, Czy na pewno żądanie oskarżonego złożone w trybie art. 185a par. 1 k.p.k. należy rozpoznawać jak zwykły wniosek dowodowy – głos polemiczny, „Palestra” nr 7–8 (2016), s. 145 i n.
14
M. Kornak, Małoletni świadek w procesie karnym, Warszawa 2009, s. 15, za: K. Chmielewska,
Ochrona…, dz. cyt., s. 49.
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pytania kierunkowe, sugerujące, których pojawienie się może doprowadzić do
znacznego zniekształcenia i upośledzenia zeznań świadka. Przesłuchanie małoletniego musi zatem spełniać określone kryteria, być wolne od zadawania
pytań sugestywnych oraz jakichkolwiek nacisków na udzielanie odpowiedzi
przez małoletniego. Ocenie powinny być poddane również emocje pokrzywdzonego w wieku poniżej lat 15, przede wszystkim w kontekście analizy adekwatnych reakcji emocjonalnych w toku udzielania odpowiedzi na zadawane
pytania. Ocena zeznań dziecka jako świadka w tym zakresie zawsze wymaga wzmożonej czujności. Należy mieć na względzie to, czy dziecko relacjonuje własne przeżycia i doświadczenia związane z danym zdarzeniem, czy nie.
W ujęciu praktycznym i zgodnym z celem postępowania karnego istotnym aspektem jest również weryfikacja, czy w kwestii relacji danego zdarzenia małoletni podaje jednoznaczne i powtarzające się wypowiedzi (nawet
w przypadku kilku pytań), czy też w sposób zmienny opowiada o tym samym zdarzeniu. Ta druga sytuacja może mieć miejsce wówczas, kiedy nieumiejętnie zadane pytanie (sugerujące) wymusza na dziecku odpowiedź.
Warto zatem zwrócić uwagę, czy małoletni nie znajdował się w warunkach
presji psychicznej podczas udzielania odpowiedzi na pytania.
Nie sposób, mając na uwadze tak szczególnego świadka jak małoletni pokrzywdzony, pominąć wpływ innych czynników podczas jego przesłuchania
(np. zmęczenia dziecka bądź sposobu zadawania pytań itp.). Nierzadko zdarza się, że biegli dokonują nierealnych i niedopuszczalnych nadinterpretacji.
Zadaniem biegłego jest tak zinterpretować dane objawy, by nie doszło w tym
zakresie do dowolności, co w dalszej kolejności może prowadzić do nadużycia diagnostycznego.
W przesłuchaniu małoletniego pojawiają się często pytania sugerujące.
Zdarza się niewłaściwe, mając na uwadze wiek dziecka, informowanie go
o prawie do odmowy zeznań czy też o możliwości nieudzielania odpowiedzi
na niektóre pytania. Zbyt często biegli zadają te same pytania, kiedy dziecko
milczy lub nie odpowiada. Częstym błędem jest też wychodzenie ponad tezę
dowodową przez biegłego psychologa, głównie poprzez wypowiadanie się
o wiarygodności przesłuchiwanego. Nierzadko dochodzi również do przesłuchiwania dziecka pod z góry założoną przez biegłego tezę.

IV. Sugestia a zeznania dziecka
Niezmiernie niebezpiecznym i wartym uwagi zjawiskiem, które często
występuje w stosunku do małoletnich, jest poddawanie ich sugestii. Dotykamy jednego z ważniejszych tematów, na jaki w sposób szczególny powinni być wyczuleni biegli, tj. na zjawisko indukowania dzieciom fałszywych
wspomnień15.
15

Zob. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci. Badania. Teorie. Zastosowania., Gliwice 2008, s. 436–443.
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Wpływ sugestii będzie szczególnie widoczny podczas przesłuchania
dziecka. Może ono jej ulec nie tylko w wyniku zadawanych pytań, lecz także
z powodu przeżyć, których doznało w związku ze spostrzeganiem niepewnych wspomnień co do tego, co się wydarzyło, autorytetu przesłuchujących
go osób, wypowiedzi innych świadków, z którymi wcześniej się zetknęło, np.
podczas oczekiwania na przesłuchanie, wieloznaczności sytuacji, trudności
w podejmowaniu decyzji16.
Biegły powinien być świadomy podatności małoletnich na sugestie. Dzieci często z samego faktu, że słyszą dane treści od osoby dorosłej, z reguły
przecież postrzeganej jako tej nieomylnej, poddają się tokowi jej myślenia i rozumowania. „Oddziaływanie sugestywne jest rodzajem wpływu, żywo dyskutowanym w praktyce społecznej. (…), wpływowi sugestii mogą być poddane zróżnicowane procesy psychiczne: spostrzeganie, interpretacja bodźców,
motoryka, pamięć. Z tego względu sugestie są prawdopodobnie codziennym
elementem życia dziecka, jego społecznych interakcji. W relacjach opiekuńczych można odnaleźć formy oddziaływania sugestywnego, podobne do wymienionych wcześniej: efektu palcebo, indukcji hipnotycznych, reinterpretacji znaczenia doświadczeń”17.
Doświadczenia praktyki psychologicznej wskazują, że kontekst rodzinny
jest istotnym kontekstem oddziaływania sugestywnego na dziecko. Psychologowie praktycy, a także nieliczni badacze wpływu sugestywnego wskazują, iż zwykle zanim dziecko zostanie poddane formalnym procedurom przesłuchania, może być wystawione na działanie zniekształcających informacji
od zaufanych dorosłych w czasie codziennych, domowych rozmów czy w postaci celowych „treningów” przed przesłuchaniem. Wskazuje się również, że
w kontakcie z opiekunami dziecko czuje się zwykle bezpieczniej niż z osobami obcymi. W rodzinie również istnieje większa możliwość powtarzania
sugestii, powracania do rozmowy. Niejednokrotnie to rodzice są pierwszymi osobami, którym dzieci opowiadają o trudnych czy niezrozumiałych dla
nich doświadczeniach. Rozmowy z rodzicami (wraz ze zniekształcającymi
informacjami od nich) mają tymczasem spore znaczenie dla tego, co dziecko będzie mówić o danym zdarzeniu w późniejszym czasie18. Zdarza się też
problem braku możliwości rozróżnienia między treściami pochodzącymi
z rzeczywistości a ewentualnymi fantazjami małoletniego.
Zagadnienie to pozwala zająć się innym ważkim problemem, jaki często
jest związany z przesłuchaniem małoletnich. Chodzi o coraz częstsze zjawisko przygotowywania małoletnich przed zeznaniami składanymi w toku postępowań karnych przez niepowołanych w tym zakresie specjalistów z zakresu psychologii. Budzi zdumienie i niepokój taka praktyka, w szczególności
biorąc pod uwagę fakt, że niezmiernie łatwo w takiej sytuacji doprowadzić
16
17
18

D. Jagiełło, Wpływ sugestii na wynik przesłuchania, „Państwo i Prawo” nr 8 (2015), s. 72.
M. Zielona-Jenek, Przesłuchanie małoletnich świadków, Warszawa 2012, s. 21.
Tamże, s. 23–24.
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do trudności w pozyskaniu rzetelnej i wiarygodnej informacji od małoletniego. Często zdarza się też, że specjalista psycholog (w ramach konsultacji psychologicznych) czy dorosły z otoczenia dziecka odbywający rozmowę
z dzieckiem na temat zdarzeń, które miały lub mogły mieć miejsce, nadają
im własne znaczenie. Prowadzi to niejednokrotnie do nadinterpretacji, które mogą mieć fatalne skutki dla dalszych czynności, w szczególności dla pozyskania prawdy obiektywnej, do czego zobligowane są organy prowadzące
postępowanie karne.

V. Opinia biegłego po przesłuchaniu małoletniego
pokrzywdzonego
Zgodnie z art. 198 § 1 k.p.k. biegły wydaje opinię po zakończeniu przesłuchania oraz po zapoznaniu się z aktami sprawy. W opinii wskazuje na
elementy istotne z punktu widzenia psychiki i osobowości świadka, a także przesłanki wiarygodności zeznań albo ich brak. Opinia powinna także
uwzględnić wpływ wydarzeń związanych z popełnieniem przestępstwa na
psychikę świadka, w innym wypadku bowiem opinia nie będzie kompletna19. Natomiast nie jest zadaniem biegłego ocena wiarygodności przeprowadzonego dowodu, badanie formy ani treści zeznań, gdyż jest to zadaniem
sądu rozpatrującego sprawę20. Psycholog powołany do sprawy jako biegły nie
może zastępować w tym aspekcie sądu, który jest jedynym właściwym organem powołanym do oceny faktów (dowodów – przyp. własny), jak i dokonania przedmiotowych i podmiotowych ustaleń w sprawie. Psycholog swoją
wiedzą tylko wspomaga decydenta procesu, jakim jest sąd, ale nie podejmuje za niego decyzji21.
Sąd, dokonując oceny ekspertyz psychologicznych złożonych w toku postępowania, ma na względzie kryteria, które pozwalają zweryfikować. czy
dana opinia jest jasna, nie zawiera wewnętrznych sprzeczności oraz czy biegli
w sposób logiczny uzasadnili swoje wywody. Biegły powinien doprowadzić
do wydania opinii kategorycznej. Jakiekolwiek hipotetyczne twierdzenia nie
mogą stanowić podstawy do wydania orzeczenia w sprawie. Nie mogą pojawić się domniemania. Wnioski biegłego nie mogą być dowolne, w tej sytuacji
bowiem nie można by było obdarzyć ich wiarygodnością.
Prawidłowe określenie oczekiwań organów procesowych od biegłych
psychiatrów, psychologów oraz seksuologów ma bardzo duże znaczenie,
gdyż może się to przyczynić do podniesienia wartości merytorycznej opinii.
19

W. Badura-Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, Wpływ traumy na funkcjonowanie dziecka – świadka, „Dziecko Krzywdzone” 2004, nr 7, s. 115, za: K. Chmielewska, Ochrona…, dz. cyt., s. 58–59.
20
M. Leśniak, Wybrane problemy badań psychologicznych w procesie karnym, „Prokuratura i Prawo”
nr 5 (1998), s. 69; P. Świerk, Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego na podstawie art. 185a kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” nr 5 (2004), s. 154, za: K. Chmielewska, Ochrona…,
dz. cyt, s. 58–59.
21
K. Chmielewska, Ochrona…, dz. cyt., s. 59.
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Podstawowym oczekiwaniem organów procesowych jest to, żeby opinia była
pełna, oraz aby nie zachodziła sprzeczność w samej opinii22.
Najogólniej rzecz ujmując, opinia nie jest pełna, jeżeli nie zawiera odpowiedzi na wszystkie zadane przez organ procesowy pytania, w tym na te,
które zostały sformułowane w ewentualnie później wydanym postanowieniu uzupełniającym. Opinia, aby była uznana za pełną, musi w swojej treści
wskazywać w sposób chronologiczny na przeprowadzone badania oraz metody badawcze stosowane przez biegłych. Innymi słowy, treść opinii powinna odzwierciedlać czynności wykonywane przez biegłego oraz wskazywać
na stosowane metody. Tylko tak przedstawiona opinia umożliwia jej rzetelną ocenę przez uprawniony organ procesowy. Ograniczenie się przez biegłego w opinii jedynie do sformułowania wniosków końcowych stanowiących
odpowiedź na zadane biegłemu pytania sprawia, iż organ procesowy pozbawiony jest realnej możliwości oceny, ponieważ opinia nie przedstawia toku
postępowania oraz rozumowania biegłego, które doprowadziły go do sformułowania wniosków końcowych23.
W orzecznictwie przyjmuje się, że niejasna jest opinia wówczas, jeżeli jej
sformułowania nie pozwalają na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów, a także sposobu dochodzenia do nich, albo jeżeli zawiera wewnętrzne sprzeczności oraz posługuje się nielogicznymi argumentami (postanowienie SN z 1 września 1975 r., Z 24/75, OSNKW 1975, nr 12, poz. 172; zob. także
wyrok SN z 3 lipca 2007 r., II KK 321/06, KZS 2007, nr 12, poz. 28, oraz postanowienie SN z 26 czerwca 2008 r., IV KK 206/08, Biul. SN 2008, nr 10, poz. 26)24.
Wewnętrzna sprzeczność opinii sporządzonej przez biegłego ma miejsce
wówczas, gdy występuje sprzeczność między wnioskami końcowymi opinii
a jej treścią. Innymi słowy, treść opinii przy zastosowaniu zasad logicznego
myślenia w żadnym wypadku nie mogłaby doprowadzić do wniosków końcowych. Wewnętrzna sprzeczność opinii występuje także wówczas, gdy zawarte w opinii przez biegłego stwierdzenia są takie, iż nawzajem się wykluczają25.
Opinia biegłego psychologa często nie udziela odpowiedzi na wszystkie
postawione mu pytania, nie pozwala na zrozumienie wyrażonych w niej ocen
i poglądów, a także sposobu dochodzenia do wniosków przez biegłego. Często zawiera również wewnętrzne sprzeczności, posługuje się nielogicznymi
argumentami. Niejednokrotnie brak ponadto informacji, że przed przesłuchaniem dziecko było diagnozowane psychologicznie. Nie bierze się pod uwagę wpływu, jakie badanie mogło mieć na sferę poznawczą świadka. Konieczne wydaje się też, o czym była mowa wyżej, zwracanie uwagi na ewentualny
wpływ konfliktów okołorozwodowych i małżeńskich na psychikę dziecka.
22
K. Eichstaedt, P. Gałecki, A. Depko, Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, Warszawa 2012, s. 137.
23
Tamże, s. 137.
24
Tamże, s. 139.
25
Tamże, s. 139–140.
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Istotną wadą opinii jest także to, że są wydawane nie w oparciu o naukowe
metody badawcze, a jedynie na podstawie doświadczenia klinicznego, które
nie jest metodą badawczą.

VI. Podsumowanie
Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego jest procesem złożonym,
trudnym, a jednocześnie mającym ogromne znacznie dla całego postępowania karnego. Od uczestników tego przesłuchania oraz warunków, w jakich
dziecko funkcjonuje przed złożeniem zeznań, zależy jakość tego zeznania,
a co za tym idzie – wydanej przez biegłego psychologa opinii, finalnie natomiast – doprowadzenie do wykrycia prawdy materialnej.
Zeznania małoletniego pokrzywdzonego powinny być przeprowadzane
bardzo wnikliwie. Biegły powinien mieć umiejętność prawidłowego stosowania narzędzi badawczych oraz metod diagnostycznych. Każdorazowo należy
zwrócić uwagę i szczegółowo ustalić funkcjonowanie dziecka pod względem
emocjonalnym, w tym w okresie poprzedzającym przesłuchanie. Dlatego tak
ważne jest zapoznanie się przez biegłego psychologa z aspektem dotyczącym
funkcjonowania małoletniego świadka w jego życiu codziennym.
Należy zwracać uwagę na pojawiające się niebezpieczeństwa możliwej indukcji fałszywych wspomnień dziecku, poddawania jego delikatnej psychiki sugestii. Z samego faktu konstrukcji psychicznej dziecka, sytuacji, w jakiej znalazło się jako pokrzywdzony, wynika wiele aspektów, na które należy
zwracać uwagę.
Wielu przesłuchiwanych błędnie zakłada, że powinni znać odpowiedzi
na wszystkie zadane im pytania. Funkcjonuje też obiegowe przeświadczenie,
że takie rzeczywiście jest oczekiwanie osób przesłuchujących. Z drugiej strony niepewność, zaufanie interpersonalne i oczekiwanie sukcesu podwyższają prawdopodobieństwo ulegania wpływom sugestywnym26.
Przede wszystkim zatem funkcję biegłego psychologa powinna pełnić
osoba spełniająca wysokie standardy: mająca szerokie doświadczenie w swojej dziedzinie, o najwyższych kwalifikacjach i najszerszym poziomie wiedzy
w zakresie funkcjonowania dziecka. Postulować należy szkolenia przez specjalistów, oparte na przesłankach empirycznych, zarówno biegłych psychologów, jak i sędziów i prokuratorów, potrzebę ciągłego podnoszenia wiedzy
dotyczącej tej problematyki.

26

D. Jagiełło, Wpływ sugestii…, dz. cyt., s. 72.
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Weryfikacja biegłego i jego opinii
w postępowaniu karnym
I. Uwagi wstępne
Stosownie do art. 193 § 1 k.p.k., jeżeli stwierdzenie okoliczności mających
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. Taka wypowiedź ustawodawcy wskazuje, że są takie okoliczności, których ustalenie nie może nastąpić
bez udziału biegłego1. Dla ich stwierdzenia niezbędne są wiadomości specjalne, które wykraczają poza przeciętne umiejętności praktyczne2 dorosłego
człowieka o odpowiednich doświadczeniu życiowym, wykształceniu i zasobie wiedzy ogólnej3 oraz normalną, ogólnie dostępną w społeczeństwie wiedzę w zakresie nauki, sztuki, techniki czy rzemiosła4.
Wiedza organu procesowego nie stanowi dowodu w sprawie, a zatem
nie można nią zastąpić opinii biegłego. Wiedza ta jedynie umożliwia i ułatwia ocenę dowodu z opinii5. Nadto, kumulacja w jednej osobie funkcji sądu
i biegłego jest niezgodna z gwarancjami procesowymi stron, które w takiej
sytuacji nie mogłyby zapoznać się z treścią opinii czy prześledzić procesów
myślowych i czynności badawczych biegłego, w tym uczestniczyć w jego
przesłuchaniu6.
*
Doktor nauk prawnych, sędzia, autor ponad 60 artykułów i glos z zakresu prawa karnego
oraz zagadnień ustrojowych.
1
D. Drajewicz, Ocena opinii biegłego w postępowaniu karnym, „Przegląd Sądowy” nr 6 (2014), s. 76.
2
R.A. Stefański, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, red. Z. Gostyński, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Warszawa 2003, s. 882 i powołane tam orzecznictwo.
3
Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1976 r., sygn. II KR 48/76 (OSNKW 1976, nr 10–11, poz. 133).
4
T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 2000, s. 9.
5
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 448.
6
T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego…, dz. cyt., s. 10.
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W tych warunkach można dojść do skrajnego wniosku, że w tym zakresie ustaleń dokonuje biegły, a nie organ procesowy, który w takiej sytuacji jest
związany stanowiskiem biegłego7. Przy takiej interpretacji sąd jest pozbawiony możliwości dokonywania własnych ustaleń, odgrywając rolę wykonawcy
decyzji biegłego, który zajmuje pozycję „naukowego sędziego”8.
Jednakże, stosownie do art. 7 k.p.k. kształtującego zasadę oceny dowodów i art. 8 k.p.k. kreującego zasadę samodzielności orzeczniczej sądu, to organ procesowy musi dokonać samodzielnych ustaleń, a opinia biegłego stanowi jeden z dowodów, który może, ale nie musi stanowić podstawy podjętej
decyzji. Biegły jest zatem pomocnikiem procesowym, a jego opinia, jak każdy
dowód, może zostać zakwestionowana przez organ procesowy9.

II. Biegły sądowy
In praxi, aczkolwiek ustawodawca nie ustanawia takiego obowiązku, organy procesowe zasięgają najczęściej opinii biegłych sądowych. Wymagania,
jakie im się stawia, wskazują, że prawodawca jest zainteresowany wyborem
osób, które cechują nie tylko odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowospecjalistyczne, lecz także wysokie kwalifikacje moralne.
Na tym etapie dokonuje się już wstępnej weryfikacji cech przyszłego bieg
łego, które mogą mieć istotne znaczenie dla opracowania wartościowej procesowo opinii. Wymagania, jakie się stawia biegłym sądowym, mają na celu
wyeliminowanie wad procesowych opinii w przyszłości. Prawodawca, nie
znając jeszcze treści opinii, w cechach osobowych dopatruje się gwarancji jej
prawidłowego sporządzenia.
Biegłych sądowych ustanawia prezes sądu okręgowego (art. 157 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych10). Biegłych
tych ustanawia się przy sądzie okręgowym na 5 lat dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności (§ 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie
biegłych sądowych, dalej: rozporządzenie11).
Dopuszczalne jest ustanowienie biegłym sądowym przy więcej niż jednym sądzie okręgowym, ale przy założeniu, że to powołanie uzasadnione jest
dobrem wymiaru sprawiedliwości. W przypadku wąskich specjalności takie
powołanie jest wręcz konieczne w celu zapewnienia właściwej pomocy organom wymiaru sprawiedliwości12.
7
L.K. Paprzycki, [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Kraków 2003, s. 494.
8
D. Drajewicz, Ocena opinii biegłego…, dz. cyt., s. 76.
9
Tamże.
10
Tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 133.
11
Dz.U nr 15 poz. 133.
12
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. VI SA/Wa 1549/06 (LEX nr 352767).
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Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która korzysta z pełni
praw cywilnych i obywatelskich; ukończyła 25 lat; posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także inne umiejętności, dla których ma być ustanowiona; daje rękojmię
należytego wykonywania obowiązków biegłego oraz wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym (§ 12 pkt 1 rozporządzenia). Biegłym sądowym może
być wyłącznie osoba fizyczna, gdyż osobie prawnej nie można przypisać cech
określonych w powołanym wyżej § 12 pkt 1 rozporządzenia13.
Osoba ubiegająca się o wpis na listę biegłych sądowych musi wykazać posiadanie wiadomości specjalnych dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane,
należy do prezesa (§ 12 pkt 2 rozporządzenia). Rozszerzanie katalogu przesłanek powołania biegłego na inne niż wskazane w § 12 rozporządzenia jest
niedopuszczalne14.
Wymagania kierowane do biegłego nie ograniczają się tylko do wiedzy
i wysokich kwalifikacji15. Biegły sądowy musi dawać rękojmię należytego wykonywania swych obowiązków. Jego działania i zaniechania są postrzegane
przez opinię publiczną jako sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości16. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa
uprawnia do przyjęcia, że osoba skazana nie spełnia podstawowego warunku do pełnienia funkcji biegłego sądowego, tj. rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego17.
Niekaralność nie stanowi wystarczającej przesłanki powołania biegłego. Pojęcie rękojmi należytego wykonania obowiązków biegłego definiuje się
jako całość cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby biegłego sądowego, tworzących jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego18. Na ten wizerunek składają się takie cechy charakteru, jak szlachetność, prawość, sumienność i bezstronność łącznie19.
Każde podejrzenie nierzetelności w wykonywaniu obowiązków biegłego uprawnia do uznania, że biegły nie spełnia podstawowego warunku rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego20. W szczególności podejrzenie o brak obiektywizmu i stronniczość w wykonywaniu obowiązków
13

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. VI SA/Wa 863/07 (LEX nr 394421).
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 listopada 2006 r., sygn. VI SA/Wa 1285/06 (LEX nr 302563).
15
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 maja 1999 r., sygn. II SA 806/99 (LEX nr 46721).
16
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. II GSK 986/14 („Gazeta Prawna”
2015/146/4).
17
Tamże; wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2007 r., sygn. VI SA/Wa 119/07 (LEX nr
335193); wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2006 r., sygn. VI SA/Wa 1976/05 (LEX nr
206569).
18
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 października 2006 r., sygn. VI SA/Wa 1553/06 (LEX nr
264553).
19
Tamże; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. VI SA/Wa 140/08 (LEX nr
498390).
20
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 października 2006 r., sygn. VI SA/Wa 1553/06 (LEX nr
264553).
14
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biegłego, brak zrozumienia dla zasady niezawisłości sędziowskiej, powagi
i mocy orzeczeń sądu, uprawnia do uznania, że biegły nie spełnia podstawowego warunku rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego21.
Osoba biegłego nie może być dotknięta żadną skazą, która podważałaby zaufanie do niej22. W tych warunkach nie można pominąć oceny postawy
biegłego sądowego, którą prezentuje podczas prowadzenia swoich prywatnych spraw, a w szczególności w aspekcie jego stosunku do sądów i innych organów procesowych23. Biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu i niewątpliwie powinien także cieszyć się zaufaniem tego organu24. Uchybienia
w terminowości sporządzania opinii, zastrzeżenia do rzetelności opinii oraz
niestosowne uwagi kierowane pod adresem sądu czy innego organu procesowego, który zlecił sporządzenie opinii, dają podstawę do uznania braku rękojmi należytego wykonania obowiązków biegłego25.

III. Biegły ad hoc
Artykuł 195 k.p.k. rozróżnia biegłych sądowych i biegłych ad hoc, a więc
dopuszcza powołanie w charakterze biegłych osób mających odpowiednią
wiedzę w danej dziedzinie, lecz nieumieszczonych na liście biegłych prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego26. W charakterze biegłego może być
powołana każda osoba, jeżeli ma odpowiednie kwalifikacje zawodowo-specjalistyczne w danej dziedzinie, a nie ma zastrzeżeń co do jej bezstronności.
Nie ma żadnej różnicy w traktowaniu i ocenie opinii złożonej przez biegłego sądowego lub innego biegłego powołanego w określonej sprawie przez organ procesowy27.
Kryteria oceny wyników pracy biegłego opierają się na weryfikacji wiedzy, kompetencji i rzetelności biegłego oraz jasności i zupełności jego opinii28.
Posługując się tymi kryteriami, organ procesowy może opinie biegłego ad hoc
przyjąć, a biegłego sądowego – odrzucić.

21

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 maja 1999 r., sygn. II SA 806/99 (LEX nr 46721).
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 października 2006 r., sygn. VI SA/Wa 1553/06 (LEX nr
264553).
23
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 maja 1999 r., sygn. II SA 806/99 (LEX nr 46721).
24
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 października 2006 r., sygn. VI SA/Wa 1553/06 (LEX nr
264553).
25
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2008 r., sygn. VI SA/Wa 695/08 (LEX nr 522683).
26
Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. WA 15/06 (LEX nr 294285).
27
Wyrok SN z dnia 5 lutego 1974 r., sygn. III KR 371/73 (OSNKW 1974, nr 6, poz. 117).
28
Wyrok SA w Krakowie z dnia 26 października 2004 r., sygn. II AKa 207/04 (LEX nr 145529)
i powołany tam wyrok SN z dnia 12 listopada 2002 r., sygn. V KKN 333/01 (LEX nr 56854).
22
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IV. Zaufanie do wiedzy i bezstronności biegłego
Niezależnie od tego, czy organ procesowy powołuje biegłego sądowego,
czy biegłego ad hoc, ma obowiązek powołania innego biegłego, jeżeli ujawnią
się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego albo
inne ważne powody (art. 196 § 3 k.p.k.). Ocena samej osoby biegłego lub wnioski o jego cechach, jakie można wyprowadzić z treści opinii, mogą ją dyskwalifikować.
Podstawą zaufania do biegłego jest przeświadczenie o jego obiektywizmie i posiadaniu przez niego niezbędnych wiadomości specjalnych29. Kryteria oceny biegłego powinny mieć charakter obiektywny, odnoszący się do
jego rzetelności, rzeczowości, umiejętności niejednostronnego rozumowania
i bezstronnego wyciągania wniosków czy też do należytego zdystansowania
się przez niego do opiniowanych zagadnień, do przedmiotu postępowania
lub jego uczestników30.
Nie stanowi okoliczności dyskwalifikującej młody wiek biegłego i jego
niewielkie w związku z tym doświadczenie, jako że o wartości opinii decyduje jej treść, a nie wiek jej autora31. Nie może stanowić takiej okoliczności
fakt przytoczenia w opinii wniosków odnoszących się do kwestii winy, gdyż
nie świadczy to samoczynnie o nieobiektywności tej opinii lub o wadliwości przeprowadzonych przez biegłego badań czy nieprawidłowości dokonanych ustaleń32.
Sporządzenie opinii pozaprocesowej także nie podważa zaufania do wiedzy i bezstronności biegłego. Wydanie takiej opinii nie przesądza przecież
o tym, że opinia procesowa będzie tej samej treści33. Nie stanowi powodu
uznania braku bezstronności fakt, że biegły jest instytucjonalnie powiązany
z organami ścigania34.
Stylizacja przepisu art. 196 § 3 k.p.k. wskazuje, że „inne ważne powody”,
które uzasadniają zastąpienie danego biegłego innym, to sytuacje, w których
nie ma podstaw do podważania bezstronności lub wiedzy biegłego, ale z innych względów należy skorzystać z wiedzy innego eksperta. Może to być spowodowane np. długotrwałą chorobą biegłego uniemożliwiającą sporządzenie
opinii czy jego wyjazdem na dłuższy czas za granicę35.

29
30
31
32
33
34
35

Wyrok SN z dnia 17 marca 1980 r., sygn. I KR 12/80 (OSNPG 1980, nr 11, poz. 135).
Postanowienie SN z dnia 22 lipca 2015 r., sygn. IV KK 114/15 (LEX nr 1794321).
Wyrok SN z dnia 12 stycznia 1977 r., sygn. V KR 228/76 (OSNKW 1977, nr 4–5, poz. 39).
Wyrok SN z dnia 27 lutego 1971 r., sygn. III KR 210/70 (OSNKW 1971, nr 9, poz. 133).
Postanowienie SN z dnia 13 października 2004 r., sygn. V KK 126/04 (LEX nr 137470).
Tamże.
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania…, dz. cyt., s. 455.
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V. Wiarygodność opinii
Niezależnie od tego, który z biegłych sporządził opinię i jak wysokim zaufaniem organu procesowego się on cieszy, opinia musi zostać poddana ocenie. Ocena wiarygodności opinii musi uwzględniać zasadę swobodnej oceny
dowodów wyrażoną w art. 7 k.p.k., a zatem musi być swobodna i przeprowadzona z poszanowaniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań
wiedzy i doświadczenia życiowego.
Przy dokonywaniu oceny dowodów występuje konieczność respektowania zasady poprawnego myślenia. Zasada swobodnej oceny dowodów nie
może prowadzić do dowolności ocen oraz wykazywać błędów natury faktycznej czy logicznej36. Organ procesowy, dokonując oceny opinii biegłego, ma
obowiązek skontrolować logiczny bieg przesłanek opinii i dokonać sprawdzenia jej wyników na podstawie materiału dowodowego sprawy37.
Ocena opinii musi obejmować całość – zarówno część pisemną, jak i ustną38. Ocena ta musi uwzględniać nie tylko zgodność z zasadami logiki, lecz
także wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażonych
w niej wniosków, kompletności materiałów będących jej podstawą, poprawności zastosowanych metod badawczych i przyjętych sposobów wnioskowania39.
Opinię dyskwalifikują niepełność i niejasność (art. 201 k.p.k.). Opinia jest
„niepełna”, jeżeli nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione biegłemu
pytania, na które zgodnie z zakresem wiadomości specjalistycznych i udostępnionych mu materiałów dowodowych może oraz powinien udzielić odpowiedzi lub jeżeli nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia
konkretnej kwestii okoliczności albo nie zawiera uzasadnienia wyrażonych
w niej ocen i poglądów40. Opinia jest „niejasna”, jeżeli jej sformułowania nie
pozwalają na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów, a także sposobu dochodzenia do nich lub zawierają wewnętrzne sprzeczności, czy posługują się nielogicznymi argumentami41. Sprzeczność w samej opinii biegłego (sprzeczność wewnętrzna) lub między dwiema albo większą liczbą opinii
(sprzeczność zewnętrzna) zachodzi wówczas, gdy w jednej opinii, w dwóch
albo większej ich liczbie co do tych samych, istotnych okoliczności dokonane
zostały odmienne ustalenia, odmienne oceny albo też z przeprowadzonych
36

Wyrok SN z dnia 5 września 1974 r., sygn. II KR 114/74 (LEX nr 18929).
Wyrok SN z dnia 12 października 2006 r., sygn. IV KK 236/06 (LEX nr 295215).
38
Postanowienie SN z dnia 1 października 2004 r., sygn. III KK 28/04 (LEX nr 126705).
39
Wyrok SA w Łodzi z dnia 27 lipca 2006 r., sygn. II AKa 136/06 (LEX nr 274039); wyrok SN
z dnia 21 czerwca 1971 r., sygn. III KR 18771 (OSNPG 1972, nr 2, poz. 33); wyrok SN z dnia 28
maja 2001 r. (LEX nr 1839).
40
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takich samych czynności w opiniach tych sformułowane zostały odmienne
wnioski42.
Nie dyskwalifikuje opinii brak jej kategoryczności, jeżeli obiektywna
niemożność wydania takiej opinii wynika ze stanu aktualnej wiedzy, braku opracowania odpowiednich metod naukowych albo ustalenia dostateczne
dystynktywnych cech identyfikacyjnych czy wreszcie zbyt skromnego materiału badawczego, którego nie można było uzupełnić43.
Taki stan upoważnia biegłego do wydania opinii prawdopodobnej. Opinia taka stanowi środek dowodowy równoprawny z innymi środkami, w tym
opiniami kategorycznymi, jeżeli jej wnioski są szczegółowo uzasadnione, wywody biegłego zaś poddane wnikliwej kontroli (np. podczas przesłuchania
biegłego)44. Kodeks postępowania karnego nie czyni rozróżnienia między
opiniami prawdopodobnymi i kategorycznymi. Przyznanie zaś opinii prawdopodobnej odpowiedniej wartości dowodowej i wyważenie jej wpływu na
rozstrzygnięcie sprawy jest możliwe na tle innych zebranych w sprawie dowodów, gdyż taka opinia stanowi jedno z ogniw rozumowania organu procesowego45.
Nie dyskwalifikuje opinii wykorzystanie przez biegłego wiadomości z innych spraw, w których opiniował lub o których ma dostateczną wiedzę. Analogia w opiniowaniu jest dopuszczalna, a biegły w opinii może wykorzystać
posiadaną wiedzę fachową zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, zasadzającym się na doświadczeniu, które nabył w trakcie wykonywania zawodu46.

VI. Ocena nowych dowodów
Dopuszczalność wykorzystania nowych dowodów naukowych w postępowaniu sądowym jest różnie postrzegana. Można wyróżnić następujące systemy weryfikacyjne nowych dowodów:
1) konserwatywny (Holandia, Niemcy) – niedopuszczający nowych dowodów w procesie lub dopuszczający je w ograniczonym zakresie (rozwiązanie
takie pozwala zabezpieczyć proces przed dowodami pseudonaukowymi, ale
zamyka go dla nowych metod badawczych);
2) liberalny (Stany Zjednoczone) – dopuszczający nowe dowody przy spełnieniu określonych kryteriów47.
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Postanowienie SN z dnia 22 października 2015 r., sygn. III KK 239/15 (LEX nr 1820402).
T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego…, dz. cyt., s. 119, 120.
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J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w orzecznictwie sądów
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W systemie liberalnym sądy amerykańskie przez wiele lat badały wartość
dowodową opinii biegłych wykorzystujących nowe metody badań na podstawie tzw. reguły powszechnej akceptacji (general acceptance) sformułowanej
w 1923 r. w wyroku w sprawie Frey v. United States (213 F, 1013, D.C.Cir.). W tej
sprawie sąd nie dopuścił dowodu z badań poligraficznych, uznając, że wykorzystywana metoda badań nie osiągnęła jeszcze powszechnego uznania
przez specjalistów z tej dziedziny48.
Zgodnie z opracowanym standardem w sprawie Freya, do procesu mogły
być wprowadzone i przyjmowane jako podstawa orzekania o winie jedynie
takie dowody naukowe, których przydatność i wartość diagnostyczna zostały uznane za odpowiednie przez właściwe środowisko naukowe. Taka reguła
z jednej strony gwarantowała procedurę zapewniającą wiarygodność dowodów naukowych, zapobiegała zbyt pochopnemu wprowadzaniu do procesu
pseudonaukowych lub niesprawdzonych metod badawczych i sprzyjała uniformizacji, z drugiej – jej konserwatywny charakter opóźniał wykorzystanie
przez wymiar sprawiedliwości nowych rozwiązań technicznych, które mogły
dostarczyć wartościowych dowodów49.
Precedensowym wyrokiem, w którym stwierdzono, że nie ma podstaw
do traktowania zasady general acceptance jako absolutnego warunku dopuszczalności dowodu naukowego, był wyrok w sprawie Daubert v. Merrell Dow
Pharmaceuticals, INC. (113 S. Ct. 2786, 1993). W tym orzeczeniu SN Stanów Zjednoczonych ustalił wiele wytycznych, jakimi powinny się kierować sądy przy
analizowaniu dopuszczalności specjalistycznych opinii biegłych. Zdaniem
tego sądu zasadniczą rolę w takiej analizie musi odgrywać sąd orzekający
(sędzia), nie zaś biegli oceniający daną metodę czy technikę badawczą. Sąd
orzekający, kierując się wymogiem przydatności dowodu naukowego dla danego postępowania, musi koncertować swoją uwagę nie tylko na wnioskach
biegłego, lecz także na zasadach naukowych i metodologii badawczej. Amerykański SN w celu realizacji tego zadania ustalił cztery następujące reguły:
1) badanie, czy wykorzystana przez eksperta teoria lub technika nadaje
się do skontrolowania i czy była takiej kontroli poddawana;
2) ustalenie, czy dana teoria lub technika była wcześniej przedmiotem
oceny naukowej i publikacji w literaturze fachowej;
3) uwzględnienie, czy znany jest lub przewidywany poziom błędów występujących w danej metodzie badawczej i czy istnieją kontrolujące ją
standardy naukowe;
4) ocenę sądu, czy zastosowana metoda badań lub teoria naukowa zyskała powszechną akceptację specjalistów50.
W ustaleniu standardów oceny opinii w orzecznictwie amerykańskim
istotne znaczenie miał wyrok w sprawie Kumho Tire Company Ltd. v Carmichel
48
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50

T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego…, dz. cyt., s. 123.
Tamże.
Tamże, s. 124.
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(119 S. Ct. 1167, 1999), w którym sąd stwierdził, że standard Dauberta odnosi
się nie tylko do opinii biegłych opartych na wiedzy naukowej, lecz także do
opinii wynikającej z innej wiedzy specjalnej51.

VII. Uwagi końcowe
Zarówno biegły, jak i jego opinia podlegają weryfikacji. O ile nie występują trudności z oceną kwalifikacji biegłego i dowodu z jego opinii ze znanych
organom procesowym dziedzin nauki, o tyle problematyczna może się okazać
ocena nowych dowodów naukowych. Przydatne do oceny takiego dowodu
mogą być kryteria opracowane w systemach, które zetknęły się z taką tematyką. Przyjmuje się, że materiały komparatystyczne, do których należy zaliczyć
obce orzecznictwo, stanowią niesamoistne źródła prawa52. W szczególności
chodzi o wypracowany przez SN Stanów Zjednoczonych standard Dauberta.
Dla pełnego obrazu, kryteria, które wynikają z tego standardu, należy skonfrontować z tymi, które pojawiły się w orzecznictwie sądów krajowych.
Wspólnym elementem obu systemów jest możliwość pełnej kontroli opinii, i to zarówno ze strony sądu, jak i stron53. W orzecznictwie sądów polskich
zaznacza się, że biegli decydują o metodach badawczych, mając na względzie
m.in. podlegające ocenie okoliczności, zebrany w sprawie materiał dowodowy, obecny stan nauki i stosowane w konkretnej dyscyplinie nauki dostępne
metody badawcze54. To stwierdzenie zbliża ocenę prezentowaną w judykaturze polskiej do standardu Dauberta, w którym wymaga się, aby dana teoria
lub technika była wcześniej przedmiotem oceny naukowej i publikacji w literaturze fachowej, a także wskazuje się na konieczność uwzględnienia, czy
istnieje przewidywany poziom błędów występujących w danej metodzie badawczej i czy istnieją kontrolujące ją standardy naukowe.
Powyższe wskazuje, że zarówno orzecznictwo amerykańskie, w którym
wypracowano standard Dauberta, jak i orzecznictwo krajowe zmierza do wyeliminowania jako materiału dowodowego nowych, nieznanych i niezweryfikowanych metod badawczych. Z tym że, zgodnie ze standardem Dauberta,
szersze kompetencje, a także obowiązki dotyczące oceny nowej metody badań powierza się sądowi. W orzecznictwie krajowym większe zaufanie pokłada się w wiedzy biegłych. Przyjmuje się, że ocena i wartościowanie opinii
biegłych mogą przebiegać wyłącznie w płaszczyźnie analizy logicznej, a nie
z pozycji wyboru metodologii badań oraz trafności poglądów reprezentowanych w danej dziedzinie wiedzy55. Z tych względów to do biegłych należy
51

J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Kryteria oceny…, dz. cyt., s. 25.
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weryfikacja nowych metod badawczych i wykazanie braku ich wad przed
wykorzystaniem w procesie karnym. Posłużenie się taką metodą w postępowaniu karnym będzie zależeć od stopnia zaufania, jaki organ procesowy pokłada w wiedzy biegłego.
Postęp wiedzy oraz rozwój nauki w różnych dziedzinach są niewątpliwie szybkie oraz bardziej specjalistyczne56. Organy procesowe stawiane są
przed nowymi wezwaniami wynikającymi z konieczności wypracowania zasad oceny wartości dowodowej opinii biegłych wykorzystujących nowe metody badań. Zastosowanie takich metod nie możne a priori pozbawić organu
procesowego cennego dowodu, który mógłby przyczynić się do wyjaśnienia
sprawy. Zamknięcie wymiaru sprawiedliwości przed nowymi rozwiązaniami technicznymi mogłoby opóźnić, a niekiedy nawet wykluczyć wyjaśnienie sprawy.
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Wyrok SN z dnia 17 października 1979 r., sygn. I KR 140/79 (OSNPG 1980, nr 6, poz. 86).
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Ocena opinii biegłego psychologa
w postępowaniu karnym
Obserwacja praktyki organów ścigania wskazuje, że psychologia staje się
jedną z najważniejszych nauk pomocniczych prawa karnego. Dotyczy to zarówno prawa materialnego, postępowania karnego, jak i innych dziedzin pokrewnych.
Jednocześnie widoczna jest tendencja do specjalizacji w obrębie samej
psychologii sądowej. Konsekwencją jest wyodrębnienie rozmaitych subdyscyplin, których zagadnienia dotyczą szeroko rozumianej współpracy z organami procesowymi. Przykładem jest modny w ostatnim czasie kierunek
tzw. psychologii kryminalnej. Dziedzina ta obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z wykryciem sprawcy przestępstwa, udowodnieniem mu
winy, badaniem jego cech osobniczych. Szczególne znaczenie ma wykorzystanie technik profilowania w celu typowania sprawcy (poprzez analizę okoliczności czynu, sposobu jego popełnienia, cech osobowości sprawcy, ewentualnych zaburzeń itp.)1. Działania te nie mają jednak charakteru czynności
procesowych. Psycholog kryminalny, który udziela wsparcia organom ścigania, nie występuje w roli biegłego. Sporządzone przez niego opracowania nie
stanowią zaś opinii, a więc nie są dowodem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego.
Znaczenie psychologii sądowej rośnie również na gruncie stricte procesowym. Obserwacja praktyki w ostatnich latach wskazuje, że obok opinii psychiatrycznej dowód z opinii biegłego psychologa jest najczęściej dopuszczaną ekspertyzą. Po części wynika to z wyraźnych tendencji ustawodawczych
w prawie materialnym. Chodzi tu m.in. o wzmocnienie funkcji prewencyjnej
*

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.
Psychologia kryminalna obejmuje również zagadnienia związane m.in. ze sporządzeniem
genetycznego portretu przestępcy, charakterystyką osobowego źródła dowodowego (na potrzeby przesłuchania), wsparciem ofiar przestępstw, analizą danych operacyjnych pozwalających
na typowanie sprawców przestępstw.
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i szerokie oddziaływaniem terapeutyczne na sprawcę czynu zabronionego
(przykładem jest chociażby rozszerzenie katalogu środków zabezpieczających, jak również zakresu ich stosowania). Z kolei na płaszczyźnie procesowej znaczenie psychologii wynika z tendencji do formułowania coraz bardziej rozbudowanych celów postępowania, które (poza klasyczną realizacją
norm prawa materialnego) wiążą się m.in. z potrzebą wnikliwego analizowania czynników etiologicznych popełnionego czynu w celu doboru właściwych form represji.
Powyższe stawia przed psychologią nowe wyzwania. Z pewnością tłumaczą one dynamiczny rozwój tej dziedziny. Z drugiej strony stwarzają jednak
określone zagrożenia, albowiem często wykraczają poza realne możliwości
diagnostyczne (nawet przy optymistycznym założeniu, że biegłymi sądowymi zostają osoby o najwyższych kwalifikacjach). W wielu przypadkach dopiero przesłuchanie biegłego na rozprawie pokazuje, że badanie psychologiczne nie dostarczyło podstaw do stanowczych wniosków pisemnej opinii
bądź wnioski te są po prostu błędne. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wynika to często z niewłaściwego postrzegania swej roli przez samych biegłych,
którzy utożsamiają profesjonalizm z koniecznością wydania stanowczej opinii w każdej sprawie.
Wzrost liczby zagadnień wymagających opiniowania psychologicznego
w procesie karnym oznacza jednocześnie wzrost ryzyka błędnej diagnozy.
Oprócz szerokiego zakresu ekspertyzy istotnym czynnikiem jest przedmiot
opiniowania, którym jest ludzka psychika. Jest to przedmiot specyficzny, który nie poddaje się do końca empirycznej weryfikacji. Rodzi niebezpieczeństwo uzupełnienia luk poznawczych prostymi regułami diagnostycznymi.
Powyższe wskazuje, że wnikliwa i krytyczna kontrola ekspertyzy psychologicznej przez organ procesowy jest zagadnieniem niezwykle ważnym.
W obliczu rosnącego znaczenia psychologii sądowej zagadnienie to z pewnością zasługuje na osobne omówienie w ramach problematyki biegłych sądowych. Jest to bowiem zagadnienie nie tyle utrudnione, ile wymagające specyficznego podejścia.
W pierwszej kolejności należy dokonać krótkiego wyliczenia czynności
dowodowych, które są dokonywane z udziałem biegłego psychologa. Katalog tych czynności został określony szeroko w Kodeksie postępowania karnego i dotyczy zróżnicowanych sytuacji procesowych.
Najczęściej występującym przypadkiem jest potrzeba dokonania przez
biegłego psychologa badania stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju
umysłowego i zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń
(art. 192 § 2 k.p.k.). Przesłanką badania jest wątpliwość co do stanu psychicznego świadka. Wydaje się oczywiste (chociaż treść przepisu na to nie wskazuje),
że zwieńczeniem tej czynności jest wydanie przez biegłego opinii na temat powołanych okoliczności. Ekspertyza psychologiczna stanowi więc zasadniczy
dowód, na podstawie którego sąd dokonuje następnie oceny zeznań świadka
(choć sama opinia biegłego nie może oczywiście tej oceny zastąpić).
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W dalszej kolejności należy wskazać na przypadki obligatoryjnego dopuszczenia omawianego dowodu. Do tej grupy należy zaliczyć przede wszystkim przesłuchanie małoletnich świadków2. Czynność tę przeprowadza sąd na
posiedzeniu, w którym obowiązkowo bierze udział biegły psycholog. Najczęściej ma to miejsce w toku postępowania przygotowawczego. Podobnie
w tym przypadku udział biegłego w czynności powinien skutkować wydaniem opinii. Biegły powinien wypowiedzieć się przede wszystkim na temat
stopnia rozwoju małoletniego (po uwzględnieniu normy wiekowej), zdolności postrzegania, zapamiętywania i relacjonowania zapamiętanych zdarzeń.
Częstokroć opinia biegłego dotyczy także innych kwestii, takich jak występowanie objawów sugestii bądź wpływania na małoletniego przez osoby trzecie czy objawów traumy pourazowej.
Obligatoryjny udział biegłego psychologa dotyczy także czynności przesłuchania przez sąd dorosłej osoby, na szkodę której popełniono przestępstwo przeciwko wolności seksualnej z art. 197–199 k.k. (art. 185c k.p.k.). Udział
biegłego psychologa najczęściej okazuje się niezbędny także w razie przesłuchania przez sąd w postępowaniu przygotowawczym osób starszych bądź
osób poważnie chorych w znaczeniu somatycznym, co do których zachodzi
obawa, że nie będzie można ich przesłuchać na rozprawie (art. 316 § 3 k.p.k.).
W tym wypadku opinia będzie dotyczyła zdolności postrzegania i relacjonowania zapamiętanych zdarzeń przez osoby, u których zaburzenia związane
z demencją, otępieniem bądź postępującym procesem chorobowym ograniczają funkcje poznawcze.
Udział biegłego psychologa staje się częstokroć nieodzowny w razie opiniowania o poczytalności oskarżonego i jego zdolności do udziału w toczącym się postępowaniu. Dotyczy to zwłaszcza wstępnego rozpoznania
upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych
o charakterze niepatologicznym. Opiniowanie psychologiczne dotyczy również stanu zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabronionego w razie potrzeby zastosowania środków zabezpieczających. Dopuszczenie tego dowodu wydaje się wręcz nieodzowne ze względu na „terapeutyczny” charakter
nowego, rozszerzonego katalogu tych środków3.
Osobną podstawę udziału biegłego psychologa w postępowaniu karnym stanowi art. 215 k.p.k., który dotyczy badania oskarżonego (w innych
przypadkach niż konieczność orzeczenia o jego poczytalności bądź środkach
2
Należy tu wskazać małoletnich pokrzywdzonych, na szkodę których popełniono przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub przestępstwo przeciwko wolności, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności bądź przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 185a k.p.k.). W odniesieniu do dwóch ostatnich kategorii w omawianym trybie
mogą być również przesłuchani małoletni świadkowie niebędący pokrzywdzonymi (art. 185b
k.p.k.).
3
Zgodnie z art. 93a § 1 k.k. (po nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r., Dz.U. 2015 poz. 396, która
weszła w życie 1 lipca 2015 r.) środkami zabezpieczającymi są: elektroniczna kontrola miejsca
pobytu sprawcy, terapia, terapia uzależnień, pobyt w zakładzie psychiatrycznym.
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zabezpieczających). Przepis ten nie formułuje przesłanek zarządzenia diagnozy4. Konieczność wydania opinii może jednak dotyczyć potrzeby poddania
oskarżonego terapii uzależnień, psychoterapii lub psychoedukacji bądź właściwym oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym w razie orzeczenia kary
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (art. 72
§ 1 pkt 6–6b k.k.).
Kolejną grupę zagadnień stanowi ekspertyza psychologiczna w postępowaniu wykonawczym (opiniowanie w przedmiocie podstaw do odroczenia
lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności – art. 150–158a k.k.w.,
podstaw zawieszenia postępowania wykonawczego – art. 15 § 2 k.k.w., badanie psychologiczne w ramach kwalifikacji skazanych – art. 82 § 2 pkt 6 k.k.w.,
badanie w celu określenia typu zakładu karnego dla skazanego z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi – art. 88 § 3 pkt 3 k.k.w.).
Nie powinno budzić wątpliwości to, że każda z przedstawionych ekspertyz psychologicznych wymaga wnikliwej analizy przez organ prowadzący
postępowanie. Chodzi nie tylko o treść samej opinii, lecz także o prawidłowość czynności biegłego, które poprzedziły jej wydanie. Przepisy Kodeksu
postępowania karnego wskazują na trzy płaszczyzny oceny każdej ekspertyzy sądowej. Pierwszą z nich jest ocena warunków formalnych, które powinna
spełniać każda opinia. Druga płaszczyzna obejmuje kryteria z art. 201 k.p.k.,
tj. badanie, czy opinia jest pełna (a więc obejmuje omówienie wszystkich niezbędnych zagadnień), jasna (a więc zrozumiała dla laika) i wewnętrznie spójna. Trzecia płaszczyzna wiąże się z analizą ekspertyzy na gruncie kryteriów
z art. 7 k.p.k. związanych z zasadą swobodnej oceny dowodów. Zagadnienia
te wymagają rozwinięcia z uwzględnieniem specyfiki opiniowania sądowopsychologicznego.
Na płaszczyźnie formalnej sąd (a w postępowaniu przygotowawczym
prokurator) powinien dokonać oceny, czy opinia zawiera niezbędne elementy, takie jak część sprawozdawcza (dotycząca analizy akt sprawy i przeprowadzonego badania) oraz wywody opinii zakończone przedstawieniem
wniosków końcowych. Pisemne stanowisko biegłego ograniczone do przedstawienia własnych spostrzeżeń i konkluzji (bez sprawozdania z przeprowadzonych badań i wywodów, które stanowiły podstawę wnioskowania) nie jest
w ogóle opinią w znaczeniu procesowym.
Warunki formalne ekspertyzy dotyczą również kwalifikacji biegłego.
Obok odpowiednich predyspozycji zawodowych i doświadczenia organ procesowy powinien zbadać, czy biegły przy wydaniu opinii nie przekroczył
swych kompetencji. W dalszej kolejności ocena dotyczy występowania ewentualnych przesłanek wyłączenia biegłego. Sąd dokonuje tej oceny w oparciu
o kryteria z art. 196 § 1–3 k.p.k. (tj. czy biegły nie podlega wyłączeniu, a także
4
Art. 215 k.p.k. stanowi, że w razie potrzeby sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może zarządzić badanie oskarżonego przez biegłych psychologów lub lekarzy z zachowaniem zasad określonych w art. 74 k.p.k.
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czy nie ujawniły się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego albo inne ważne powody).
W przypadku opinii sądowo-psychologicznych szczególnie należy podkreślić wymóg zachowania bezstronności i zakaz opiniowania przez biegłych,
którzy są (lub mogą być) świadkami w sprawie. Nie jest bowiem dopuszczalne łączenie tych dwóch ról procesowych (świadka i biegłego). Zakaz ten wynika z art. 196 § 3 k.p.k. i wiąże się z koniecznością zachowania bezstronności
przez biegłego, co wynika z braku jakiegokolwiek zainteresowania w sposobie rozstrzygnięcia sprawy karnej. Zakaz ten należy traktować szeroko. Nie
chodzi tu wyłącznie o tzw. świadków bezpośrednich (a zatem osoby, które
osobiście obserwowały zdarzenie objęte przedmiotem postępowania). Mogą
to być również świadkowie, których wiedza o zdarzeniu wynika z relacji innej osoby. W przypadku psychologów szczególne znaczenie mają okoliczności ujawnione w trakcie konsultacji bądź terapii, nawet przed formalnym złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (np. relacje małoletniego
o doświadczeniu przemocy seksualnej). Nie ma zatem przeszkód, aby na okoliczność tych relacji psycholog został przesłuchany w charakterze świadka
(oczywiście po stosownym zwolnieniu z tajemnicy zawodowej). W takiej sytuacji psycholog nie może jednak występować w charakterze biegłego, który
wypowiada się na temat stanu psychicznego świadka, możliwej sugestii, zniekształceń relacjonowanych spostrzeżeń itp.
Wymóg bezstronności dotyczy także biegłych psychologów, którzy udzielili konsultacji świadkowi bądź prowadzili jego terapię, nawet jeśli nie doprowadziło to do ujawnienia danych o przestępstwie. Fakt udzielenia tego
rodzaju usługi na rzecz świadka może stanowić podstawę kwestionowania
bezstronności psychologa, który został powołany do wydania opinii jako
biegł y. W konsekwencji organ procesowy ma ustawowy obowiązek powołać
innego biegłego. Należy zauważyć, że art. 196 § 3 k.p.k. wymaga tylko uprawdopodobnienia stronniczości (poprzez zaistnienie okoliczności osłabiających
zaufanie do bezstronności biegłego), czego nie należy utożsamiać z udowodnieniem. Miarodajny jest punkt widzenia przeciętnego obserwatora procesu,
który może powątpiewać w bezstronność biegłego5. Fakt wykonania specjalistycznej usługi na rzecz świadka może zaś stanowić podstawę tego uprawdopodobnienia, tym bardziej gdyby zakres opinii dotyczył okoliczności stwierdzonych przez psychologa już w trakcie terapii bądź samej konsultacji.
Na płaszczyźnie formalnej opinia biegłego psychologa może być również kwestionowana na tej podstawie, że psycholog wydał wcześniej stronie (w wyniku zawartej umowy cywilnoprawnej) tzw. prywatną ekspertyzę. Taka opinia przedłożona przez stronę nie stanowi opinii biegłego w stricte
procesowym znaczeniu (nawet jeśli jej autor figuruje na liście biegłych prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego). Przymiot ten mają jedynie ekspertyzy, które zostały dopuszczone przez organ prowadzący postępowanie
5

Wyrok SN z dnia 17 marca 1980 r., sygn. I KR 12/80 (OSNPG 1980, nr 11, poz. 135).
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(poprzez wydanie formalnego postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego). W obecnym stanie prawnym nie ma jednak przeszkód, aby ekspertyza prywatna została zaliczona do materiału dowodowego6. Dowód ten
może okazać się przydatny dla właściwej oceny opinii sądowej sensu stricto bądź stanowić asumpt do jej uzupełnienia czy wezwania innego biegłego.
Opiniowanie sądowo-psychologiczne jest szczególnie narażone na zarzut
stronniczości z powodu przekroczenia przez biegłego swych kompetencji i zakresu opinii. Rolą biegłego psychologa jest bowiem udzielenie odpowiedzi na
pytania zawarte w postanowieniu o dopuszczeniu tego dowodu (tzw. tezy dowodowe). Dotyczy to przede wszystkim oceny stanu psychicznego świadka.
Nie jest zaś rolą biegłego ocena materiału dowodowego. Biegły nie może wkraczać w sferę swobodnej oceny dowodów określoną w art. 7 k.p.k., która jest zastrzeżona dla organu prowadzącego postępowanie. Biegły nie może więc wskazywać, czy zeznania świadka są wiarygodne, czy nie. Nie jest jego zadaniem
ocena innych dowodów zgromadzonych na etapie sporządzenia opinii bądź nawet analiza zeznań świadka (objętego badaniem) pod tym kątem. W praktyce
sądowej przypadki takich nadużyć w opiniach psychologicznych nie są rzadkie i wiążą się chociażby ze sposobem sformułowania wniosków końcowych7.
Szczególnym problemem jest kwestionowanie opinii biegłych psychologów z powodu braku odpowiednich kwalifikacji. Problem dotyczy szerszego zagadnienia, które wiąże się z wciąż nieuregulowaną kwestią uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie psychologii. Fakt uzyskania przez biegłego
specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej może być dodatkowym atutem,
ale nie jest warunkiem koniecznym opiniowania w postępowaniu karnym.
Tym samym – w przeciwieństwie do opiniowania z zakresu specjalizacji medycznych (w tym psychiatrii) – biegły psycholog jest bardziej „narażony” na
kwestionowanie kompetencji z powodu braku specjalizacji. Obliguje to również organ procesowy do wnikliwej weryfikacji kompetencji osoby powołanej w charakterze biegłego. Szczególne znaczenie ma doświadczenie zawodowe w dziedzinie objętej opiniowaniem (np. w sferze psychologii rozwojowej
– w razie opiniowania na temat stanu psychicznego małoletniego świadka,
czy w sferze diagnozy osobowości, zaburzeń i terapii uzależnień – w razie
opiniowania o potrzebie zastosowania środków zabezpieczających).
W praktyce sądowej zdarzają się próby podważenia opinii biegłego tylko na tej podstawie, że biegły nie współpracuje z instytutem lub placówką
6

Podstawą jest art. 393 § 3 k.p.k., który stanowi, iż „mogą być odczytywane na rozprawie
wszelkie dokumenty prywatne powstałe poza postępowaniem karnym (…)”. Oznacza to dopuszczalność odczytania także ekspertyzy sporządzonej na „prywatne” zamówienie strony (np.
oskarżonego).
7
Przykładem takiego sformułowania jest sugerowanie organowi procesowemu końcowego
rozstrzygnięcia sprawy (np. wskazanie na potrzebę umorzenia postępowania). Innym przykładem stronniczości biegłego psychologa może być zastąpienie diagnozy ocenami moralnymi,
a nawet opartymi na stereotypach dotyczących określonych zjawisk (np. przemocy w rodzinie),
sugerującymi winę oskarżonego, kwestionującymi sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego itp.
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o powszechnie uznanej renomie. Należy jednak podkreślić, że w tym wypadku fakt współpracy z taką jednostką (podobnie jak doświadczenie naukowe
biegłego) może się okazać dodatkowym atutem, ale nie jest warunkiem koniecznym opiniowania. W każdym konkretnym przypadku organ procesowy
powinien ocenić kwalifikacje i doświadczenie zawodowe biegłego, fakt współpracy z określoną placówką zaś nie jest tu rozstrzygający. Należy dodać, że
potrzeby dokonania in concreto oceny kwalifikacji biegłego nie eliminuje sam
fakt wpisania na listę biegłych prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.
Kolejna płaszczyzna oceny opinii biegłego wiąże się z zastosowaniem
kryteriów z art. 201 k.p.k. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli opinia jest niepełna
lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych bieg
łych lub powołać innych. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że poza omówioną
kontrolą formalną organ procesowy powinien dokonać oceny opinii z zastosowaniem wymienionych w nim kryteriów. Opinia powinna być jasna (a więc
zrozumiała dla laika), pełna (a więc zawierać stanowisko odnośnie wszystkich
też dowodowych objętych opiniowaniem) oraz wewnętrznie spójna. W tym
ostatnim przypadku chodzi o spójność zarówno poszczególnych wywodów
biegłego (wniosków końcowych), jak i samych wywodów z przeprowadzonym i zaprezentowanym w części sprawozdawczej wynikiem badania.
Powyższe kryteria poparte są stosunkowo obszerną linią orzeczniczą,
która może okazać się pomocna zwłaszcza w przypadku diagnozy psychologicznej. W praktyce podstawą kwestionowania tej opinii jest częstokroć zarzut, że opinia ma charakter niepełny. Nie chodzi tu wyłącznie o tezy dowodowe, do których powinien ustosunkować się biegły, ale także o dostępne
metody i techniki badania, co do których wyboru biegli zachowują autonomię8. Biegli z zakresu psychologii często spotykają się z zarzutem, że przy badaniu stanu psychicznego świadka (oskarżonego) ograniczyli się do gromadzenia danych w ramach wywiadu, pomijając inne narzędzia diagnostyczne,
np. testy powszechnie stosowane w praktyce klinicznej. Tego typu zarzuty
wymagają odniesienia do realiów konkretnej sprawy. Sąd powinien dokonać
oceny, czy wnioski ekspertyzy rzeczywiście mają charakter dowolnej oceny
(bądź są wyrazem luźnych domysłów, niepopartych dostatecznym materiałem diagnostycznym), jak również czy określone wnioski końcowe wymagały sięgnięcia po inne narzędzia diagnozy niż wywiad. Jednym z bardziej kontrowersyjnych przykładów dotyczących tego zagadnienia jest ocena stopnia
rozwoju małoletniego świadka9.
8

Wyrok SN z dnia 6 listopada 1987 r., sygn. IV KR 502/86 (OSNPG 1988, nr 8–9, poz. 87).
Pojawia się m.in. pytanie, czy ocena tej kwestii może się opierać wyłącznie na danych z wywiadu (w tym danych o przebiegu procesu kształcenia) i obserwacji małoletniego w trakcie przesłuchania, czy też biegły powinien sięgnąć po kwalifikowane narzędzia diagnozy, np. testy. Należy
zauważyć, że stan rozwoju małoletniego może mieć zasadnicze znaczenie dla oceny sposobu relacjonowania doświadczonych zdarzeń, a tym samym kluczowa jest kwestia oceny, czy małoletni
nie relacjonuje treści zaindukowanych przez osoby dorosłe (np. członków rodziny, którzy złożyli
9
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W orzecznictwie kładzie się również akcent na konieczność jasnego i precyzyjnego przedstawienia wywodów opinii. Rola biegłego sądowego sprowadza się bowiem nie tylko do postawienia trafnej diagnozy, lecz także do
przedstawienia jej wyników w sposób zrozumiały. Dodajmy, że opinia powinna mieć charakter zrozumiały nie tylko dla profesjonalistów zajmujących
się zawodowo dokonywaniem czynności procesowych, lecz także (a może –
przede wszystkim) dla przeciętnych uczestników postępowania bez doświadczenia w tej dziedzinie.
Jak wskazuje się w orzecznictwie sądowym, opinia jest niejasna nie tylko
wtedy, gdy biegły posługuje się niezrozumiałym językiem, bez wyjaśnienia
znaczenia skomplikowanych pojęć, lecz także wówczas gdy wywody mają charakter „zagmatwany, zawikłany, zawiły, niewyraźny i niesprecyzowany”10.
Brak klarownego wywodu biegłego może być również podstawą kwestionowania opinii z uwagi na to, że wnioski końcowe są nielogiczne, nieścisłe i nie
można dostatecznie ustalić poglądu biegłego w danej sprawie. Jak wskazuje
się w orzecznictwie, wnioski końcowe zawsze muszą znaleźć oparcie w przeprowadzonych badaniach11.
Jest oczywiste, że właściwa kontrola opinii w tym zakresie wymaga wyczerpującego przedstawienia przez biegłego (w części sprawozdawczej opinii) przebiegu przeprowadzonych badań (włącznie z przedstawieniem danych zebranych w ramach wywiadu, wyników testów itp.). Kontrowersyjnym
zagadnieniem jest żądanie strony postępowania, aby biegły przedstawił także materiały źródłowe będące podstawą opracowanej opinii. Wydaje się, że
nie ma przeszkód, aby biegły został zobowiązany przez sąd do przedstawienia np. arkuszy testów, które były elementem badania, w razie dostatecznego uprawdopodobnienia przez stronę, że część sprawozdawcza opinii nie pokrywa się z faktycznym przebiegiem (wynikiem) badania. Wydaje się jednak,
że kontrola ekspertyzy nie może iść tak daleko, aby zobowiązać biegłego do
przedstawienia wszelkich notatek sporządzonych w trakcie badania, jako że
nie stanowią one integralnej części opinii. Dla porównania można posłużyć
się przykładem dokumentacji medycznej (chociażby sporządzonej w ramach
badania psychiatrycznego). O ile zasadne jest żądanie przedstawienia dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z badaniem psychiatrycznym,
o tyle bezzasadne jest żądanie zapisków i notatek lekarzy, jeśli nawet stanowiły podstawę wpisów do tej dokumentacji. Tego rodzaju notatki nie są bowiem integralnym elementem ani dokumentacji medycznej, ani samej opinii.
Szczególne kontrowersje dotyczą trzeciej płaszczyzny oceny opinii bieg
łego psychologa, która wiąże się ze swobodną oceną dowodów (art. 7 k.p.k.).
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa). Podważenie ekspertyzy psychologicznej na podstawie art. 201 k.p.k. (z powodu jej niezupełności) może mieć istotne konsekwencje, zwłaszcza jeżeli
opinia jest kwestionowana po upływie znacznego czasu (np. na rozprawie).
10
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 stycznia 1992 r., sygn. II AKr 19/92 (OSA 1992, nr 5, poz. 31).
11
Tak m.in. postanowienie SN z dnia 1 września 1975 r., sygn. Z 24/75 (OSNPG 1975, nr 11, poz.
120).
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W myśl tej zasady sąd dokonuje merytorycznej oceny każdego dowodu
z uwzględnieniem ogółu materiału dowodowego, a także zasad prawidłowego rozumowania (logiki), wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.
Powyższe prowadzi do dylematu, czy sąd, nie mając wiedzy specjalnej
(np. z zakresu psychologii), może dokonać krytycznej oceny dowodu z opinii biegłego. W dotychczasowej linii orzeczniczej sądów nie brak judykatów,
w których zakwestionowano możliwość takiej merytorycznej oceny. Przyjęto założenie, że opinia biegłego jest dowodem szczególnym, dopuszczonym
właśnie z powodu braku wiadomości specjalnych po stronie sądu (czy organu
prowadzącego postępowanie przygotowawcze). Opinia może być zatem analizowana jedynie pod kątem poprawności i logiczności wnioskowania. Sąd
nie powinien się wdawać w merytoryczną ocenę jej słuszności12.
Należy jednak wskazać na przeciwne stanowisko, które zakłada konieczność wnikliwej i merytorycznej analizy każdej opinii biegłego – tak jak w przypadku każdego innego dowodu13. Czynnikiem zasadniczym są tu „wskazania
wiedzy” w rozumieniu art. 7 k.p.k., przez pryzmat których dokonuje się oceny wszelkich dowodów, w tym opinii biegłego. Należy zaprezentować pogląd,
że wiadomości specjalne w rozumieniu art. 193 § 1 k.p.k. nie stanowią wiedzy,
której całkowicie brak organowi procesowemu. Jest to wiedza, którą przedstawiciel organu procesowego powinien posiadać przynajmniej w podstawowym zakresie. W przeciwnym razie krytyczna analiza ekspertyzy biegłego
staje się fikcją, z czym trudno pogodzić podstawowe założenia aksjologiczne procesu karnego. Spotykane czasem w praktyce określenie, że to sąd jest
najwyższym biegłym, dobrze oddaje istotę zagadnienia. Nie chodzi tu bynajmniej o stopniowanie wiedzy bądź kwalifikacji, lecz trafne spostrzeżenie, że
to sąd, a nie biegły, jest gwarantem wykrycia prawdy materialnej w procesie.
Omawiając problematykę oceny opinii psychologicznej na płaszczyźnie
merytorycznej, nie sposób pominąć wyraźnej tendencji do standaryzowania
kryteriów oceny stanu psychicznego świadka. Tendencja ta ma uzasadnienie
w specyficznym przedmiocie badania i szczególnym „narażeniu” psychologii na zarzut posługiwania się niewymiernymi kryteriami, które nie poddają
się do końca empirycznej weryfikacji. Problem wiąże się z szerszym zagadnieniem umiejscowienia psychologii wśród innych nauk ze względu na przedmiot badania i stosowaną metodologię (czy należy ją zaliczyć do grupy nauk
przyrodniczych, czy humanistycznych).
Tendencja standaryzacji wynika również z ewidentnego dążenia do ujednolicenia sposobu diagnostyki stanu psychicznego – w ten sposób znalazła
odbicie w metodologii badań przeprowadzanych na potrzeby postępowań sądowych. Dynamiczny rozwój psychologii sądowej w drugiej połowie XX w.
doprowadził do powstania standardowych modeli oceny zeznań świadków.
Przykładem jest popularny w praktyce niemieckiej (ale omawiany także
12
13

Por. np. wyrok SN z dnia 21 czerwca 1971 r., sygn. III KR 18/71 (OSNPG 1972, nr 2, poz. 33).
Wyrok SN z dnia 19 marca 1969 r., sygn. IV KR 12/69 (OSNKW 1969, nr 11, poz. 141).
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szeroko w polskiej literaturze) model Arntzena14. Jest to model oparty na wielu
rozbudowanych kryteriach podzielonych na grupy związane przede wszystkim z przebiegiem zeznania, jego treścią oraz badaniem i analizą motywacji świadka. W polskiej praktyce sądowej coraz częściej wykorzystywany jest
model Stellera oparty na tzw. procedurze SVA (Statement Validity Assessment),
tj. badaniu łącznie 19 kryteriów, którym są przyznawane punkty stanowiące
podstawę końcowej diagnozy.
Należy podkreślić, że stosowanie podobnych modeli okazuje się przydatne w praktyce sądowej. Należy jednak wyraźnie odróżnić zagadnienie psychologicznych modeli oceny zeznań świadków od omówionych wyżej procesowych kryteriów oceny opinii biegłego. Stosowanie zestandaryzowanych
kryteriów oceny zeznań świadków może jednak okazać się niezwykle pomocne przy ocenie samej opinii psychologicznej. Z drugiej strony należy jednak
podkreślić ryzyko błędnej diagnozy, jako że nawet najlepszy model (oparty na
uśrednionych kryteriach oceny) nie może stanowić remedium na brak odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia biegłego. Nie można akceptować swoistej tendencji do „mechanizacji” badania psychologicznego, które miałoby
sprowadzać się do wypełnienia arkusza z listą kryteriów i przedstawienia
sądowi wyników badania według standardowego klucza. Opiniowanie psychologiczne wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników, nade wszystko indywidualnego podejścia do osoby badanej i konfrontacji wyników badania z danymi zgromadzonymi w ramach wywiadu. Potwierdza to obserwacja
praktyki sądowej. Znane są przypadki, gdy biegły psycholog uznał, że świadek relacjonuje zdarzenia osobiście doświadczone, co zostało poparte wysoką punktacją w ramach procedury SVA, podczas gdy dalszy przebieg postępowania dowodowego wykazał wpływ sugestii ze strony innych osób.
Podsumowując, należy przewidywać, że liczba opinii psychologicznych
w postępowaniu karnym nadal będzie górować nad innymi specjalnościami.
Utrzyma się zapewne tendencja do coraz szerszego wspierania działań organów procesowych przez biegłych psychologów. Każda diagnoza psychologiczna wymaga jednak wnikliwej, merytorycznej oceny przez organ procesowy. W wielu przypadkach opinia psychologiczna okazuje się bowiem
kluczowym dowodem mającym wpływ na rozstrzygnięcie sprawy karnej.
Konieczne wydaje się przy tym uregulowanie kwestii uzyskiwania przez
psychologów odpowiednich specjalizacji. Godna uwagi jest dyskutowana
od lat propozycja wprowadzenia specjalizacji z zakresu psychologii sądowej. Określenie warunków jej uzyskania stworzyłoby szansę na opiniowanie przez biegłych o najwyższych kwalifikacjach i mających doświadczenie
w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości. Wymaga to jednak interwencji
ze strony ustawodawcy.

14

E. Gruza, Kryteria oceny wiarygodności zeznań dzieci, „Dziecko Krzywdzone” nr 6 (2004), s. 59.
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Opinia sądowo-psychologiczna
pod lupą krytyka – czyli o tym,
co złe w opiniach biegłych
I. Wprowadzenie
Wedle założeń polskiego Kodeksu postępowania karnego biegły psycholog jest bezstronnym pomocnikiem organu procesowego, wypowiadającym
się w kwestiach wymagających posiadania wiadomości specjalnych, a sporządzane przez niego opinie odgrywają istotną (czasem nawet decydującą)
rolę w rozstrzygnięciach konkretnych spraw. Dlatego też problem jakości opinii sądowo-psychologicznych, popełnianych w nich błędów czy konieczności
ich kontroli wciąż pozostaje aktualny, a ostatnimi czasy poświęca się mu coraz więcej uwagi. Opiniowaniu sądowo-psychologicznemu często towarzyszą także wyjątkowo żywy osąd społeczny, zainteresowanie medialne, a także polityczne. Nierzadko sami zainteresowani w sprawie, tj. osoby, których
opinie bezpośrednio dotyczą, stają się coraz bardziej aktywni w dochodzeniu

*
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Zdrowia. Prowadzi wykłady dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii sądowej, realizuje projekty badawcze z zakresu psychiatrii sądowej i opiniowania sądowego, sporządza opinie
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swoich praw. Analizują oni wnikliwie sporządzane przez biegłych ekspertyzy, korzystając przy tym z pomocy innych specjalistów lub instytucji (stowarzyszeń, fundacji) zajmujących się pomaganiem osobom pokrzywdzonym
przez psychologów, wydających nierzetelne i niefachowe opinie na potrzeby
postępowań.
W ostatnich latach podjęto wiele prac badawczych dotyczących opiniowania psychologicznego, w tym analizujących: kompetencje biegłych, zasady wskazujące na sposób sporządzania opinii, wymogi formalne ekspertyz
bądź też typowe błędy popełniane przez specjalistów czy zasady etyki zawodowej biegłych. Niemniej jednak brak jest prac, które dają przedstawicielom
organów procesowych wskazówki dotyczące tego, jak „czytać” opinie sądowo-psychologiczne w celu właściwej ich kontroli i oceny oraz eliminacji tych
nierzetelnych. Problem wydaje się istotny chociażby z tego punktu widzenia, że dyskutuje się wciąż o tym, czy organy procesowe mają, poza oceną
formalną, wystarczające kompetencje do oceny merytorycznej opinii. Gdyby
bowiem sąd był w stanie wdać się w merytoryczną ocenę słuszności prezentowanych przez biegłych poglądów naukowych, to wówczas nie zachodziłaby potrzeba powoływania biegłych. Wtedy sam sąd, w zakresie posiadanych wiadomości, byłby w stanie dokonać odpowiednich ustaleń1. Trudno
się zgodzić w całości z powyższym poglądem SN, mając na względzie istnienie ogólnych zasad metodologicznych, wypracowanych niezależnie od dziedziny wiedzy i nazywanych metodą naukową. Te same zasady weryfikacji są
stosowane niemalże we wszystkich naukach, których osiągnięcia mogą być
przydatne dla organów wymiaru sprawiedliwości przy rozstrzyganiu spraw
sądowych.
Jakość opinii sądowo-psychologicznych niewątpliwie uzależniona jest od
trzech czynników:
1) kompetencji i wiedzy specjalnej psychologa;
2) przejrzystych standardów postępowania związanych z metodologią
opracowania ekspertyzy na rzecz postępowań przed organami wymiaru sprawiedliwości;
3) istniejących uregulowań prawnych dotyczących powoływania bieg
łych2.
Opis wszystkich czynników przekracza ramy niniejszego opracowania,
autorzy zatem skoncentrują się przede wszystkim na standardach postępowania związanych z badaniem i metodologią opracowania ekspertyzy, w szczególności mając na uwadze sprawy rodzinne (rozwodowe). Niemniej jednak
rozważania poniższe znajdują w większości odniesienie także do opinii sporządzanych w sprawach karnych i innych typach spraw cywilnych.
1

Wyrok SN z dnia 14 września 1957 r., sygn. II K Rn 782/57 (OSPiKA 1958, nr 5, poz. 120).
B. Pastwa-Wojciechowska, M. Błażek, Profesjonalizm czy brak profesjonalizmu? Najczęstsze błędy
formalne i metodologiczne opiniowania psychologiczno-sądowego w sprawach karnych, [w:] Białe plamy
w psychologii sądowej, red. B. Gulla, I. Niewiadomska, M. Wysocka-Pleczyk, Kraków 2010, s. 23.

2
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Punktem wyjścia dla rozważań dotyczących błędów w ekspertyzach sądowo-psychologicznych i nieprawidłowości w procesie opiniowania można
uczynić katalog przykładowych zarzutów dotyczących opinii psychologicznych, jak również zachowań samych opiniujących. Katalog ten został sporządzony na podstawie rozmów z kilkuset osobami, które zgłosiły się do stowarzyszenia „Stop Manipulacji” w ciągu ostatnich 7 lat3.

Zarzuty dotyczące sporządzonych opinii psychologicznych
Informacje zawarte w opinii są nieprawdziwe i oparte na bezkrytycznym przyjęciu
1.
wersji przedstawianej przez drugą stronę sporu.
2. Opinia jest napisana niezrozumiałym językiem.
Opiniujący przeszli z niezrozumiałych opisów od razu do wniosków. Nie ma możliwo3.
ści prześledzenia toku rozumowania opiniujących.
Opinia nie zawierała odniesień i interpretacji przedstawianych dowodów, np. nagrań,
4.
opinii kuratorskich, zeznań świadków, opinii z placówek oświatowych.
W opinii została dokonana selekcja dowodów. Zostały omówione tylko te, które pa5. sowały do – z góry założonej – tezy. Zostały pominięte te, które nie pasowały, a mogły
wskazywać na nieprawdziwość wniosków.
Opinia nie uwzględniała czynników sytuacyjnych, np. utrudniony kontakt z dzie6. ckiem, przekazywanie dziecku negatywnych opinii o rodzicu, presji wywieranej na
dziecko.
Opinia była sporządzona na podstawie niejasnych rysunków i twierdzeń na temat
7.
tego, co znajduje się na przedstawionych plamach.
Opinia, zamiast wyjaśniać na podstawie wiedzy specjalnej opiniujących, miała charakter wyroku (i to bez uzasadnienia), np. na pytanie sądu o kompetencje rodziciel8.
skie lub o to, który rodzic daje większą gwarancję należytej opieki nad dzieckiem,
biegły określił, ile czasu powinny trwać kontakty, kiedy i w czyjej obecności.
Opinia zawierała wnioski wynikające ze słów (przytoczonych), które nie były przez
9.
opiniowanego nigdy wypowiedziane.
Opinia zawierała informacje, że profil osobowości opiniowanego zagraża dziecku
10.
(a opiniowany tłumaczył, że nigdy dziecku żadnej krzywdy nie zrobił).
Opinia zawierała informacje, że światopogląd opiniowanego jest gorszy od świato11. poglądu drugiego rodzica (a przecież każdy rodzic ma prawo przekazywać własny
światopogląd, pod warunkiem że nie łamie on norm prawnych i społecznych).

3

Stowarzyszenie „Stop Manipulacji” jest organizacją pozarządową, której celem jest pomoc
osobom pokrzywdzonym przez psychologów i psychoterapeutów, jak również przez inne osoby wykonujące praktykę związaną z psychomanipulacją. Autorzy artykułu współpracują ze Stowarzyszeniem.
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Zarzuty stawiane osobom opiniującym (psychologom)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opiniujący oparł się na światopoglądzie, a nie na obiektywnej wiedzy.
Opiniujący mają uprzedzenia płciowe.
Opiniujący są niekompetentni, nie mają rzetelnej wiedzy.
Psycholog zdiagnozował chorobę (zaburzenie psychiczne) według ICD-10, a przecież
nie jest lekarzem psychiatrą.
Opiniujący został skorumpowany.
Opiniujący piszą to, czego sąd oczekuje, tak aby spełnić jego oczekiwania, bo inaczej
nie dostaliby kolejnego „zlecenia”.
Opiniujący posługują się jedną „matrycą opinii” do wszystkich, nie próbują zrozumieć
złożoności problemu.
Opiniujący weszli w rolę sądu i sami decydują o tym, jakie są fakty i które fakty są
prawdziwe.
Opiniujący, zamiast tłumaczyć, wyręczają sąd i wyrokują.
Opiniujący stosują metodę kliniczną, która sprawdza się w szpitalu, a jest mało wartościowa (przydatna) w sądzie.
Opiniujący nie znają zasad statystyki i wyciągają nieuprawnione wnioski z zastosowanych narzędzi.
Opiniujący w trakcie badań byli nieprzyjemni i okazywali lekceważenie wobec osoby
badanej.
Opiniujący nie chcieli wysłuchać, co badany miał do powiedzenia (badany miał wrażenie, że to, co powie, i tak nie ma znaczenia).
Opiniujący nie odpowiadali na stawiane przez organ procesowy pytania, również
w opinii uzupełniającej.

Powyższe zarzuty są sformułowane przez osoby badane, które z racji pozycji procesowej mogą być nieusatysfakcjonowane treścią opinii, w szczególności gdy nie jest ona dla nich korzystna. Warto jednak przyjrzeć się tym
zarzutom, aby zanalizować ich treść oraz podjąć próbę odniesienia do nauki i obiektywnej wiedzy oraz umieszczenia ich w kontekście paradygmatów
psychologicznych, reguł metodologicznych i etycznych.
Część zarzutów znalazła potwierdzenie, chodzi m.in. o następujące nieprawidłowości:
1) brak opisu stosowanej metodologii badania;
2) brak wyników dla poszczególnych badań i toku rozumowania wskazującego, jak biegły dokonał analizy poszczególnych dowodów i w jakim
stopniu wziął pod uwagę wnioski płynące z różnych elementów przy
wprowadzaniu ostatecznej konkluzji;
3) stosowanie metody klinicznej jako podstawy rozumowania;
4) selektywny dobór materiału dowodowego, pomijanie dowodów bez
uzasadnienia ich nieużyteczności;
5) błędy w rozumowaniu statystycznym, a w szczególności nieuwzględnianie konsekwencji rozumowania bayesowskiego;
6) przekraczanie kompetencji przez biegłego;
7) posługiwanie się teoriami niefalsyfikowalnymi.
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Przed omówieniem powyższych kwestii warto zaznaczyć, że odnoszą się
one w większości do strony merytorycznej opinii sądowo-psychologicznych,
a wymagania względem ekspertyzy obejmują także kwestie formalne, od których omówienia warto rozpocząć niniejsze rozważania.

II. Wymogi formalne opinii sądowo-psychologicznej
Wymogi prawidłowo sporządzonej opinii zostały ujęte w Kodeksie postępowania karnego (art. 193–206) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 285 § 1). Zgodnie z treścią art. 200 § 1 k.p.k., opinia może być złożona
przez biegłego w formie ustnej lub pisemnej, zależnie od woli sądu. Powinna
zawierać: imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko
zawodowe biegłego; imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności
dokonanych przez każdą z nich; w wypadku opinii instytucji – także pełną
nazwę i siedzibę instytucji; czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania
opinii; sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski; podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii (art. 200 § 2 k.p.k.).
Powyższe wymogi formalne są łatwiej weryfikowalne, raczej oczywiste
w sporządzanych opiniach oraz niejako proste do spełnienia przez biegłych
psychologów. Niemniej jednak, jak wynika z badań 150 akt sądowych spraw
toczących się w wydziałach karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, biegli
w pełni spełnili tylko dwa wymogi kodeksowe (formalne), tzn. podawali swoje imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy oraz zajmowane stanowisko zawodowe, a także wszyscy złożyli podpisy pod opinią. Wśród badanych opinii
71% biegłych psychologów opatrzyło opinię datą, w 64% spraw opinia kończyła się wnioskami adekwatnymi do postawionego przez organ procesowy
pytania, natomiast w 36% wnioski nie obejmowały pytania, na które biegły
był zobowiązany odpowiedzieć4. W odniesieniu do wymogu sprawozdania
z przeprowadzonych czynności (opis i przebieg), najtrudniej było go ocenić,
gdyż często sprawozdania te nie odzwierciedlały czynności podjętych przez
biegłego, np. ekspert pisał, że korzystał z metod testowych, nie wskazując,
z jakich dokładnie metod korzystał oraz czemu one miały służyć w przypadku przeprowadzanego badania5.
W procedurze cywilnej, odmiennie niż w procesie karnym (art. 200 k.p.k.),
przepisy nie przewidują elementów składowych opinii, pozwalających na
uznanie jej za poprawną. W zasadzie jedynym ustawowym wymogiem jest
posiadanie przez opinię uzasadnienia (art. 285 § 1 k.p.c.). Powinno być ono
4

B. Pastwa-Wojciechowska, M. Błażek, Profesjonalizm czy brak profesjonalizmu…, dz. cyt., s. 25–27.
B. Pastwa-Wojciechowska, M. Błażek, M. Kaźmierczak, Jakość opinii sądowo-psychologicznych –
między oczekiwaniami i wymaganiami wymiaru sprawiedliwości, [w:] Psychologia sądowa, red. M. Szpitalak, K. Kasparek, Kraków 2014, s. 60.
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sformułowane w sposób przystępny i zrozumiały także dla osób nieposiadających wiadomości specjalnych6. Brak w opinii biegłych fachowego uzasadnienia wniosków końcowych uniemożliwia prawidłową ocenę jej mocy
dowodowej, powodując, że wydanie orzeczenia na podstawie takiej opinii następuje z naruszeniem granic swobodnej oceny dowodów z art. 233 § 1 k.p.c.7
Ocena formalna opinii pod kątem zawarcia w niej enumeratywnie wymienionych w art. 200 § 2 k.p.k. obligatoryjnych elementów, uzasadnienia
z art. 285 § 1 k.p.c., a także ocena przez organ procesowy właściwej argumentacji, prawidłowego toku rozumowania, zasad spójności, logiki, argumentacji i braku wewnętrznej sprzeczności (poprawność formalno-logiczna)
zazwyczaj nie budzą żadnych wątpliwości organu procesowego. Niespełnianie powyższych elementów można dostrzec dopiero w trakcie oceny merytorycznej opinii.

III. Ocena merytoryczna opinii sądowo-psychologicznej
przez organ procesowy
Strona merytoryczna opinii biegłych zdaje się niezwykle trudna do oceny przez organ procesowy ze względu na konieczność posiadania wiadomości specjalnych. Sąd Najwyższy8 dopuszcza jednak ocenę procesową merytorycznej wartości opinii na tle całokształtu materiału dowodowego. Niektórzy
autorzy w swoich opracowaniach idą jeszcze dalej, tj. dopuszczają także możliwość kwestionowania przez organ procesowy przyjętej przez biegłego metody badań9.
Aby dokonać oceny merytorycznej zawartości opinii psychologicznej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim jej zgodność z teorią i metodologią
psychologiczną, wiedzą z zakresu psychologii (rozwojowej, rodziny, konfliktu, klinicznej i sądowo-penitencjarnej) oraz metodologicznymi wymogami
psychologicznej diagnozy zdrowia i zaburzeń funkcjonowania.
Odwołując się do zarzutów wyszczególnionych w początkowej części artykułu (głównie merytorycznych) w stosunku do opinii psychologicznych
bądź samych opiniujących, część z nich należy uznać za słuszne. Jako pierwszy przykład błędu w opinii przytoczyć należy brak opisu w opinii sądowo-psychologicznej stosowanej metodologii badania. W kwestii tej już w latach
70. ub.w. SN zajął zdecydowane stanowisko, że „opinia powinna zawierać
opis metod i sposobu przeprowadzania badań, określenie porządku, w jakim je przeprowadzono, oraz przytaczać wszystkie argumenty oparte na

6

Wyrok SN z dnia 29 lipca 1999 r., sygn. II UKN 60/90 (niepubl.).
J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w orzecznictwie sądów
powszechnych i sądu najwyższego, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXV, nr 2 (2015), s. 26.
8
Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 1978 r., sygn. VKR 43/78 (OSNPG 1978, nr 11, poz. 124).
9
S. Kalinowski, Biegły i jego opinia, Warszawa 1994, s. 136.
7
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stwierdzonych okolicznościach”10. Powyższe zasady odnosiły się w wyroku
SN co prawda do opinii sądowo-psychiatrycznej, niemniej jednak można je
odnieść również do opinii biegłych psychologów.
Oprócz szczegółowego opisu metody i podejmowanych przez biegłych
czynności badawczych, w opinii powinien znaleźć się opis wyników dla poszczególnych badań w celu ukazania toku rozumowania wskazującego na
to, w jaki sposób biegli dokonali analizy poszczególnych danych (dowodów)
oraz w jakim stopniu wzięli pod uwagę wnioski płynące z różnych elementów przy formułowaniu ostatecznej konkluzji. Nie wystarczy więc, by biegli
przedstawili swoją ostateczną konkluzję, lecz powinni także wskazać drogę,
która doprowadziła ich do odpowiedzi na postawione przez organ procesowy
pytania11. Bardzo często biegli psychologowie, zamiast odniesień do poszczególnych wyników czy konkretnych ustaleń (co jest działaniem pożądanym),
stosują „strategię maskującą” w postaci niedookreślonych stwierdzeń, np. „na
podstawie przeprowadzonych badań…”, „na podstawie analizy całości materiału dowodowego opiniuję…” (Jakich badań? Jakich dowodów? Jakich ustaleń stanu faktycznego?). Chodzi przede wszystkim o obowiązek określenia
przez biegłego okoliczności, wyników badań czy konkretnych przesłanek, na
podstawie których przyjęto, iż określone fakty prowadzą do wysnucia konkretnych wniosków.
Równie krytycznie należy odnieść się do wniosków biegłych, którzy opierają je wyłącznie na argumentacji zaczynającej się od słów „wnioski, które
przedstawiam, wywiodłem na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia i pracy w...”. Szanując i doceniając rolę doświadczenia klinicznego specjalistów z zakresu psychologii, trzeba jednak stanowczo stwierdzić, że nie
jest ono wystarczające dla poparcia i obrony wniosków końcowych opinii.
Ponadto, stosowanie jedynie metody klinicznej jako podstawy rozumowania
w przypadku diagnozy na potrzeby opinii jest co najmniej niewystarczające,
żeby nie powiedzieć – błędne. Diagnoza kliniczna jest to „procedura, używana od dawna przez lekarzy i psychologów – praktyków, w której diagnosta
zestawia razem różne dane i wyciąga wnioski, stosując metody nieformalne,
subiektywne. Klinicyści robią to w różny sposób, a natura tego procesu wymyka się próbom precyzyjnego opisu”12. Ta strategia diagnostyczna w procesie opiniowania sądowego pociąga za sobą także inne rodzaje błędów.
Diagnoza kliniczna, jako narzędzie w procesie diagnozy medycznej czy
psychoterapii, może mieć zastosowanie w przypadku diagnozy wstępnej
i opartej na intuicji, aby rozpocząć dalszy, już bardziej systematyczny proces
diagnozy. Błędy przy zastosowaniu tego typu diagnozy mogą być naprawione
10

Wyrok SN z dnia 12 marca 1979 r., sygn. I KR 27/79 (OSNPG 1979, nr 10, poz. 138).
T. Tomaszewski, Procesowa kontrola opinii sądowo-psychiatrycznych w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” nr 9 (2000), suplement 4 (12), s. 21.
12
W.M. Grove, R.C. Barden, Protecting the integrity of the legal system: The Admissibility of Testimony
from Mental Health Experts under Daubert/Kumho Analyses, „Psychology, Public Policy, and Law”
nr 5 (1) (1999), s. 224–242.
11
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w dalszej części leczenia. W przypadku diagnoz psychiatrycznych/psychologicznych nierzadko można spotkać osoby, które w okresie kilkunastu lat
leczenia otrzymały co najmniej kilka różnych diagnoz swoich dolegliwości.
W przypadku opiniowania sądowego takie podejście do diagnozy nie może
mieć zastosowania z uwagi na wagę konsekwencji wydanej opinii. Jest to tym
poważniejszy mankament, że opiniujący nie informują organu procesowego
o niskiej wiarygodności zastosowanej techniki, a często ich wnioski mają charakter wniosków graniczących z pewnością.
Kolejny zarzut, jaki można postawić wielu opiniom sądowo-psychologicznym, obejmuje oparcie ich na badaniach, które przeprowadzono przy użyciu
metod diagnostycznych niemających potwierdzonej rzetelności i trafności lub
których trafność jest bardzo niska. W szczególności należy zwrócić uwagę na
tzw. metody projekcyjne, w większości nieposiadające norm i niezweryfikowane empirycznie oraz pozwalające na swobodną interpretację. Bardzo często biegli piszą, że „ta metoda została zastosowana jedynie pomocniczo i nie
miała przeważającego wpływu na wyciągane wnioski...”, choć w rzeczywistości to w oparciu o nią dochodzą do sformułowania definitywnych i jednoznacznych konkluzji.
Wszystkie techniki projekcyjne opierają się na założeniach tzw. hipotezy projekcyjnej. Stanowi ona, że człowiek organizuje niejednoznaczny materiał za pomocą schematów poznawczych, które są aktualnie zaktywizowane,
ujawniając tym samym tłumione czynniki leżące u podstaw funkcjonowania jego osobowości, wzorce podstawowych potrzeb i treści zablokowane13.
Z analiz przeprowadzonych przez E. Habzdę-Siwek i J. Kabzińską wynika, że
systemy ocen tychże technik są zazwyczaj nierzetelne, a ich trafność jest słabo
udokumentowana. Główną wadą metod projekcyjnych jest ich podatność na
działanie czynników sytuacyjnych (np. zmęczenie, obecność innych bodźców
w otoczeniu, zachowanie psychologa, jego płeć, używanie wzmocnień pozytywnych i negatywnych). Do zalet natomiast należy zaliczyć brak możliwości
kontrolowania odpowiedzi, a zatem mniejszą tendencję do oszukiwania, co
w przypadku badań sądowych może być atutem14. Niestety wady przewyższają zalety. Warto także pokusić się o refleksję nad tym, czy używanie narzędzi projekcyjnych w opiniowaniu w sprawach karnych nie budzi wątpliwości również w związku z zakazem dowodowym zawartym w art 171 § 5
k.p.k., dotyczącym stosowania środków technicznych wpływających na procesy psychiczne albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu w związku z przesłuchaniem15. Sprawa wciąż pozostaje dyskusyjna.

13

E. Habzda-Siwek, J. Kabzińska, Psychologia i prawo, Sopot 2014, s. 411.
M. Stasiakiewicz, Współczesne poglądy na badanie testem Rorschacha, [w:] Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, red. H. Sęk, Poznań 1984, s. 183–208; tenże, Metodologiczne problemy testu Rorschacha. Spór o naturę wypowiedzi testowej, [w:] Z zagadnień diagnostyki psychologicznej, red. J. Brzeziński, Poznań 1995, s. 40–51.
15
T. Witkowski, Zakazana psychologia, t. II, Warszawa 2013, s. 341–342.
14
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Warto także wspomnieć, że metody kwestionariuszowe i testowe, jako te
z jasnymi kryteriami odpowiedzi i zadawalającymi parametrami psychometrycznymi, także mają ograniczenia. Przede wszystkim chodzi o to, że osoba
badana, wypełniająca kwestionariusz psychologiczny jest jednocześnie podmiotem i przedmiotem poznania (dokonuje bowiem jednocześnie samoopisu).
Ponadto, część testów i kwestionariuszy nie ma skal kontrolnych i nie znana
jest ich trafność fasadowa, a zatem brak jest możliwości weryfikacji udzielanych odpowiedzi pod kątem aprobaty społecznej (chęci przedstawienia się
w korzystnym świetle) czy świadomego manipulowania odpowiedziami. Wybór wyłącznie takich metod badawczych w celu dokonania diagnozy na potrzeby postępowania sądowego, „osłabia” niejako opinię psychologiczną ze
względu na niską wiarygodność wyników badań przeprowadzonych z użyciem tego typu narzędzi.
Analizując opinie sądowo-psychologiczne, można się natknąć także na
inne błędy wynikające z nieumiejętności doboru właściwych metod, odpowiednich do badanego obszaru (np. narzędzia nieprecyzyjnie badającego
określoną zmienną). Zdarza się, że używane przez psychologów narzędzia
mogą mieć niską wartość merytoryczną jedynie w kontekście badania sądowego, gdyż nie dają pełnego obrazu nieprawidłowości, a jedynie służą identyfikacji cech i predyspozycji badanego w ramach szeroko rozumianej normy. Tymczasem w badaniach sądowych najczęściej chodzi o wyodrębnienie
tego, co w psychice patologiczne16. Identyfikacja zatem obszaru, który biegły
ma zdiagnozować i opisać, powinna wyznaczać i poprzedzać wybór narzędzia czy metody badawczej.
Istotne są także kwestie liczby i różnorodności stosowanych przez bieg
łego psychologa metod diagnostycznych. Błędem jest opieranie wniosków
opinii na wynikach uzyskanych jedną metodą nawet o wysokiej trafności
diagnostycznej dla zjawisk rzadkich (twierdzenie Bayesa17). Określona teza
powinna znaleźć poparcie i być zweryfikowana wynikami z badań przeprowadzonych różnymi metodami. Diagnoza psychologiczna ograniczająca się
do jednej metody powoduje, że taki proces diagnostyczny jest niepełny, może
udaremnić udzielenie odpowiedzi na pytanie organu zlecającego, albo – co
gorsze – może doprowadzić do wyciągnięcia fałszywych wniosków. Z drugiej strony nie znajduje uzasadnienia stosowanie zbyt dużej liczby technik, co
16

A. Pilszyk, E.Waszkiewicz, T. Gordon, Źródła rozbieżności w opiniowaniu sądowo-psychologicznym, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, nr 16 (4) (2007), s. 351–355.
17
Przykładem rozumowania bayesowskiego (twierdzenie Bayesa) jest problem użyteczności
narzędzia (testu) w przypadku bardzo rzadkiego zjawiska, np. zaburzenia (choroby), które dotyczy 1% populacji, i testu wykrywającego tę chorobę z prawdopodobieństwem 99% w populacji osób chorych i błędnie diagnozującego 1% z populacji osób zdrowych. Pomimo tego że wydaje się, iż to narzędzie jest wystarczające (niemalże doskonałe), wynik wykrycia tego zaburzenia
(choroby) będzie tylko w 50% trafny, co w przypadku tak niedookreślonych metod jak psychologiczne należy szczególnie mieć na uwadze. Ten przykład pokazuje, dlaczego ważne jest, aby
nie polegać na wynikach tylko jednego testu (kwestionariusza).

80

Opinia sądowo-psychologiczna pod lupą krytyka...
może prowadzić do zmęczenia osoby badanej, a tym samym obniżenia diagnostycznej wartości odpowiedzi18.
Dobór różnych metod badawczych stosowanych w diagnozie psychologicznej na potrzeby opiniowania sądowego, w tym odpowiednich narzędzi
lub poinformowania o braku takich możliwości, należy do kompetencji psychologów jako ekspertów w swojej dziedzinie. W jaki zatem sposób organ
procesowy, niemający wiadomości specjalnych, może sprawdzić, czy biegły
korzystał z właściwej metodologii? Problem jest tym istotniejszy, że SN jasno określił, iż organy postępowania mają obowiązek oceny opinii biegłego
w świetle wymagań współczesnej wiedzy19 oraz że „(…) przy ocenie nowego
rodzaju dowodu niezbędne jest wyjaśnienie, czy rzeczona ekspertyza opiera
się na jednolitej i powszechnie przyjętej metodzie badawczej”20.
Nie wchodząc głębiej w problematykę oceny merytorycznej opinii dokonywanej przez organ procesowy, warto przytoczyć jeden z utrwalonych w literaturze amerykańskiej standardów, wypracowany na potrzeby tamtejszego opiniowania sądowego. Weryfikacja opinii (prawidłowości zastosowanej
w niej metodologii) pod kątem spełnienia niniejszego standardu może ułatwić przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości odróżnienie rzetelnych opinii mogących stanowić dowód naukowy, od opinii będących tylko subiektywną oceną lub obrazem niczym niepopartych własnych przekonań biegłych.
Ową metodą weryfikacji dowodu z opinii biegłych, czyli „sprawdzenia”,
czy opinia psychologiczna spełnia kryteria dowodu naukowego, jest standard
Dauberta, który może być swobodnie wykorzystywany pomocniczo przez
organy procesowe w Polsce. Podwaliny tej metody zostały wypracowane
w 1993 r. w trakcie sprawy Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. toczącej
się przed sądem najwyższym Stanów Zjednoczonych. Standard Dauberta wyróżnia następujące kryteria oceny dowodu naukowego: falsyfikacji; recenzji
i publikacji; wartości diagnostycznej i standaryzacji; powszechnej akceptacji.
Kryterium falsyfikacji21 jest spełnione, jeżeli badanie (psychologiczne) czy
wykorzystane przez eksperta (psychologa) teoria i technika (metoda, narzędzie psychologiczne) nadają się do sprawdzenia. W celu analizy spełnienia
powyższego kryterium można pokusić się o sformułowanie pytań dodatkowych, takich jak m.in.:
1) „Czy teoria lub technika (metoda, narzędzie psychologiczne), stanowiąca podstawę dowodu, jest sprawdzalna?”,
2) „Czy da się ją empirycznie weryfikować?”,
3) „Czy była takiej kontroli poddana?”.
18

E. Habzda-Siwek, J. Kabzińska, Psychologia…, dz. cyt., s. 412.
Wyrok SN z dnia 6 listopada 2000 r., sygn. IV KKN 440/99 (LEX nr 51136).
20
Wyrok SN z dnia 12 grudnia 1974 r., sygn. III CRN 305/74 (LEX nr 7630).
21
Falsyfikacja – na gruncie psychologii rozumie się przez nią możliwość udowodnienia, że
dana metoda (lub teoria) jest fałszywa. Przykładową teorią, która nie daje możliwości falsyfikacji, jest teoria psychoanalityczna, np. wnioskowanie, że przyczyną zaburzeń w okresie dorosłości są wyparte wydarzenia traumatyczne z dzieciństwa.
19
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Kolejne kryterium – recenzji i publikacji – jest spełnione, gdy dana teoria (psychologiczna) lub technika (narzędzie psychologiczne) były przedmiotem oceny naukowej i publikacji w literaturze fachowej oraz jeśli została ona
sprawdzona za pomocą trafnych i rzetelnych procedur, a także gdy wynik powtórnych badań był pozytywny.
Kryterium wartości diagnostycznej i standaryzacji jest spełnione, gdy
znany jest poziom błędów występujących w danej metodyce oraz gdy istnieją
kontrolujące ją standardy naukowe. Warto w kontekście kontroli techniki (metody psychologicznej użytej do diagnozy sądowo-psychologicznej) zapytać:
1) czy zostały ustanowione standardy i procedury stosowania danej techniki;
2) czy znany jest poziom błędów uzyskiwanych przy stosowaniu tej metody;
3) jaki jest błąd pomiaru techniki;
4) jaki jest poziom błędu pierwszego rodzaju (wynik fałszywie pozytywny, polegający na błędnym przypisaniu własności, której badana osoba/rzecz nie posiada);
5) jak często jest błędem drugiego rodzaju (wynik fałszywie negatywny, polegający na nieprzypisaniu cechy, którą badana osoba lub rzecz
w rzeczywistości posiada);
6) czy istnieją grupy specjalne, dla których wyniki metody są odmienne
od populacji ogólnej;
7) jaka jest poprawka na częstotliwość występowania zjawiska (twierdzenie Bayesa).
Ostatnim kryterium, który wyróżnia standard Dauberta jest kryterium
powszechnej akceptacji. Jest ono spełnione, gdy zastosowana metoda badań
zyskała sobie powszechną akceptację specjalistów. W celu weryfikacji sprawdzić należy:
1) czy była ona faktycznie przedmiotem środowiskowej dyskusji naukowej;
2) czy dana teoria lub technika jest akceptowana przez odpowiednie środowisko naukowców, a więc nie tylko specjalistów, lecz także przez
przedstawicieli ośrodków naukowych zajmujących się daną problematyką oraz
3) jakie zarzuty podnosili krytycy danej teorii lub techniki (metody
badawczej)22.
Sprawdzając, przy pomocy powyższych pytań narzędzia i metody badawcze, których używał biegły psycholog, sporządzając opinię, organ procesowy
ma możliwość częściowej weryfikacji poprawności metodologicznej ekspertyzy, nie mając wiadomości specjalnych z dziedziny psychologii. Rozszerzając
swoją analizę dodatkowo o ocenę toku rozumowania biegłego, poprawności
22

W. Paluchowski, Diagnoza oparta na dowodach empirycznych. Czy potrzebny jest „polski Buros”,
„Roczniki Psychologiczne” t. XIII, nr 2 (2010), s. 16–17.
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logicznej i oceny argumentów za przyjęciem określonego stanowiska (wnios
ku) biegłego, sąd lub prokurator jest w stanie bez większego problemu odróżnić opinie psychologiczne mogące stanowić pełnowartościowy dowód
w sprawie od tych, które nigdy nie powinny zaistnieć w toku postępowania.
Pisząc o błędach i nieprawidłowościach opinii sądowo-psychologicznych,
nie sposób nie wspomnieć również o przekraczaniu przez biegłych psychologów swoich kompetencji. Dość często spotkać można opinie, w których
biegł y wypowiada się co do zakresu, z którego nie posiada wiadomości specjalnych (np. psycholog wypowiada się o rzeczach „zarezerwowanych” dla
lekarza psychiatry, seksuologa czy pediatry). Zdarza się także, że biegli psychologowie diagnozują osoby, które nie zostały w ogóle poddane osobistemu badaniu – np. w sprawach o kontakty z dzieckiem psycholog diagnozuje matkę tylko na podstawie tego, co powiedział o matce ojciec. W sprawach
karnych dochodzi także do sytuacji, w której biegli, niejako „sprowokowani”
pytaniami organów procesowych, udzielają kategorycznych odpowiedzi na
pytania, na które nie da się odpowiedzieć z jakąkolwiek pewnością (np. przewidzieć, czy występuje wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia czynu zabronionego w przyszłości). Poznanie psychologiczne człowieka,
jak pisze J.K. Gierowski, ma swoje ściśle określone granice, których nawet doświadczony biegły psycholog nie jest w stanie przełamać. Znajomość z kolei
granic własnych kompetencji jest istotnym warunkiem rzetelnego pełnienia
roli eksperta i pomocnika sądu w procesie23. Kategoryczność sformułowanej
odpowiedzi powinna odzwierciedlać taki stopień pewności, na jaki pozwalają metodologiczne możliwości zastosowanej przez biegłego procedury warsztatowej. S. Ottolenghi uważał, że biegli powinni zawsze mówić o prawdopodobieństwie, nie zaś używać stwierdzeń kategorycznych. H. Gross poszedł
nawet o krok dalej, twierdząc, że im mniej stanowczo wypowie się biegły, tym
większe szanse uniknięcia błędu ma sędzia24.
Spośród innych nieprawidłowości przy opiniowaniu wymienić także należy wchodzenie biegłych w kompetencje sądu (np. orzekanie o poczytalności, określanie stopnia i formy winy, orzekanie o ważności testamentu, o wiarygodności zeznań czy stwierdzanie przez biegłych, że doszło do popełnienia
danego czynu). Podkreślić należy, że biegły psycholog nie jest w żadnym wypadku uprawniony do interpretowania przepisów prawa oraz wypowiadania się w kwestiach zastrzeżonych dla organu procesowego25. Sąd Najwyższy
zajął w tej kwestii zdecydowane stanowisko, wskazując: „zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze ugruntowany jest pogląd, że interpretacja przepisów
23
J.K. Gierowski, L.K. Paprzycki, Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne, Warszawa 2013, s. 303–304.
24
H. Gross, Criminalpsychologie, Graz 1898, [w:] Z. Marten, Psychologia w pracy sędziego, Sosnowiec 2009, s. 39.
25
J. Kosowski, A. Kotowski, Uwagi de lege lata i de lege ferenda w przedmiocie opiniowania psychologicznego w sprawach karnych, [w:] B. Ledwoch, Wybrane problemy psychologii sądowej, Lublin 2011,
s. 34.
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prawa wyłączona jest ze sfery zagadnień poznawanych w drodze opinii bieg
łych. Sąd jest zobowiązany znać przepisy obowiązującego prawa polskiego
i samodzielnie dokonywać ich interpretacji, a nie zastępować się w tej dziedzinie biegłym”26. Jest to w szczególności ważna uwaga, gdyż biegły często
posługuje się definicjami pojęć wynikającymi z jego dziedziny, a nie z rozumienia kodeksowego.
Mówiąc o sporządzaniu opinii psychologicznej, nie sposób pominąć kwestii języka. Wiadomo, że biegły, otrzymujący pytanie, na które musi odpowiedzieć, zazwyczaj opisane językiem prawniczym, będzie zmuszony przełożyć
język zadania zleconego mu przez organ procesowy na język pojęć empirycznych, używanych w psychologii. Odpowiedź biegłego natomiast powinna być
sformułowana w ten sposób, by pytający jednocześnie ją zrozumiał, a także
by była ona w pełni jasna również dla pozostałych uczestników postepowania. Powinna jasno i w miarę precyzyjnie odpowiadać na zadane pytania, aby
zapobiec niewłaściwym interpretacjom lub nadużyciom, mogącym stygmatyzować osobę opiniowaną w środowisku lokalnym. Język opinii powinien być
zwięzły, komunikatywny i „nieemocjonalny”27.
Warto na koniec dokonać próby zebrania przykładowych błędów/nieprawidłowości, które mogą pojawić się w opiniach sądowo-psychologicznych
sporządzanych przez biegłych. Wykaz egzemplifikacyjny przedstawia poniższa tabela.
Przykładowe błędy w procesie opiniowania/w opiniach
Niewłaściwy dobór danych z materiału dowodowego (tendencyjność, pomijanie).
Bezkrytyczny stosunek do dokumentacji medycznej/psychologicznej zawartej w materiale dowodowym (zaświadczenia, opinie innych biegłych, dokumenty prywatne).
Mało krytyczna analiza wywiadu od badanego.
Dominacja diagnostyczna z czasu badania nad diagnozą w okresie zakreślonym przez organ procesowy.
Uleganie wpływom osób bezpośrednio zainteresowanych badaniem.
Nierespektowanie prawa do odmowy udzielania odpowiedzi na pytanie.
Dobór narzędzi badawczych nieadekwatnych do badanego czy też obszaru dobór narzędzi nieprecyzyjnie opisujących badaną cechę.
Używanie narzędzi i metod niezweryfikowanych empirycznie.
Dobór narzędzi pozwalających na swobodną interpretację (narzędzia projekcyjne).
Brak dopasowania narzędzi do normy i patologii.
Używanie narzędzi niezweryfikowanych pod kątem aprobaty społecznej.
Oparcie diagnozy na teoriach, które nie podlegają falsyfikacji (K. Popper).

26

Wyrok SN z dnia 17 stycznia 1987 r., sygn. V KRN 474/86 (OSNPG 1988, nr 3, poz. 29).
J.T. Stanik, Teoretyczne i metodologiczne przesłanki opiniodawstwa psychologicznego w procesie sądowym, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” nr 9 (2000), suplement 4 (12), s. 69–80.
T. Widała, Język wniosków opinii, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” nr 9 (2000), suplement 4
(12), s. 81–84.
27
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Brak weryfikacji wyniku innymi metodami, w szczególności gdy metody mają dopuszczalną do badań indywidualnych, ale niską trafność.
Nieuzasadniony prymat walorów „doświadczenia” i poglądów tzw. szkoły naukowej nad
wiedzą.
Nieuwzględnianie czynników sytuacyjnych.
Niezrozumiały, zbyt „naukowy” lub zbyt „emocjonalny” język.
Przekraczanie kompetencji przez biegłych.

IV. Podsumowanie
Opinie psychologiczne sporządzane przez biegłych prezentują różną jakość. Część spełnia standardy i może lub powinna stanowić wspierający dowód w sprawie, ale sporo jest także takich, które nie zasługują w ogóle na
miano opinii eksperckich, a nawet powinny stać się pretekstem do zrewidowania postępowania, w drodze którego powołuje się biegłych sądowych
(bez zweryfikowania ich wiedzy i kompetencji, a jedynie poprzez odebranie przedstawionych przez kandydatów dokumentów, których prawdziwości również się nie sprawdza, a także nie ocenia).
Bezsprzecznie funkcję biegłego powinny pełnić osoby o najwyższych
kwalifikacjach i najszerszym poziomie wiedzy ze swojej dziedziny (także
wiedzy logicznej, statystycznej, prawniczej i etycznej) oraz z bogatym doświadczeniem. Tylko takie osoby dają gwarancję opiniowania na najwyższym
poziomie, bez narażenia osoby badanej na negatywne skutki popełnionego
przez siebie błędu czy wydania opinii nierzetelnej lub nieprawdziwej (bez intencjonalnego działania, a wyłącznie na skutek niedouczenia i braku wiedzy),
jak również bez narażenia siebie samego na odpowiedzialność za przedstawienie w postępowaniu sądowym fałszywej opinii.
Biegli psychologowie, tak jak biegli z innych dziedzin, na podstawie
art. 233 § 4 k.k. ponoszą odpowiedzialność karną za przedstawienie fałszywej opinii (ekspertyzy). Zagrożenie karą sięga od roku do 10 lat. Do niedawna dotyczyło to tylko przestępstwa popełnionego umyślnie, natomiast wraz
z wprowadzeniem nowego § 4a art. 233 k.k., penalizowane jest także działanie w granicach nieumyślności (zagrożenia karą od roku do lat 3).
„Opinia jest fałszywa, jeśli podaje nieprawdziwe fakty lub wyciąga z nich
wnioski wyraźnie niezgodne z kryteriami, które w danej dziedzinie uznaje
się za niewątpliwe, a także jeśli zawarta w niej ocena jest wyraźnie sprzeczna
z rzeczywistym stanem rzeczy lub z aktualnym stanem wiedzy oraz gdy bieg
ły nie zamieszcza istotnych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań i analiz”28. Tak określona fałszywość opinii jest niczym innym jak opisaniem w niej nieprawdziwych faktów (a przecież biegły nie ma możliwości
weryfikacji, czy osoba badana przekazuje biegłemu informacje prawdziwe),
28
K. Kucharczyk, Biegłego można pozwać za fałszywą opinię w postępowaniu sądowym, „Dziennik
Gazeta Prawna”, 3 listopada 2015 r., nr 214 (4107).
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wyciągnięciem wniosków, które odbiegają od niewątpliwych w danej dziedzinie kryteriów (a przecież kryteria te w psychologii nie są jasno dookreślone) lub jeśli ocena zawarta w opinii jest wyraźnie sprzeczna z aktualnym stanem wiedzy (ze stanem wiedzy dostępnej biegłemu, czy np. stanem wiedzy
z najnowszych amerykańskich badań psychologicznych, z którymi nie każdy
polski biegły się zapoznał), a także gdy biegły nie zamieszcza istotnych wniosków z przeprowadzonych badań (kto i według jakich kryteriów określi, który wniosek był bardziej istotny, a który mniej).
Czy zatem artykuł 233 § 4a k.k. może stanowić legislacyjną kontrolę jakości opiniowania sądowego i próbę eliminacji tych, które nie są (choćby nieumyślnie) oparte na aktualnej wiedzy lub prezentują wyraźnie błędnie wyciągnięte wnioski czy też nie prezentują tych istotnych? Pytanie o to, czym
jest fałszywa opinia przedstawiona w warunkach nieumyślności, wciąż zatem
pozostaje otwarte, ale pewne jest, że zgodnie z obowiązującym prawem bieg
ły ponosi odpowiedzialność karną za jej przedstawienie przed sądem oraz odpowiada osobiście własnym majątkiem za szkodę spowodowaną wskutek wydania fałszywej opinii w postępowaniu sądowym29.
Podsumowując, warto zastanowić się, jakie są możliwości zarówno organów wymiaru sprawiedliwości, jak i środowiska psychologicznego skontrolowania jakości wydawanych opinii psychologicznych i eliminacji tych nierzetelnych, które mogą wyrządzić wiele szkód osobom opiniowanym.
Pozytywny wpływ na jakość opinii mogłoby mieć opracowanie bardzo
ścisłych kryteriów merytorycznych i metodologicznych (standardów) opiniowania sądowo-psychologicznego. Kryteria te miałyby służyć obiektywizacji
odnoszącej się do umiejętności i kompetencji biegłych. Idąc dalej, należałoby
rozważyć weryfikację i zmianę obecnych kryteriów powoływania biegłych
na takie, które będą gwarantować ich rzetelną wiedzę merytoryczną i kompetencje. Być może warto byłoby stworzyć wewnętrzny system30 pozwalający
na wymianę informacji dotyczących nierzetelnych opinii i ich autorów. Należałoby natomiast z całą pewnością spowodować, aby biegli psychologowie
obowiązkowo systematycznie się doszkalali, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zaś – nabyli wiedzę, umożliwiającą im skuteczną kontrolę procesową opinii psychologicznych, a nie wyłącznie „ślepe” przyjmowanie każdej
ekspertyzy, tylko dlatego, że odpowiada ona wymogom formalnym i została
sporządzona przez specjalistę z danej dziedziny.

29

Wyrok SN z dnia 29 maja 2015 r., sygn. V CSK 479/14 (http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=V%20CSK%20479/14, dostęp: 20 lipca 2016).
30
Inicjatywę taką proponuje Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych
(EFIC).
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Wybrane problemy opiniowania
przez biegłego z zakresu
slangu narkotykowego
W doktrynie słusznie przekonuje się, iż zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego wyrażona w art. 8 § 1 k.p.k. odnosi się nie tylko do rozstrzygnięć, lecz także do ustaleń będących ich podstawą1. Mając to na względzie, należy przyjąć, że ocena, czy zachowanie osób podejrzanych wyczerpuje
znamiona czynu zabronionego określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej: u.p.n.)2, wymaga od organu procesowego analizy całości materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania karnego z punktu widzenia kryteriów określonych w art. 7 k.p.k.
Elementem tego materiału nie musi być jednak zawsze dowód z opinii bieg
łego. W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozważań należy uczynić natomiast zagadnienie, czy – a jeżeli tak, to w jakich sytuacjach – w sprawach
związanych z przestępczością narkotykową elementem materiału dowodowego może być dowód z opinii biegłego z zakresu slangu narkotykowego.
Udzielając na to pytanie odpowiedzi pozytywnej, w dalszej kolejności należy rozważyć szczegółowe kwestie wiążące się ze wspomnianym dowodem.
W szczególności bez pytania nie można pozostawić zagadnienia znaczenia tego dowodu w procesie karnym, a więc – czy może stać się on wyłączną podstawą w zakresie ustaleń co do sprawstwa i winy osób podejrzanych

*
Doktor prawa, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
1
Zob. L.K. Paprzycki, Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego a wykorzystanie w procesie karnym wiadomości specjalnych w zakresie psychiatrii i psychologii – przegląd problematyki, [w:] Iudicium et
Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha, Warszawa 2011, s. 585.
2
Tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 224 z późn. zm.
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o popełnienie czynu zabronionego określonego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Obserwacja praktyki wymiaru sprawiedliwości pokazuje, że potrzeba
rozważenia uzupełnienia materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie o dowód z opinii biegłego może wystąpić w tych sytuacjach, gdy treść
zarejestrowanych rozmów telefonicznych osób podejrzanych o popełnienie
czynów zabronionych określonych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii została przez nich w określony sposób zakodowana. Kod, przy
użyciu którego osoby podejrzane o popełnienie wspomnianych czynów zabronionych mogą starać się utajnić rzeczywistą treść ich rozmów telefonicznych, określa się mianem slangu narkotykowego. Przez pojęcie „slang” należy rozumieć potoczną odmianę języka używaną przez daną grupę zawodową
lub środowiskową, która to odmiana odznacza się ekspresywnością i pewnym zasobem odrębnego słownictwa3. Trawestując przytoczoną definicję na
potrzeby niniejszych rozważań, należy przyjąć, że slang narkotykowy to potoczna odmiana języka, używana przez grupę środowiskową zajmującą się
przestępczością narkotykową i odznaczająca się pewnym zasobem odrębnego słownictwa. W przypadku posługiwania się slangiem narkotykowym odczytanie znaczenia wyrażeń użytych przez osoby podejrzane w trakcie rozmowy przez organ procesowy we własnym zakresie nie zawsze jest możliwe.
W celu zrozumienia znaczenia tych wyrażeń organ procesowy musi zatem
rozważyć na podstawie art. 193 § 1 k.p.k. wydanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu slangu narkotykowego.
Dowód z opinii biegłego z zakresu slangu narkotykowego może być niewątpliwie dopuszczony przez organ procesowy w procesie karnym z inicjatywy strony. Ustalenie, czy treść rozmów telefonicznych osób podejrzanych
wskazuje na to, że wyczerpali oni znamiona czynów zabronionych określonych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ma zasadnicze
znaczenie dla toczącego się postępowania karnego. Dlatego też wydaje się,
że wspomniany dowód z opinii biegłego powinien być również dopuszczony przez organ procesowy z urzędu. Wniosek ten znajduje wsparcie w aktualnym ujęciu art. 167 k.p.k. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 marca
2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw4, wedle którego dyspozycji dowody przeprowadza się na wniosek
stron albo z urzędu. Na tle przytoczonej treści art. 167 k.p.k. w literaturze wyrażono pogląd, wedle którego organ procesowy jest zobowiązany do przeprowadzenia dowodu, gdy może mieć on znaczenie dla realizacji zasady prawdy materialnej określonej w art. 2 § 2 k.p.k.5, a więc dla ustalenia, czy osoby
podejrzane wyczerpały znamiona czynu zabronionego określonego w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dowód z opinii biegłego
3

Słownik wyrazów obcych, red. L. Drabik, Warszawa 2011, s. 851.
Dz.U. poz. 437.
5
Tak M. Kurowski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016, red. D. Świecki, Warszawa 2016, s. 160.
4
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z zakresu slangu narkotykowego powinien być również dopuszczony z urzędu przez organ procesowy na tle poprzedniego ujęcia analizowanego przepisu. Wedle art. 167 § 1 zd. 2 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca
2015 r. w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw6, dowód z urzędu mógł być dopuszczony i przeprowadzony przez sąd w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami7. Znaczenie
wyrażeń użytych przez ustawodawcę w tym przepisie dla uzasadnienia inicjatywy dowodowej sądu stało się przedmiotem zainteresowania przedstawicieli doktryny jeszcze przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z września 2013 r.8 Spośród zaprezentowanych
w doktrynie stanowisk co do rozumienia wyrażeń użytych w art. 167 § 1 zd. 2
k.p.k. w brzmieniu nadanym wspomnianą nowelizacją należy przychylić się
do tzw. koncepcji sprawiedliwościowej, wedle której powodem dopuszczenia
dowodu z urzędu jest możliwość wydania wyroku rażąco niesprawiedliwego
w rozumieniu art. 440 k.p.k. Na tle tej koncepcji sąd pierwszej instancji powinien zatem rozważyć, czy jeśli nie wykaże inicjatywy dowodowej, to nie skłoni to sądu drugiej instancji do interwencji w trybie art. 440 k.p.k. Oznacza to,
że aktywność dowodowa sądu z urzędu powinna być uznana za uzasadnioną wtedy, gdy bez jej przejawienia grozi wydanie orzeczenia rażąco niesprawiedliwego9. Wydaje się, że z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, gdy
zachodzi konieczność ustalenia, czy znamiona czynów zabronionych zarzucanych osobom podejrzanym zostały skompletowane, czy też zdekompletowane. Uzasadnia to zatem wniosek, że – w razie braku inicjatywy dowodowej
stron – sąd powinien z urzędu dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu slangu narkotykowego, gdyż dowód ten ma znaczenie dla ustalenia, czy
zachowanie osób podejrzanych wyczerpuje znamiona czynów zabronionych
określonych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
6

Dz.U. poz. 1247 z późn. zm.
Przytoczone brzmienie przepisu art. 167 § 1 zd. 2 k.p.k. nie utraciło mocy wraz z wejściem
w życie cytowanej ustawy nowelizacyjnej z dnia 11 marca 2016 r. Z treści art. 25 ust. 1 tej ostatniej ustawy wynika wszakże, że w sprawach, w których po 30 czerwca 2015 r. skierowano akt
oskarżenia, wniosek o wydanie wyroku skazującego, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania lub wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego, postępowanie toczy się według przepisów dotychczasowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Tym samym art. 167 § 1 zd. 2 k.p.k. ma zastosowanie do wymienionych spraw
skierowanych ze skargą do sądu w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r.
8
Zob. w szczególności T. Grzegorczyk, Podstawowe kierunki proponowanych zmian procedury karnej, „Państwo i Prawo” nr 11 (2012), s. 18–19; L.K. Paprzycki, Jedna czy dwie zasady prawdy materialnej po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego w 2013 r.?, [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga
jubileuszowa poświęcona sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, Warszawa 2014, s. 409 i n.; A. Lach, Dopuszczenie dowodu z urzędu w świetle nowelizacji k.p.k., [w:] Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji kodeksu postępowania
karnego, red. A. Lach, Toruń 2014, s. 101 i n.
9
Tak S. Zabłocki, Artykuł art. 167 k.p.k. po jego nowelizacji – wstępne nakreślenie problemów, „Palestra” nr 7–8 (2015), s. 168.
7
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Z punktu widzenia treści art. 193 § 1 k.p.k. biegły to osoba posiadająca wiadomości specjalne. Uzasadnia to poczynienie rozważań odnośnie do
tego, czy znajomość slangu osób zajmujących się przestępczością narkotykową może być traktowana jako wiadomości specjalne w rozumieniu wskazanego przepisu. Wiadomości specjalne to wiedza lub umiejętności wynikające ze
specjalistycznego przygotowania zawodowego. Jak zauważa się w literaturze,
na ogół w piśmiennictwie oraz w orzecznictwie SN przyjmuje się, że górna
granica, powyżej której mamy do czynienia z „wiadomościami specjalnymi”,
to poziom średniego wykształcenia ogólnego10. Wydaje się, że przytoczony
„pułap” nie jest pomocny przy ocenie, kiedy mamy do czynienia z osobą posiadającą wiadomości specjalne z zakresu slangu narkotykowego. Wymieniona postać slangu nie jest wszakże wiedzą, która znajduje się w programie nauczania szkoły podstawowej, średniej czy wyższej. Z tego względu należy
przyjąć, że w przypadku biegłego z zakresu slangu narkotykowego granica
„wiadomości specjalnych” nie może być wyznaczona wysoko.
W niniejszym opracowaniu należałoby również rozważyć, jak kwalifikować specjalność biegłego z zakresu slangu narkotykowego. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie, jak się wydaje, zależy od treści rozmów osób podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych określonych w przepisach ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. W sytuacji gdy rozmówcy w celu utajnienia
treści swych rozmów posługują się wyłącznie wyrażeniami, biegłego z zakresu slangu narkotykowego można traktować jako kryminologa mającego
wiedzę o wyrażeniach używanych przez sprawców przestępczości narkotykowej. Z odmienną sytuacją mamy natomiast do czynienia, gdy rozmówcy
w celu utajnienia treści swych rozmów posługują się nie tylko wyrażeniami,
lecz także określonymi mechanizmami językowymi. W tym przypadku bieg
łego z zakresu slangu narkotykowego można byłoby traktować jako specjalistę z zakresu językoznawstwa. Tytułem przykładu można wskazać, że osoby
podejrzane w trakcie rozmowy w celu ukrycia rzeczywistej treści ich konwersacji mogą używać komunikatów niedopowiedzianych, które polegają na
użyciu zaimków wskazujących „ten”, „tamto”, pominięciu wyrazu będącego nazwą przedmiotu, pozostawieniu wyrażenia będącego jego określeniem,
np. „tamte dwie duże”. W tym samym celu osoby podejrzane mogą używać
neosemantyzmów polegających na nadaniu istniejącym wyrażeniom innego
znaczenia i prowadzących do stworzenia nietypowych konstrukcji, pozbawionych sensu przy ich odczytaniu w podstawowym znaczeniu, np. „paczka uśmiechów”.
Do czynności biegłego z zakresu slangu narkotykowego można powołać zarówno osobę, która jest biegłym sądowym, jak i biegłego ad hoc, a więc
każdą osobę, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w tym zakresie
(art. 195 k.p.k.). Brak jest szczególnych wymagań o charakterze formalnym odnośnie do osoby, która może być uznana za biegłego z tego zakresu. W kwestii
10

L.K. Paprzycki, Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego…, dz. cyt., s. 586.
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wymagań merytorycznych w literaturze wskazuje się, że takim biegłym może
być osoba, której badania oparte są na przekonaniu wynikającym z doświadczenia życiowego i posiadanej wiedzy z zakresu mechanizmów zwalczania przestępczości narkotykowej11. Ze względu na specyfikę obszaru badań
w polskiej praktyce wymiaru sprawiedliwości występuje jedynie klika osób
uznawanych za biegłych w zakresie problematyki slangu narkotykowego.
Dopuszczając dowód z opinii biegłego z zakresu slangu narkotykowego,
z inicjatywy strony albo z urzędu, organ procesowy musi określić, jaki ma
być jej przedmiot (art. 194 pkt 2 k.p.k.). Może być nim w pierwszej kolejności ustalenie, czy wyrażenia użyte w trakcie rozmowy przez osoby podejrzane są związane ze substancjami psychotropowymi, środkami odurzającymi,
środkami zastępczymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii12, a jeżeli tak, to jakimi13. Przedmiotem opinii biegłego z zakresu slangu narkotykowego może być
również w niektórych przypadkach ustalenie ilości wspomnianych substancji czy też środków.
Potwierdzeniem tej tezy mogą być okoliczności sprawy rozpatrywanej
przez SA w Białymstoku, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 listopada
2013 r. zajął w tym zakresie następujące stanowisko: „Odnośnie do rozmowy
z dnia 19 czerwca 2008 r. biegły, analizując jej treść, rzeczywiście użył sformułowania, że rozmówca zamawia u oskarżonego dwie porcje prawdopodobnie
marihuany. Biegły wskazał, że wyrażenie ilościowe „dwójka” jest powszechnie stosowane w slangu narkotykowym na terenie całego kraju (...)”14.
Przedmiotem wspomnianej opinii w niektórych przypadkach może być
również ustalenie wzajemnych powiązań pomiędzy kontaktującymi się osobami, terminów transakcji, jakości narkotyków15.
W celu wydania opinii, której przedmiot musi być określony w postanowieniu wydanym przez organ procesowy, biegłemu powinno się udostępnić
akta sprawy (art. 198 § 1 k.p.k.), a także oczywiście materiały niejawne w postaci protokołów odsłuchań nagrań oraz zapisów dźwiękowych nagrań na
nośnikach CD16.
Opinia biegłego z zakresu slangu narkotykowego podlega ocenie, tak
jak każdy inny dowód, z punktu widzenia kryteriów określonych w art. 7
k.p.k. Potwierdzeniem tej tezy mogą być okoliczności sprawy rozpatrywanej
przez SA w Lublinie, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 grudnia 2014 r.
11

Zob. R. Teluk, Opiniowanie przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego i przestępczości narkotykowej na podstawie materiałów niejawnych uzyskanych w wyniku podsłuchu telefonicznego, „Zeszyty Prawnicze” Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
13.2, Warszawa 2013, s. 141.
12
Definicje tych substancji zostały określone w art. 4 pkt 25–26 oraz art. 4 pkt 11a u.p.n.
13
R. Teluk, Opiniowanie przez biegłego…, dz. cyt., s. 143.
14
Sygn. VIII Ka 388/13 (orzeczenia.bialystok.so.gov.pl).
15
R. Teluk, Opiniowanie przez biegłego…, dz. cyt., s. 143.
16
Zob. szerzej co do sposobu i zakresu udostępnienia biegłemu materiałów zawierających informacje niejawne R. Teluk, Opiniowanie przez biegłego…, dz. cyt., s. 136 i n.
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wskazał, że: „(…) omawiana opinia nie pozostawia, sądzić należy, że także dla
obrońcy, wątpliwości, jaki był przedmiot owych rozmów, wnioski biegłego są
tu kategoryczne, odpowiadają życiowemu doświadczeniu (…)”17.
Oceniając z urzędu lub na wniosek strony procesowej, czy sporządzona
opinia biegłego z zakresu slangu narkotykowego powinna zostać uzupełniona, należy uwzględnić kryteria określone w art. 201 k.p.k., a więc zupełność,
jasność i niesprzeczność opinii. Przy ocenie opinii biegłego uwzględniającej
wymienione kryteria nasuwa się w szczególności pytanie, w jaki sposób skontrolować opinię biegłego, wedle którego dane wyrażenia użyte w trakcie rozmowy przez osoby podejrzane są – bądź też nie są – zakodowaniem wyrażeń związanych ze substancjami psychotropowymi, środkami odurzającymi,
środkami zastępczymi czy nowymi substancjami psychoaktywnymi w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wydaje się, że
oceniając opinię biegłego z zakresu slangu narkotykowego, można uwzględnić, jakie biegły ma doświadczenie życiowe i zawodowe oraz czy pozwoliło mu ono uzyskać wiedzę na temat mechanizmów działania przestępczości
narkotykowej. Ponadto, oceniając wspomnianą opinię, można odwołać się do
słowników slangu środowiska narkotykowego dostępnych w formie papierowej oraz w internecie18. Organ procesowy, oceniając opinię biegłego z zakresu slangu narkotykowego, powinien mieć również na uwadze ograniczenia
w zakresie kontroli tej opinii. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę
na to, że slang narkotykowy, tak jak każdy język, jest żywy i cały czas się rozwijający, co skutkuje jego nietrwałością oraz zmiennością. Po drugie, wiedza
biegłego w zakresie znajomości tego języka ma z istoty swej charakter wtórny. Po trzecie, w rozmowach osób podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii występuje
często nie tylko slang narkotykowy, lecz także inne slangi, np. młodzieżowy,
więzienny, co niewątpliwie utrudnia ocenę opinii wydanej przez biegłego.
Nie można wreszcie zapominać, że w slangu narkotykowym mogą występować regionalizmy, co również może stanowić czynnik utrudniający organowi procesowemu ocenę opinii.
Mając na względzie powyższe uwagi, należy postawić w tym miejscu pytanie o znaczenie, jakie dla organów procesowych może mieć dowód z opinii
biegłego z zakresu slangu narkotykowego, a w szczególności, czy może on być
dowodem przesądzającym winę i sprawstwo osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego określonego w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W orzecznictwie udziela się jednoznacznie odpowiedzi negatywnej na zadane pytanie. Potwierdzeniem tej tezy mogą być okoliczności
sprawy rozpatrywanej przez SA w Krakowie, który w uzasadnieniu wyroku
z dnia 18 czerwca 2013 r. wskazał: „Te dowody mogą być traktowane jedynie
17

Sygn. II AKa 213/14 (Legalis nr 1186892).
Zob. przykładowo www.narkoslang.pl, www.narkomania.org.pl, www.vasisdas.tk,
www.miejski.pl.
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jako dowody pośrednie, nieprzesądzające winy. Określenie „dropsy” oraz ich
liczba 50 podana w związku z planowaną „imprezą”, użyte w rozmowie podsłuchanej przez policję, świadczą o tym, że chodziło o zamówienie narkotyków w postaci tabletek ekstazy. Odpowiedź oskarżonego na to zamówienie
słowem „dobrze” oznaczała nie tylko zgodę, lecz także zobowiązanie się do
dostarczenia zamówionego towaru, a więc była pośrednim przyznaniem, że
towar posiada lub uzyska na odpowiedni termin. Podobnie zwrot o „piątkę
palenia” oznacza zamówienie pięciu gramów marihuany (…)”19. Podobnie SA
w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 listopada 2013 r. wskazał,
że: „(…) jak celnie zauważył sąd a quo opinia ta, gdy się uwzględni treść dowodów ze źródeł osobowych, ma walor pomocniczy i żadnym miejscu nie
stanowi samodzielnej podstawy ustalenia faktów (…)”20.
Dowód z opinii biegłego z zakresu slangu narkotykowego nie może być
zatem jedynym dowodem obciążającym podejrzanego, przesądzającym jego
sprawstwo i winę w zakresie czynów zabronionych określonych w ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii. Takie znaczenie dowodu ze wspomnianej
opinii należy w pełni zaaprobować. Nie należy wszakże zapominać o wcześniej przytoczonych ograniczeniach w zakresie jego kontroli, które to ograniczenia wynikają z natury slangu jako takiego, a także z używania przez osoby
rozmawiające również innych slangów czy regionalizmów. Mając to na względzie, należy przychylić się do poglądu wyrażonego w orzecznictwie, wedle
którego dowód ze wspomnianej opinii ma jedynie znaczenie weryfikujące pozostały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie.
W tym kontekście warto przywołać uzasadnienie wyroku SN z dnia 27
marca 2013 r., w którym wyrażono pogląd, iż: „(…) opinia ta nie stanowiła
podstawy konkretnych ustaleń w zakresie znaczenia sformułowań użytych
w trakcie poszczególnych rozmów telefonicznych prowadzonych między
M.O. i M.G. Natomiast opinia ta posłużyła do weryfikacji wiarygodności relacji A.K., która utrzymywała, że z rozmów telefonicznych, jakie w jej obecności prowadził M.G. wynikało, iż sprzedaje on narkotyki pod pozorem sprzedaży alkoholu (...)”21.
Podobne znaczenie przypisuje się dowodowi ze wspomnianej opinii
również w orzecznictwie sądów powszechnych. W tym kontekście SA w Katowicach w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 września 2012 r. wskazał: „Po
pierwsze jak to wynika wprost z uzasadnienia zaskarżonego wyroku przedmiotowa opinia była tylko jednym z nawzajem uzupełniających się, a wyżej wskazanych w uzasadnieniu, dowodów przeprowadzonych w sprawie.
Jej treść została zweryfikowana zarówno wyjaśnieniami oskarżonych, zeznaniami świadków i innymi omówionymi w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku dowodami. W uzasadnieniu wyroku Sąd »meriti« wcale nie traktuje
19
20
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Sygn. II AKa 17/13 („Prokuratura i Prawo” 2014, nr 3, poz. 39).
Sygn. II AKa 185/13 (Legalis nr 1067547).
Sygn. III KK 423/12 (Legalis nr 797103).
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przedmiotowej opinii biegłego jako »dowodu nadrzędnego«, ale jako jedynie
pomocnego w weryfikacji wiarygodności osobowych źródeł dowodowych.
Dowód ten został oceniony podobnie jak inne dowody we wzajemnej korelacji w sposób, o jakim mowa w art. 7 k.p.k. (…)”22.
W identyczny sposób znaczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu slangu narkotykowego ocenił SO w Białymstoku, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 listopada 2013 r. zajął następujące stanowisko: „Skarżący zdaje się
przy tym nie zauważać, że rozmowy zarejestrowane w wyniku kontroli operacyjnej nie są jedynymi dowodami obciążającymi oskarżonego W.P. Sąd Rejonowy, dokonując oceny dowodów, słusznie powołał się na obciążające wyjaśnienia współoskarżonych K.C., J.Ł., którzy potwierdzili przyjmowanie od W.P.
narkotyków w postaci marihuany i amfetaminy. Także inne dowody osobowe
w postaci zeznań A.S., P.K. (2), J.Z. wskazują, że zaopatrywali się w narkotyki
u W.P. Wskazać także należy na zeznania S.S., która zamieszkiwała wspólnie
z oskarżonym w wynajętym mieszkaniu i, jak zeznała, nie miała wątpliwości, że W.P. handluje narkotykami. Zatem podważana przez skarżącego opinia biegłego nie jest jedynym dowodem w sprawie, ale w zestawieniu z dowodami osobowymi i wyjaśnieniami współoskarżonych wskazać można, że
opinia ta jest rzetelna i kompletna (…)”23.
Za pomocą wspomnianego dowodu można zweryfikować nie tylko osobowe źródła dowodowe w postaci wyjaśnień oskarżonych oraz zeznań świadków, lecz także informacje niejawne. Potwierdza to lektura uzasadnienia
wyroku SA w Lublinie z dnia 2 grudnia 2014 r., w którym wyrażono zapatrywanie, że „(...) tak też ów dowód został zinterpretowany przez sąd I instancji,
to jest jako wzmacniający wymowę materiałów niejawnych (...)”24.

22
23
24

Sygn. II AKa 257/12 (Legalis nr 744228).
Sygn. VIII Ka 388/13 (orzeczenia.bialystok.so.gov.pl).
Sygn. II AKa 213/14 (Legalis nr 1186892).
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Analiza kryminalna
– o pół kroku dalej
Tematyka analizy kryminalnej nie jest łatwa do kompleksowego omówienia. Wiązać się to musi z potrzebą odwołania do rozwiązań przyjętych i stosowanych w różnych dziedzinach prawa, głównie kryminalistyce, kryminologii czy psychologii sądowej, w powiązaniu z naukami ścisłymi.
Zagadnienie opinii biegłego z zakresu analizy kryminalnej nie było dotąd szerzej omawiane i wciąż postrzegane jest bardziej jako domena tzw. prawa policyjnego1. Co więcej, analiza kryminalna dotychczas nie doczekała się
kompleksowego opracowania monograficznego w rodzimym piśmiennic
twie2. A przecież pamiętać należy, że niebagatelne znaczenie dla realizacji
*
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i redaktor „Przeglądu Prawniczego UW”, prezes Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Ius
et civitas, członek ruchu naukowego UW. Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie, orzeka w sprawach karnych. Autor artykułów i glos, publikował m.in. w „Przeglądzie Sądowym”, „Prokuraturze i Prawie”, „Wojskowym Przeglądzie Prawniczym”, „Gazecie
Sądowej”, „Iustitii”; współautor książki Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów.
1
Szerzej zob. M. Kobylas, M. Hausman, Analiza kryminalna jako narzędzie wspomagające zwalczanie przestępczości zorganizowanej, „Policja” nr 3 (2006); P. Maciejczak, I. Klonowska-Senderska,
Analiza kryminalna. Skuteczne narzędzie, ale nie panaceum na brak myślenia. Wywiad z M. Ślizakiem
i W. Ignaczakiem z BWK KGP, „Kwartalnik Policyjny” nr 4 (2012), s. 5–7; G. Krysmann, Analiza kryminalna. Możliwości jej wykorzystania w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, Wystąpienie
na konferencji naukowej, Karpacz 1–5 czerwca 2009 r., http://www.zielona.gora.po.gov.pl/index.
php?id26, dostęp: 22 września 2016.
2
W tej mierze warto zwrócić uwagę, że na rynku prawniczym jedynymi opracowaniami monograficznymi są pozycje: P. Chlebowicza i W. Filipkowskiego, Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2011 oraz J. Kamińskiej i P. Chlebowicza, Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych, Warszawa 2015. Poza tym godne odnotowania i poznania
są artykuły: M. Kołdys, Analiza przepływów finansowych jako szczególna technika analizy kryminalnej. Praktyczne wykorzystanie, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 13 (2015); P. Chlebowicza, Perspektywy wykorzystania analizy kryminalnej w praktyce prokuratorskiej, „Prokuratura i Prawo”
nr 7–8 (2013) oraz niepublikowana praca doktorska M. Hausmana, Wykorzystanie analizy kryminalnej w działaniach podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa RP, Szczytno 2014.

95

Jakub M. Iwaniec
skutku, który organy ścigania chcą osiągnąć w codziennej pracy, jest przetransponowanie danych operacyjnych „na proces”. Inaczej mówiąc, celem jest
zaopatrzenie organów procesowych, w tym prokuratora i sąd, w dowody pozwalające na skazanie. Nie trzeba chyba przekonywać, że bez solidnego materiału dowodowego w jednostkowej sprawie trudno będzie o udowodnienie
sprawstwa i winy. Podobnie, bez solidnego przygotowania organów ścigania i prokuratora w codziennej pracy, bez wypracowania pewnych standardów postępowania dowodowego, nie sposób podjąć skutecznej walki z przestępczością.
Czym jest analiza kryminalna? W znaczeniu ogólnym jest niczym innym
jak metodą przetwarzania danych (informacji) w procesie poznawczym i wykrywczym. Jeśli organy ścigania idą po nitce do kłębka i wyobrazimy sobie, że
od tego kłębka odchodzi kilka, kilkanaście, a nawet kilkaset wzajemnie przeplatających się nici, które niekiedy się urywają, to analiza kryminalna pozwala na ich połączenie w złożoną całość i dotarcie do celu. Jeśli zaś chodzi o znaczenie procesowe, w moim przekonaniu, analiza kryminalna może stanowić
dowód3 w każdej sprawie, co oznacza, że jako dowód, może przybrać różne
formy. Czyniąc to założenie wyjściowe można zatem zaproponować definicję
tego pojęcia na użytek procesu karnego i stwierdzić, że analiza kryminalna
jest dowodem przeprowadzonym w wyniku procesu intelektualnego z wykorzystaniem instrumentów wiedzy specjalnej, m.in. informatyki, ekonomii,
matematyki, czego wyrazem jest zwykle opinia biegłego.
Idąc tym tokiem rozumowania, w mojej ocenie, opinia z zakresu analizy
kryminalnej jest niezwykle pomocnym narzędziem dla prokuratora i sądu,
gdyż zwykle spaja klamrą okoliczności dowodowe mające różny charakter,
niekiedy charakter poszlak, oraz pozwala poznać i zrozumieć modus operandi sprawcy. Analiza kryminalna otwiera też praktykom oczy na nowe technologie, za pomocą których możemy odtworzyć przebieg zdarzenia będącego
w sferze zainteresowania procesowego. Jeśli więc przyjąć, że organy procesowe dążą do zdobycia wiedzy o czynie i sprawcy, to analiza kryminalna stanowi drogę, którą można pójść o pół kroku dalej niż w tradycyjnych metodach wykrywczych oraz procesowych, mających na celu urzeczywistnianie
naczelnych zasad postępowania karnego. Analizę kryminalną należy odróżnić od informatyki śledczej, dziedziny zbliżonej, wcale nie wolniej się rozwijającej. O ile bowiem analiza kryminalna bazuje na założeniach wielowątkowych z różnych dziedzin nauki, o tyle informatyka śledcza skupia sią na
wykrywaniu, w tym poprzez odzyskiwanie, danych ze źródeł teleinformatycznych, głównie z dysków komputerów, smartfonów, tabletów czy innych
podobnych urządzeń. Obie dziedziny, pomimo podobnego przedmiotu badawczego, są jednak różne. Przykładowo, chcąc uzyskać dowodową wiedzę,
3

A. Gaberle zauważa, że przez pojęcie „dowód” należy rozumieć zasadniczo jedyne, właściwe procesowo źródło, na podstawie którego można poczynić ustalenia faktyczne (A. Gaberle,
Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007, s. 21).
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czy wytypowany delikwent X miał związek z zabójstwem kobiety Y, nie możemy ograniczyć się jedynie do ustaleń analityka kryminalnego, że był na
miejscu zdarzenia, mając na względzie poczynione w drodze jego czynności informacje związane z logowaniem użytkowanego przez X telefonu i karty SIM w danej stacji bazowej BTS (oczywiście przy braku innych dowodów
o tym fakcie świadczącym). Równie zasadnie, lecz już na bazie ustaleń informatyka śledczego, możemy znaleźć motyw zabójstwa, którym będzie teza oparta na ustaleniu, że X korespondował z Y, późniejszą ofiarą, i poczuł zawód
miłosny, co zostanie z kolei poczynione na podstawie informacji wynikających z odzyskanych danych z wyrzuconego do studzienki kanalizacyjnej, pozornie niedziałającego, aparatu telefonicznego, odnalezionego przez organy
ścigania i poddanego badaniom.
Analiza kryminalna jako proces intelektualny wykorzystywana jest na
co dzień przede wszystkim w szeroko pojętej dziedzinie prawa karnego,
a w szczególności w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych. Kwestię tę
regulują odrębne przepisy resortowe. Wystarczy wskazać, że w praktyce wygląda to tak, że w każdych komendach wojewódzkich policji są utworzone
wydziały wywiadu kryminalnego, których funkcjonariusze zbierają, przetwarzają i analizują dane, uzyskane przykładowo od operatorów telekomunikacyjnych, tudzież w drodze podsłuchów (PTK), kontroli korespondencji internetowej (KKI) i innych form pracy operacyjnej. Efektem takich prac
jest zwykle notatka lub sprawozdanie z analizy kryminalnej. W CBŚP został
utworzony Wydział Analizy Kryminalnej, który obsługuje inne jednostki organizacyjne. Podobnie rzecz się ma w CBA; analizą kryminalną zajmują się
funkcjonariusze z wydzielonej komórki organizacyjnej. Jest tak też w ABW.
Biegłym z zakresu analizy kryminalnej może zostać ten, kto dysponuje wiedzą specjalną z tej dziedziny. Jeśli warunkiem uznania opinii biegłego za wartościową z punktu widzenia jej fachowości ma być m.in. oparcie
jej na sprawdzonej, powtarzalnej, udowodnionej naukowo metodologii, rzeczą oczywistą jest to, aby autor przyszłych ekspertyz taką metodologię opanował i wcześniej z powodzeniem stosował. Z formalnego punktu widzenia
biegłymi sądowymi mogą zostać osoby, które spełniają warunki, o których
mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia
2005 r. w sprawie biegłych sądowych 4, wydanym na podstawie art. 157 § 2
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych5 (korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończyła 25 lat, posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki,
sztuki, rzemiosła, a także inne umiejętności, dla których ma być ustanowiona, co powinno być wykazane przez samego kandydata stosownymi dokumentami; daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego; wyrazi zgodę na ustanowienie biegłym). Biegłym może zostać również osoba,
4
5

Dz.U. Nr 15 poz. 133.
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o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie (art. 195
k.p.k.). Z materialnego punktu widzenia biegłym analitykiem w sprawach
karnych może zostać osoba, która spełnia dodatkowe, ogólne wymogi kodeksowe, o których mowa w art. 196 § 1 (nie był świadkiem czynu, nie jest
osobą najbliższą itp.) lub 3 k.p.k. (nie utracił zaufania). W praktyce oznacza
to, że biegłymi analitykami są głównie funkcjonariusze policji lub funkcjonariusze innych organów i służb oraz instytucje specjalistyczne, w których
działają byli funkcjonariusze, mający praktykę w sporządzeniu analiz, czy to
w formie notatek służbowych, czy to raportów, czy to innych form dokumentowania pracy operacyjnej.
Stosownie do art. 194 k.p.k. w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu
z opinii biegłego z zakresu analizy kryminalnej należy wskazać: imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych, a w wypadku opinii instytucji, w razie potrzeby – specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział
w przeprowadzeniu ekspertyzy; przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformułowaniem, w miarę potrzeby, pytań szczegółowych, termin dostarczenia opinii.
Oto przykładowa teza dowodowa, przydatna na co dzień w praktyce:
„Sąd (…) postanowił dopuścić dowód z opinii pisemnej X – biegłego sądowego z dziedziny analizy kryminalnej, biegłego z listy Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie na okoliczność weryfikacji wyjaśnień
oskarżonego Karola Z. z okolicznościami związanymi ze zdarzeniami zaistniałymi w dniach 6 stycznia 2014 r. i 9 lutego 2014 r. (napadami na placówki
bankowe), wskazanymi w aktach sprawy – a to pod kątem analizy aktywności IMEI, połączeń telefonicznych oraz logowań na stacjach przekaźnikowych
BTS wskazanych przez operatorów na podstawie wyraportowanych informacji z systemu operatorów telefonii komórkowej, jak również danych wynikających z protokołów oględzin zabezpieczonych u oskarżonego telefonów komórkowych, danych wynikających z historii rachunku bankowego, danych
potwierdzających obecność w miejscu pracy, a także wskazania wszelkich
ewentualnych anomalii wynikających z wyżej opisanych danych (np. schematów działania sprawcy itp., nie tylko w okresie zarzutów, lecz także również
mogących świadczyć o ewentualnej innej przestępczej aktywności)”.
W świetle praktyki sądowej coraz częściej można spotkać opinie łączne
z zakresu analizy kryminalnej oraz informatyki śledczej. Ma to miejsce głównie w sprawach, w których zatrzymano i zabezpieczono dowody rzeczowe
w postaci aparatów telefonicznych, laptopów, twardych dysków z komputera itp. Taka opinia ma charakter porównawczy pod kątem ujawnionych danych, przy czym ekspertyza z zakresu informatyki śledczej dostarcza tych danych z innych źródeł niż billingi, informacje bankowe, rachunki, faktury czy
nawet dokumentacja z podsłuchów lub kontroli korespondencji internetowej.
Wyobraźmy sobie następującą, dość prostą sytuację. Służby (np. policja)
w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych ustalają numer abonencki
figuranta, o którym mają wiedzę ze źródeł, że uczestniczy w obrocie amfetaminą na bardzo dużą skalę. Stosują wobec niego środki techniki operacyjnej
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w formie kontroli operacyjnej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji6, w wyniku której ujawniają, że figurant dość regularnie
kontaktuje się z inną osobą, nazwijmy go „hurtownikiem”, poprzez wiadomości tekstowe, oferując do sprzedaży mięso różnych gatunków w określonej
cenie. Następnie w toku tychże czynności zostaje ustalone, że figurant z hurtownikiem mają się spotkać w określonym miejscu i czasie. Funkcjonariusze
oczywiście już tam czekają, nie wiedzą jednak, kim jest hurtownik, ponieważ
ten zmieniał często karty SIM i aparaty telefoniczne, z których kontaktował
się z figurantem. Po kilkunastu minutach obserwacji miejsca figurant zjawia
się na włoskim skuterze z plecakiem – w którym, jak się później okaże, ma
przy sobie 2 kg amfetaminy. Hurtownik, widząc „handlarza mięsem”, zbliża
się do niego, jest ostrożny i nagle dostrzega obserwację, po czym odwraca się
i ucieka, wyrzucając telefon komórkowy do studzienki kanalizacyjnej. Policja zatrzymuje figuranta i po krótkim pościgu hurtownika. Pierwszy milczy,
nie przyznaje się do udziału w obrocie, przyznaje się jedynie do posiadania
znacznej ilości substancji psychotropowej na własny użytek [jakże częsta linia obrony – przyp. J.I.], drugi z kolei zaprzecza wszystkiemu, co jest mu zarzucane. Po jakimś czasie policjanci odnajdują wyrzucony telefon i odzyskują
z niego dane w postaci wykasowanych wiadomości tekstowych wymienianych z figurantem i świadczących o współpracy w dziedzinie „rynku mięsnego”. Połączenie tych wszystkich elementów to nic innego jak analiza kryminalna poprzedzona opinią z zakresu informatyki śledczej.
Wypada w tym miejscu zaprezentować pokrótce przykładową opinię
z zakresu analizy kryminalnej w nieskomplikowanej sprawie karnej. Zanim
jednak to nastąpi, krótkie wprowadzenie. Młody pan X został oskarżony o dokonanie rozbojów na dwie placówki bankowe w Warszawie za pomocą przedmiotu przypominającego broń. Postawiono mu więc zarzuty z art. 280 § 1 k.k.
Podczas jednego z napadów, uciekając, zgubił metalową rozkładaną pałkę.
W toku czynności operacyjnych wytypowano mężczyznę, który mógł mieć
związek ze sprawą. Mężczyznę zatrzymano, jak również znaleziono metalową rozkładaną pałkę, którą poddano badaniom daktyloskopijnym. W wyniku rozpytania wyszło na jaw, że ujawnioną metalową pałkę zatrzymany pożyczył od kolegi. Jak nietrudno się domyślić, kolegą był Młody pan X, którego
niezwłocznie zatrzymano, a w wyniku przeszukania pomieszczeń ujawniono znaczne ilości gotówki, w tym znaczone banknoty z tzw. bezpiecznej koperty, które pochodziły z jednej z okradzionych placówek bankowych. Młody
pan X przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia, które były wątpliwe dowodowo, mało konkretne, asekuracyjne. Prokurator oparł jednak akt oskarżenia właśnie na wyjaśnieniach oskarżonego,
zeznaniach kolegi, zeznaniach pracowników banków, nagraniach z monitoringu oraz protokołach przeszukania pomieszczeń. Sprawa trafiła na wokandę. Sąd nie uwzględnił wniosku o dobrowolne poddanie oskarżonego karze
6
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i zaczął z urzędu gromadzić dowody, z doświadczenia wiedział bowiem, że
taktyka procesowa w tego rodzaju sprawach nastawiona jest przede wszystkim na szybkie opuszczenie aresztu śledczego, a następnie odwrócenie linii
obrony i ukierunkowanie jej na zaprzeczanie.
W wyniku inicjatywy własnej sądu podjętej w trybie art. 167 k.p.k. zgromadzono przede wszystkim: billingi połączeń ujawnionych u Młodego pana
X telefonów i kart SIM, z którymi oskarżony mógł mieć związek, historię rachunku bankowego oskarżonego, grafik pracy oskarżonego obejmujący okres,
w którym zdarzenia miały miejsce, protokół oględzin zawartości zabezpieczonych u oskarżonego telefonów.
Biegły przedstawił opinię, która składa się z kilku części. Przede wszystkim, co jest nieodzownym elementem opinii, biegły wskazał własną metodologię pracy. Podał m. in., że analizowany materiał stanowił wykaz połączeń
i aktywności IMEI uzyskany zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci papierowych wydruków. Zauważył: „Formę elektroniczną przetworzyłem
do jednolitego formatu, wykorzystując aplikację MS Excel 2007, natomiast wydruki papierowe zeskanowałem i wykonałem OCR, wykorzystując do tego
aplikację Abbyy FineReader 8, a następnie uzyskaną wersję elektroniczną
również przetworzyłem do jednolitego formatu w MS Excel. Na potrzeby wykonania analizy na tak dużej ilości danych posłużyłem się oprogramowaniem
i2 iBase 5 z modułem wizualizacyjnym i2 Analyst’s Notebook 7 z wykorzystaniem standardowych ikon obiektów i połączeń z palety użytkownika. Powyższe oprogramowanie umożliwiło utworzenie bazy danych o nazwie 34/2014
za pośrednictwem modułu i2 iBase 5 Designer”. Wspomniana baza posiada utworzone obiekty analityczne odnoszące się do różnych elementów, które pojawią się następnie w opinii. Zostały one przez biegłego odpowiednio
oznaczone. Są to ikony odnoszące się do: abonentów (mężczyzna, kobieta, firma, spółka itp.), telefonów (stacjonarny, komórkowy, karta SIM, budka telefoniczna, komputer, numer specjalny operatora itp.) oraz dodatkowych danych
(ustalonych numerów IMEI telefonów, adresów domowych, adresów poczty elektronicznej, rachunków bankowych, stacji BTS itp.). Następnie biegły
przedstawił część analityczną, a więc sposób czynionych ustaleń własnych na
podstawie posiadanych danych, w szczególności powiązań pomiędzy różnymi elementami związanymi z czasem, miejscem przestępstwa i osobami, które czy to znajdowały się w pobliżu (np. logowały się do danego BTS obejmującego swoim zasięgiem placówkę bankową), czy to znajdować się nie mogły
(logowały się do innego BTS). Przebieg procesu myślowego biegły prezentuje za pomocą grafów, wykresów, drabinek itp. Po prezentacji biegły wyciąga stosowne wnioski i spostrzeżenia, np.: „Wobec powyższego opracowałem
schemat działania sprawcy: przed dokonaniem napadu wykonuje on połączenia zamawiające kurs z miejsca zdarzenia. Według wskazań z logowań BTS
kurs taki realizowany jest w okolice miejsca zamieszkania oskarżonego. Połączeń tych dokonuje z kart pre-paid wkładanych przemiennie z użytkowanym numerem. Dodatkowo z danych kart wykonuje połączenia do swoich
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znajomych, co wyraźnie wskazuje, iż czynność ta wykonywana jest przez
niego samego. Na bazie posiadanego materiału teleinformatycznego można
stwierdzić, iż podobna sytuacja, tj. połączenia w celu zamówienia kursu, powtarza się kilkakrotnie (…)”. Na tej podstawie sąd osiągnął dwa cele: zrealizował zasadę dążenia do prawdy materialnej poprzez inicjatywę własną oraz
uzupełnił materiał dowodowy, weryfikując krytycznie wyjaśnienia oskarżonego, czym zrealizował zasadę obiektywizmu procesowego.
Istniejąca w obrocie procesowym opinia powinna być w stosownym trybie wprowadzona formalnie do materiału dowodowego, tak aby na jej podstawie można było odtworzyć przebieg zdarzenia (poczynić ustalenia faktyczne). Pamiętać bowiem należy, że stosownie do art. 410 k.p.k. podstawę
wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych na rozprawie głównej. Będzie to możliwe przede wszystkim w drodze zaliczenia pisemnej opinii biegłego w poczet materiału dowodowego na podstawie art. 393
§ 1 k.p.k. w zw. z art. 394 § 2 k.p.k., jeśli z wnioskiem o jej odczytanie wprost
nie wystąpi strona, która nie miała możliwości zapoznania się z jej treścią7.
Niezależnie od tego możliwe jest uzupełniające przesłuchanie biegłego, który wydał opinię pisemną, co skutkuje uzyskaniem opinii ustnej. O ile przesłuchanie biegłego w trybie art. 200 § 3 k.p.k. może nastąpić w celu uściślenia
wniosków opinii pisemnej, o tyle przesłuchanie na podstawie art. 201 k.p.k.
7
Aktualne (a więc obowiązujące od dnia 15 kwietnia 2016 r.) brzmienie przepisu art. 394 § 2
zd. 2 k.p.k. z jednej strony nie pozwala na „torpedowanie” procesu absurdalnymi wnioskami
o odczytanie dokumentów zamiast zaliczenia ich w poczet bez odczytywania, choć w codziennej praktyce ta linia obrony procesowej nie była zbyt często nadużywana, z drugiej zaś odpowiedzialnością za wynik procesu obarcza również strony, to w ich interesie procesowym leży
bowiem prawo do zapoznania się z materiałem dowodowym, z którym związany jest następczy obowiązek wynikający z domniemania, że skoro materiał dowodowy znajduje się w aktach
sprawy, a te są dostępne, to strona materiał ten powinna znać. Oczywiste przy tym jest, że sformułowanie „nie miała możliwości zapoznania się z ich treścią” stanie się już niebawem przedmiotem wielu wypowiedzi interpretacyjnych instancji odwoławczych, w tym tej najwyższej.
Jednak już dziś można zaproponować kryteria, dla których odczytanie zamiast ujawnienia danego materiału, np. opinii biegłego, będzie obowiązkiem sądu – i chodzi tu o sytuację, w której
strona wniesie o odczytanie określonego dokumentu najpóźniej do momentu, gdy ujawnienie
bez odczytania jeszcze nie nastąpiło z zastrzeżeniami wynikającymi z poniższych rozważań.
Po pierwsze, należy odczytać dokument, gdy wnioskodawca wkracza do postępowania sądowego jako strona (np. w sytuacji, o której mowa w art. 58 § 1 i art. 61 § 1 k.p.k.), choćby już po ujawnieniu danego dokumentu bez odczytania, i wnosi o jego odczytanie. Po drugie, wydaje się, że
„niemożność zapoznania się z dokumentem” nie dotyczy tej strony procesowej, która na etapie postępowania sądowego wnosi o odczytanie dokumentu zawnioskowanego w akcie oskarżenia, jeśli doręczono jej prawidłowo zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia (art. 334 § 3
k.p.k.) albo oskarżonego, któremu doręczono odpis aktu oskarżenia (art. 338 § 1 k.p.k.); w takich
sytuacjach uprawnieni do złożenia wniosku o odczytanie dokumentu mają już bowiem wiedzę, że w akcie oskarżenia znajdują się określone dowody, a więc mogli się z nimi zapoznać. Po
trzecie, wniosek o odczytanie będzie uzasadniony, gdy strona, która wnosiła o zapoznanie się
z aktami, z przyczyn obiektywnych nie mogła tego uczynić. W każdym razie należy jednak pamiętać, że nieuwzględnienie wniosku strony, podczas gdy taki obowiązek sądu był, stanowi jedynie względną przyczynę odwoławczą i może skutkować stwierdzeniem uchybienia przez sąd
ad quem, choć spowoduje uchylenie wyroku tylko w sytuacji, gdy błąd ten mógł mieć wpływ na
treść rozstrzygnięcia (art. 438 pkt 2 k.p.k.).
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wymaga wykazania, że opinia pisemna jest niejasna, niepełna albo sprzeczna wewnętrznie czy też niezgodna z inną opinią dotyczącą tych samych okoliczności.
Z procesowego punktu widzenia niezbyt trafną praktyką jest załączanie
wraz z aktem oskarżenia notatek z analizy kryminalnej z wnioskiem o ich
następcze zaliczenie przez sąd w trybie art. 393 § 1 k.p.k. Takie notatki nie są
bowiem dokumentem urzędowym złożonym w postępowaniu przygotowawczym, a zwykłym sprawozdaniem z czynności analitycznych właściwym dla
biegłego, gdyż z ich treści wynika, że przedstawiono wiadomości specjalne
o istotnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia sprawy. W takiej sytuacji najbardziej sensownym i klarownym procesowo zabiegiem będzie dopuszczenie
dowodu z opinii biegłego ad hoc z zakresu analizy kryminalnej (art. 195 k.p.k.)
– autora notatki z analizy, który przetransponowałby treść tej notatki na opinię odpowiadającą wymogom art. 200 § 2 k.p.k. pod kątem tezy dowodowej
wskazanej w postanowieniu. Sąd wówczas dysponowałby nie notatką z analizy, lecz opinią z zakresu analizy kryminalnej, którą następnie mógłby formalnie wprowadzić do procesu. Inną kwestią jest przesłuchanie analityka –
autora notatki z analizy w charakterze świadka. Moim zdaniem nie jest to
właściwe rozwiązanie, a to z uwagi na rodzaj i treść depozycji, które miałby taki świadek do przekazania (wiedza o charakterze specjalnym). W takim
układzie sąd naruszyłby art. 193 § 1 k.p.k. poprzez przeprowadzenie dowodu
z zeznań świadka, podczas, gdy z okoliczności sprawy wynikało, że dysponował on wiadomościami specjalnymi i powinien być przesłuchany jako biegły.
Ponadto, przesłuchanie analityka w charakterze świadka dyskwalifikowałoby go następnie z procesu jako biegłego. W myśl art. 196 § 1 k.p.k. nie mogą
być biegłymi osoby powołane w charakterze świadków. W omawianym kontekście, jeśli sąd nie dopuści dowodu z opinii pisemnej analityka jako biegłego, wprowadzenie wiadomości specjalnych, którymi dysponował, jest jeszcze
możliwe w trybie przesłuchania go w charakterze biegłego. Również ta koncepcja nie wydaje się rozsądna procesowo. Pamiętać bowiem należy, że notatka z analizy kryminalnej to niezwykle złożony i skomplikowany treściowo
dokument, który praktycznie w każdym wypadku jest „okraszony” istotnymi wykresami, grafami, tabelkami. Skoro notatka z analizy nie może zostać
zaliczona w poczet materiału dowodowego z przyczyn, o których była mowa
wyżej, to trudno sobie wyobrazić sytuację, aby analityk – autor notatki przesłuchiwany jako biegły – przedstawiał w opinii ustnej owe skomplikowane
wykresy analityczne. Teoretycznie mógłby to uczynić, np. prezentując je na
odrębnych arkuszach, które stanowiłby pisemny załącznik do ustnej opinii,
przy czym musiałby wyjaśnić własną metodologię i sposób wykonania analizy, co z jednej strony zajęłoby mu czas zbliżony do opiniowania pisemnego, z drugiej zaś – czyniłoby powód do skutecznego poniesienia zarzutu niepełności takiej opinii.
Podsumowując, należy zauważyć, że opinia z zakresu analizy kryminalnej stanowi uzupełniający, a niekiedy pierwszorzędny materiał dowodowy
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w ostatecznym rozstrzygnięciu sądu, biegły z tej dziedziny jest zaś niezastąpionym pomocnikiem organów procesowych. Prokurator oraz sąd zbyt rzadko jednak sięgają po dowód z opinii biegłego tej specjalności, gdyż przedmiot
opiniowania nie jest jeszcze powszechnie stosowany w rodzimym systemie
prawa karnego. Patrząc jednak na liczbę opinii z zakresu analizy kryminalnej, która jest coraz większa, czemu sprzyja rosnąca chęć sędziów i prokuratorów do kształcenia się oraz specjalizowania w danej tematyce, można
mieć uzasadnione nadzieje, że aparat państwowy w walce z przestępczością,
a zwłaszcza z jej wciąż nowymi i wyrafinowanymi aspektami (zorganizowana przestępczość narkotykowa, ekonomiczna, finansowa), posiadł dobrego
sprzymierzeńca, jakim jest biegły z zakresu analizy kryminalnej.
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Specyfika opinii biegłego
w cywilnych procesach medycznych
w aktualnym orzecznictwie
i badaniach własnych
I. Biegły w procesach medycznych
Wzrost procesów medycznych jest zjawiskiem nie tylko polskim. Wynika
to z faktu, że coraz więcej pacjentów jest świadomych swych praw i podejmuje próby ich dochodzenia. W cywilnym procesie sądowym o błąd medyczny
opinia biegłego lekarza ma duży wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. W ostatnich latach wzrost jej znaczenia jest coraz bardziej zauważalny. Wpływ na
to ma z szybki rozwój nauk medycznych, nowych metod i nowych technologii używanych w diagnostyce oraz leczeniu. Artykuł 278 § 1 k.p.c. stanowi,
iż w sprawach wymagających wiadomości specjalnych sąd, po wysłuchaniu
*

Lekarz medycyny i doktor nauk prawnych. Z racji swojego pierwszego wykształcenia od
ponad 10 lat pracuje i zdobywa doświadczenie w prawie medycznym. Obecnie na stanowisku
adiunkta w Zakładzie Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy. Jest kierownikiem programu badawczego pt. „Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów
medycznych” w sądach cywilnych. Celem badania jest analiza ilościowa i jakościowa cywilnych
spraw sądowych dotyczących szeroko pojętego błędu medycznego. W 2013 r. uzyskała tytułu
radcy prawnego. Ze względu na swoje zainteresowania dotyczące ochrony zdrowia rok później
rozpoczęła specjalizację ze zdrowia publicznego w trybie przeznaczonym dla magistrów. Ukończyła również liczne studia podyplomowe, m.in. w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, prawa
medycznego i bioetyki oraz prawa dowodowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym oraz kwestiach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Autorka wielu artykułów i opracowań na temat zdrowia publicznego, w tym także szeroko pojętego prawa
medycznego.
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wniosków stron, co do liczby biegłych i ich wyboru, może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Warto podkreślić, że
w świetle tej regulacji sąd nie decyduje samodzielnie o powołaniu biegłego
– z wyjątkiem sytuacji gdy działa z urzędu – choć niewątpliwie jest ostatecznym decydentem w zakresie powołania biegłego lekarza. Sens tych regulacji kodeksowych prowadzi do wniosku, iż celem ustawodawcy było ułatwienie sądowi rozeznania i zrozumienia rozstrzyganej kwestii, a zatem że biegły
występuje w roli swoistego „pomocnika” sądu1. Ze względu na zasadę kontradyktoryjności sąd cywilny podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową jedynie w sytuacjach szczególnych2. W sprawach medycznych taką szczególną
sytuacją jest konieczność skorzystania z opinii biegłego.
Należy przyjąć, że opinia biegłego lekarza w procesie cywilnym o błąd
medyczny jest szczególnym środkiem dowodowym, choć w doktrynie można znaleźć pogląd odmienny3. Świadczą o tym głównie przedmiot i cel tej opinii oraz osoba biegłego lekarza. Biegły lekarz ocenia fakty z punktu widzenia
specjalistycznej wiedzy medycznej, a ponadto w pewnych wypadkach będzie
również je ustalał (np. badanie pacjenta niezbędne do wydania opinii). Zdaniem praktyków kluczowy problem w sprawach dotyczących błędu medycznego stanowi brak możliwości dokonania przez sędziego w pełni obiektywnej
oceny opinii biegłego. Obecnie w Polsce brak skutecznego mechanizmu kontroli opinii biegłych sądowych i oceny ich opinii. W doktrynie rozpoczęła się
dyskusja nad koniecznością zmian w zakresie uregulowań zawartych w polskim prawie cywilnym dotyczącym dowodu z opinii biegłego. W celu włączenia się do tej dyskusji autorka opracowania podjęła analizę orzecznictwa
sądów cywilnych oraz opinii biegłych lekarzy w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej w sądach rejonowych na terenie Warszawy.

II. Kwalifikacje biegłego lekarza
Biegły to osoba, która posiada wiadomości specjalne, a więc takie, które
wykraczają poza normalną, powszechną w danych warunkach wiedzę i poza
przeciętne umiejętności praktyczne4. Zdaniem SN wiadomości specjalne to
szczególna wiedza specjalistyczna z danej dziedziny sztuki, techniki, kultury, budownictwa, przemysłu, rolnictwa, transportu, komunikacji, informatyki, chemii etc., obejmująca wiadomości wykraczające poza zakres tych, jakimi dysponuje ogół osób inteligentnych i ogólnie wykształconych5. Zatem
1

Wyrok SN z dnia 6 września 1932 r., sygn. II K 629/32 (LEX nr 390881).
Wyrok SN z dnia 19 maja 2000 r., sygn. III CZP 4/00 (LEX nr 40098).
3
K. Markiewicz, Dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych – zwyczajny czy nadzwyczajny środek dowodowy, wykład wygłoszony podczas konferencji „Rola biegłego w postępowaniu sądowym”, Wrocław 24 kwietnia 2015 r.
4
Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1976 r., sygn. II KR 48/76 (LEX nr 19186).
5
Wyrok SN z dnia 18 lipca 1975 r., sygn. CR 331/75 (LEX nr 7729).
2
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nie jest konieczne powoływanie biegłego co do umiejętności, których wymagać można od każdej osoby kończącej edukację szkolną6.W orzecznictwie
„wiadomości specjalne” zostały określone od strony negatywnej7. Są to wiadomości, które nie są powszechnie dostępne, to wiedza, jakiej nie posiada,
z racji wykształcenia, prawnik – absolwent studiów akademickich, a nie wynika ona również z doświadczenia życiowego przeciętnego człowieka8.
Kwalifikacje biegłego powinny być – co do zasady – analizowane dwupłaszczyznowo. Po pierwsze, z perspektywy wiedzy merytorycznej i umiejętności, a po drugie – w odniesieniu do predyspozycji dotyczących sprawowania funkcji biegłego9. W przypadku biegłych lekarzy niezbędne jest
ukończenie studiów medycznych na wydziale lekarskim lub lekarsko-dentystycznym. Nie bez znaczenia jest zbieżność specjalności biegłego lekarza
z przedmiotem opiniowania. W analizowanych przez autorkę sprawach w sądach rejonowych w Warszawie wielokrotnie pełnomocnicy stron stawiali zarzut powołania biegłego, który nie miał odpowiedniej specjalizacji. W jednej
z nich pojawił się zarzut, iż: „lekarz stomatolog nie ma odpowiednich kompetencji do dokonywania oględzin mostu protetycznego, którego wykonanie
powinno być ocenione przez protetyka”. Zarzut ten stał się podstawą apelacji
– naruszenie art. 278 k.p.c.10 W analizowanych sprawach pełnomocnicy stron
przywoływali zakres kompetencji lekarza zgodny z aktualnymi przepisami,
czyli rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów11. Konsekwencją braku odpowiedniej specjalizacji biegłego w omawianych sprawach było to, iż powoływani
byli kolejni biegli, a strona narażona była na przewlekłość postępowania12.
Warto podkreślić, że na lekarzy nałożony jest również obowiązek samokształcenia i doskonalenia zawodowego np. poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, posiedzeniach towarzystw naukowych itd. Brane są
również pod uwagę publikacje oraz uzyskanie stopnia naukowego z dziedzin
medycznych. Wymagania te zostały określone w ustawie z dnia 5 grudnia

6

Wyrok SN z dnia 25 maja 2010 r., sygn. I PK 192/09 (LEX nr 585693).
C. Kulesza, Biegły i jego opinia, wykład, Studium Podyplomowe Prawa Dowodowego UKSW,
12 października 2013 r.
8
Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1976 r., sygn. II KR 48/76 (LEX nr 19186).
9
K. Flaga-Gieruszyńska, Dowód z opinii biegłego a standardy rzetelnego postepowania sądowego
w sprawach cywilnych, [w:] Rola biegłego w postepowaniach sądowych, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Wrocław 2016, s. 95.
10
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. V Ca 2559/11 (niepubl.) – projekt badawczy Zakładu Prawa, Ekonomiki i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego: Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów medycznych.
11
Dz.U. 2013 poz. 26.
12
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, sygn. II C 496/08 (niepubl.) – projekt
badawczy Zakładu Prawa, Ekonomiki i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów
medycznych.
7
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1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty13 oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów14.
Jednak rozporządzenie nie określa bezpośrednich sankcji za niedopełnienie
obowiązku doskonalenia zawodowego, wskazuje jedynie w § 8, że niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego jest odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy.
Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na merytoryczną wartość
opinii biegłego jest jego doświadczenie. Zwraca na to uwagę sąd w uzasadnieniu wyroku sprawy dotyczącej błędu medycznego w analizowanych przez
autorkę aktach sądów rejonowych w Warszawie. W tym przypadku biegły
stwierdza, że nie ma badania, które mogłoby zweryfikować to rozpoznanie
poza badaniem doświadczonego lekarza. Rozpoznanie choroby było trudne
i wymagało doświadczenia neurochirurgicznego i ortopedycznego. Ten typ
bólu – pisze biegły lekarz – nie jest możliwy do zdiagnozowania rutynowymi
badaniami diagnostycznymi przy braku zmian na zdjęciach rentgenowskich
kręgosłupa15. Zdaniem praktyków dość trudno jest sprawdzić rzetelność, doświadczenie czy wymaganą bezstronność danego eksperta. Dużą rolę w tym
procesie powinni odgrywać sami sędziowie, już na etapie procesu orzekania.
Sprawy sądowe bywają zaskakująco różne i nietypowe. Dlatego nie powinno
się nakładać na sędziów ograniczenia swobody wyboru pomocnika w dostępie do rzadkich specjalności16.
Nie są wyjątkowe przypadki, gdy biegli twierdzą, że nie mają przygotowania do wypowiadania się na dany temat, a mimo to podejmują próby opiniowania. W jednej ze spraw cywilnych analizowanych przez autorkę pojawił się pośrednio ten problem. Biegły lekarz neurolog napisał: „W swojej
opinii oceniłem zakres badań, jaki został przeprowadzony u powódki. W tym
zakresie nie znalazłem przesłanek do tego, aby wiązać charakter dolegliwości z przeprowadzonym zabiegiem neurochirurgicznym oraz późniejszym
ustąpieniem tych dolegliwości. Założyłem jednak, że nie jestem nieomylny
i może nie są znane mi jakieś rozpoznania w zakresie neurochirurgii, które były leczone u powódki. Chciałbym jednak podkreślić, że w zakresie
swojej dziedziny nie znalazłem związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy objawami występującymi u powódki a przyprowadzonym zabiegiem

13

Tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 464 z późn. zm.; art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty: „Lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego”.
14
Dz.U. nr 231 poz. 2326 z późn. zm.
15
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, sygn. I C 177/06 (niepubl.) – projekt badawczy Zakładu Prawa, Ekonomiki i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego: Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów medycznych.
16
J. Marucha-Szczęsna, Roztropnie z biegłymi, „Na Wokandzie” nr 1 (2015), s. 48–50.
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neurochirurgicznym. Opinia neurochirurga nie może zmienić mojej opinii,
może ją jedynie uzupełnić”17.
Jednocześnie nie sposób pominąć kwestii predyspozycji danej osoby, która jest biegłym. Ocenie podlegają umiejętności komunikacyjne kandydata na
biegłego. Kompetentny biegły musi wykazać się umiejętnością poprawnego, zrozumiałego dla niewykwalifikowanego odbiorcy, przekonującego i logicznego konstruowania swoich opinii. Dotyczy to zarówno pisemnej opinii
jak i jej ustnej prezentacji18. Umiejętność ta jest bardzo istotna w przypadku
biegłych lekarzy, którzy dość często opisują leczenie pacjenta, posługując się
skomplikowaną terminologią medyczną. W takiej sytuacji zrozumienie opinii biegłego lekarza i kontrola jego wypowiedzi są dla organów procesowych
niezmiernie trudnym zdaniem.
Biegłym może być wyłącznie osoba fizyczna. Powołuje się go z listy stałych biegłych sądowych, prowadzonej w okręgu danego sądu okręgowego19,
lub spośród innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje (biegły ad
hoc)20. W doktrynie pojawiły się opinie, że obecny system powoływania bieg
łych lekarzy jest wadliwy. Lekarze powoływani przez sąd, w zasadzie jako jedyni eksperci biorący udział w postępowaniu, nie odbywają odrębnego szkolenia21 – w postaci specjalizacji bądź aplikacji – które by przygotowało ich do
nie tylko trudnej, lecz także niezwykle odpowiedzialnej roli. Projekt ustawy
o biegłych22 pozwala prezesowi sądu okręgowego skreślić biegłego z listy, jeżeli nienależycie wykonuje swoje obowiązki. Tym samym nakłada na prezesów sądów okręgowych obowiązek przeprowadzenia szkolenia każdego biegłego dwukrotnie w ciągu roku. Jeśli jednak szkolenia miałyby wyglądać tak
jak dotychczas, czyli „dla wszystkich”, to dla lekarzy żaden pożytek. Biegli lekarze pomimo swojej wielokrotnie wybitnej wiedzy nadal nie rozumieliby potrzeb sądów, gdyż nikt wcześniej tych potrzeb w aspekcie ich specjalności nie
byłby w stanie wyartykułować23. W środowisku medycznym pojawiła się nawet propozycja nowej specjalizacji lekarskiej – lekarza psychiatry sądowego24.
17
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, sygn. I C 177/06 (niepubl.) – projekt badawczy Zakładu Prawa, Ekonomiki i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego: Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów medycznych.
18
K. Flaga-Gieruszyńska, Dowód z opinii biegłego…, dz. cyt., s. 97.
19
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. nr 15 poz. 133).
20
Ł. Błaszczak, Dowody w postępowaniu cywilnym, [w:] Dowody w postępowaniu cywilnym, red.
Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010, s. 623.
21
R. Szozda, Doświadczenia Śląskiej Izby Lekarskiej w integrowaniu lekarzy i lekarzy dentystów – bieg
łych sądowych, wykład podczas II Kongresu Nauk Sądowych, Warszawa 20 czerwca 2015 r.
22
Projekt ustawy o biegłych sądowych z dnia 24 października 2014 r., https://legislacja.rcl.gov.
pl/docs//2/259060/259080/259081/dokument136056.pdf, dostęp: 20 września 2016.
23
R. Szozda, Lekarstwo dla biegłych, „Na Wokandzie” nr 2 (2015), s. 46–47.
24
J. Siewiera, Oczekiwania wobec opiniowania, wykład wygłoszony podczas konferencji „Problematyka opinii lekarskiej w postępowaniu sadowym i błąd w sztuce lekarskiej”, Warszawa
22 maja 2015 r.
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Prezes sądu okręgowego prowadzi listę biegłych sądowych. Listy te mają
dla sędziów charakter pomocniczy. Jednak dla wielu dyscyplin stworzenie
wspólnego systemu rejestracji biegłych nie jest ani możliwe, ani celowe. Ponadto w praktyce występują duże niedobory biegłych lekarzy, a dotyczy to
praktycznie wszystkich specjalności. Liczba współpracujących z sądami ekspertów jest nadal zbyt niska, stąd przewlekłość wielu postępowań25. W jednej z spraw analizowanych przez autorkę w sądach rejonowych w Warszawie
sędzia uzyskał kilkanaście odmów sporządzenia opinii przez biegłych sądowych lekarzy stomatologów i protetyków z całej Polski26.Wskazuje się też na
problem skarg kierowanych przez osoby niezadowolone z opinii wydawanych przez biegłych lekarzy. Lekarze, których to dotyczy, w naturalny sposób zniechęcają się do dalszej współpracy z sądami27.
Co do zasady rzetelność opinii biegłego związana jest z przysięgą, która
składa. Zgodnie z art. 282 k.p.c., przed rozpoczęciem czynności biegły składa
przyrzeczenie w następującym brzmieniu: „Świadomy znaczenia mych słów
i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone
mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”. Bieg
ły nie składa przyrzeczenia, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Biegły sądowy stały składa przyrzeczenie tylko przy objęciu stanowiska, w poszczególnych zaś sprawach powołuje się na nie (art. 283 k.p.c.). Istotne jest znaczenie
tego przyrzeczenia, które polega na przypomnieniu o obowiązku sumiennego i bezstronnego wykonania powierzonej funkcji biegłego oraz złożenia rzetelnej opinii, zgodnej z wiedzą i przekonaniem biegłego28.

III. Kategoryczność opinii
Opinie biegłych lekarzy powinny opierać się na wynikach badania podmiotowego, przedmiotowego, badań dodatkowych, dokumentacji leczenia,
powinny być także zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki i deontologii lekarskiej. Na
treść opinii biegłego nie mogą mieć wpływu żadne względy pozamerytoryczne29. W procesach medycznych kategoryczne opinie biegłych lekarzy traktowane są, jako bardzo istotne, obiektywne źródło dowodowe i często zdarza
się, że stanowią podstawę do wydania wyroku. Między „tak” a „nie” są różne możliwości, czyli stopnie prawdopodobieństwa. Opinie prawdopodobne
25

R. Szozda, Doświadczenia Śląskiej Izby Lekarskiej…, dz. cyt.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, sygn. II C 496/08 (niepubl.) – projekt
badawczy Zakładu Prawa, Ekonomiki i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów
medycznych.
27
R. Szozda, Doświadczenia Śląskiej Izby Lekarskiej…, dz. cyt.
28
Wyrok SN z dnia 29 września 2010 r., sygn. V CSK 29/10 (LEX nr 787470).
29
R. Szozda, Opinie biegłego sądowego i reakcje na ich treść, „Orzecznictwo Lekarskie” nr 9 (1)
(2014), s. 6.
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postrzegane są jako mające małą wartość dowodową i dopiero w połączeniu
z innym materiałem dowodowym stanowią dla sądu wartość dowodową.
Jednak w praktyce wydanie przez biegłego lekarza opinii kategorycznej nie
zawsze jest możliwe. Przyczyny tego zjawiska są różne. Są nimi m.in.: brak
w naukach medycznych dostatecznego poznania pewnych zjawisk, złożoność
procesu chorobowego pacjenta spowodowana nakładaniem się objawów, indywidualne reakcje organizmu oraz odczucia pacjenta. W jednej z opinii wydanych przez lekarza biegłego neurologa czytamy: „Obowiązujące w naszym
kraju podręczniki z zakresu neurologii, neurochirurgii lub ortopedii również
nie zajmują się tym zagadnieniem w sposób wyczerpujący. (…) Przy rozpoznaniu naczynioruchowych bólów głowy, które zostało postawione w Polsce,
to schorzenie może ustąpić samoistnie. Przewlekłe bóle głowy są schorzeniem
niemierzalnym i trzeba zaufać pacjentowi, że je odczuwa”30.
W przypadku cywilnych spraw sądowych dotyczących błędu medycznego sąd ocenia przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej: szkodę,
zdarzenie i związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem. Przy braku
pozytywnych przesłanek dla stwierdzenia związku przyczynowego biegli lekarze dość często posługują się określeniem: „ale nie można wykluczyć”, iż do
zdarzenia doszło w okolicznościach uzasadniających żądanie pozwu. W analizowanych przez autorkę sprawach dotyczących zakażenia WZW B znajdują się podobne sformułowania. W swojej opinii biegły napisał: „Nie wykluczam też takiej możliwości, że powód zaraził się przed pobytem w szpitalu.
Określam takie prawdopodobieństwo na 50%. Jednak najczęściej miejscem
zakażenia się wirusem jest szpital (…)”31. Ze względu na skomplikowane stany faktyczne oraz specyfikę zakażeń szpitalnych, szczególnie WZW B, opinie
w tym przedmiocie są niejednoznaczne. Przyjmuje się w literaturze medycznej, że w przypadku zakażenia WZW B okres wylęgania choroby mieści się
w dużym zakresie rozpiętości od kilku tygodni do 6 miesięcy32. W związku
z tym w kolejnej z analizowanych przez autorkę spraw biegły lekarz gastrolog
stwierdza: „Na podstawie badań znajdujących się w aktach sprawy nie mogę
stwierdzić, kiedy doszło do zakażenia [WZW B – przyp. I.W.-W.], bo nie mam
innych wyników badań odpowiadających za ostrą fazę choroby”33.
30
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, sygn. I C 177/06 (niepubl.) – projekt badawczy Zakładu Prawa, Ekonomiki i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego: Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów medycznych.
31
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie, sygn. I C 497/06 (niepubl.) – projekt
badawczy Zakładu Prawa, Ekonomiki i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów
medycznych.
32
J. Juszczyk, Choroby wątroby, [w:] Choroby wewnętrzne, red. A. Szczeklik, Kraków 2005, s. 915.
33
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, sygn. I C 467/06 (niepubl.) – projekt badawczy Zakładu Prawa, Ekonomiki i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego: Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów medycznych.
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Kolejną specyficzną dziedziną medycyny, w której trudno jest biegłemu
wydać opinię kategoryczną, jest psychiatria. Z praktyki sądowej wynika, że
w sprawach o błąd medyczny najczęściej powoływani są biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i medycyny sądowej34. W badaniu psychiatrycznym, tak
jak w każdym innym badaniu, istotna jest relacja łącząca lekarza i pacjenta. Ta
relacja zawsze oparta jest na zaufaniu i mówieniu prawdy, co leży w interesie
pacjenta. Podczas badania w celu sporządzenia opinii sądowo-psychiatrycznej nie ma takiego układu. Jest to podstawowa różnica między psychiatrią sądową a kliniczną35. Specyfika psychiatrii oraz zmiany, jakie w ostatnim czasie
zachodzą w tej dziedzinie (zmiana obrazu zaburzeń psychicznych, dostęp do
środków odurzających), powodują, że biegły psychiatra często nie może wydać opinii kategorycznej36.

IV. Ocena opinii biegłego lekarza
Opinia biegłego podlega swobodnej ocenie sądu tak samo jak każdy inny
dowód, zgodnie z wymogami określonymi w art. 233 k.p.c. Zdaniem SN „ocena ta dotyczyć może każdego aspektu wydanej opinii, co oznacza, że nie musi
się ograniczać wyłącznie do analizy logicznej poprawności wnioskowania
biegłych, lecz także powinna dotyczyć merytorycznej prawidłowości zastosowanych w niej twierdzeń”37. Z przyjmowanej powszechnie zasady, iż sąd
jest najwyższym biegłym, nie można wyprowadzać wniosku, że może bieg
łego zastępować, a to oznacza, że jeżeli do poczynienia ustaleń istotnych dla
rozstrzygnięcia sprawy potrzebne są wiadomości specjalne, sąd nie może dokonywać ich sam, nawet gdyby miał w tej dziedzinie odpowiednie kwalifikacje merytoryczne38. Odmienne stanowisko pozbawiłoby strony możności
stawiania pytań i krytyki określonego poglądu, a ponadto prowadziłoby do
niedopuszczalnego połączenia funkcji sędziego i biegłego39.
Korzystając ze swojej wiedzy prawniczej, praktyki zawodowej oraz życiowego doświadczenia, sędzia może odnieść się do wydanej przez biegłego lekarza opinii oraz jej przydatności dla danej sprawy, a w konsekwencji – także zakwestionować wnioski eksperta40. Jak wielokrotnie wskazywał SN, sąd
powinien ocenić opinię biegłego pod względem fachowości, rzetelności i lo34
S. Ładoś, Sądowa ocenia opinii biegłego, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce
zdarzenia”, Warszawa 18–19 marca 2015 r.
35
J. Heitzman, Fakty i mity w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym, wykład, Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, UKSW, 8 grudnia 2013 r.
36
P. Cynkier, I. Markiewicz, Specyfika opiniowania sądowo-psychiatrycznego, konferencja „Problematyka opinii lekarskiej w postępowaniu sadowym i błąd w sztuce lekarskiej”, Warszawa 22
maja 2015 r.
37
Postanowienie SN z dnia 8 lutego 2007 r., sygn. III KK 277/06 (LEX nr 257859).
38
Wyrok SN z dnia 26 października 2006 r., sygn. I CSK 166/06 (LEX nr 209297).
39
Wyrok SN z dnia 18 lipca 1975 r., sygn. I CR 331/75 (LEX nr 7729).
40
J. Marucha-Szczęsna, Roztropnie z biegłymi, „Na Wokandzie” nr 1 (2015), s. 48–50.
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giczności. Może pominąć zawarte w niej oczywiste błędy (np. rachunkowe),
nie może jednak w miejsce wniosków biegłego wprowadzać własnych twierdzeń wymagających wiadomości specjalnych 41. Oczywiste jest, że „w kwestiach wymagających wiadomości specjalnych – a taką jest bez wątpienia kwestia istnienia choroby – winien się sąd posiłkować biegłymi, nie zaś zajmować
stanowisko samodzielnie”42. W żadnym wypadku opinia biegłego, która sądu
nie przekonała, nie może być weryfikowana, a zwłaszcza dyskwalifikowana
w całości bądź w zakresie wniosków końcowych bez posłużenia się wiedzą
specjalistyczną43. Sąd nie może polemizować z wnioskami opinii. Albo uznaje
opinię za zasadną w całości, albo nie. Nie może sąd nie podzielać merytorycznych poglądów biegłego lub w ich miejsce wprowadzać własnych stwierdzeń
i rozstrzygać kwestii wymagających wiadomości specjalnych wbrew opinii
biegłego specjalisty44.W przeciwnym wypadku strona może postawić zarzut
apelacyjny naruszenia art. 278 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c.
W analizowanych przez autorkę sprawach cywilnych dotyczących błędu
medycznego w sądach rejonowych w Warszawie wystąpiła podobna sytuacja, kiedy strona procesowa zarzuciła sądowi, iż przekroczył granice swobodnej oceny dowodów niezależnych opinii sądowo-lekarskich biegłego neurologa i neurochirurga. Zdaniem strony sąd polemizował z treścią rozbieżnych
poglądów w kwestiach medycznych obu opinii. Sąd samodzielnie, niedokładnie i dowolnie ocenił, że opinia neurologa jest rzetelna, a neurochirurga – niespójna i częściowo wiarygodna45. W takich sytuacjach w razie wątpliwości sąd
powinien dopuścić opinię uzupełniającą albo powołać innego biegłego. Sąd
Najwyższy uznaje, że w razie dwóch sprzecznych opinii obligatoryjnie należy powołać kolejnego – trzeciego już biegłego46. W przypadku sprzeczności
opinii sąd może również skonfrontować biegłych, tak samo jak w przypadku świadków. Są to sytuacje, gdy sąd uzna, że opinia biegłego zawiera istotne luki, jest niekompletna, niejasna, nienależycie uzasadniona, nieweryfikowalna lub nierzetelna. W takiej sytuacji – zgodnie z obecną linią orzecznictwa
– sąd ma obowiązek dopuszczenia dowodu z opinii dalszych biegłych i powinien to uczynić nawet przy braku odpowiedniej inicjatywy dowodowej
strony, na której spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności wymagających
wiadomości specjalnych47. Sąd może zatem w przypadku opinii biegłego powołać dowód z urzędu. „Jeżeli więc zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. sąd może dojść
do wiadomości specjalnych wyłącznie poprzez skorzystanie z pomocy biegłeWyrok SN z dnia 19 grudnia 1990 r., sygn. I PR 148/90 (OSP 1991, poz. 11, s. 300).
Wyrok SN z dnia 9 maja 2000 r., sygn. IV CKN 1209/00 (LEX nr 52621).
43
Wyrok SN z dnia 14 maja 2009 r., sygn. II UK 211/08 (LEX nr 509035).
44
Wyrok SN z dnia 16 października 2014 r., sygn. II UK 27/14 (LEX nr 1777878).
45
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, sygn. I C 177/06 (niepubl.) – projekt badawczy Zakładu Prawa, Ekonomiki i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego: Analiza rozstrzygnięć prawnych dotyczących błędów medycznych.
46
Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. II UK 160/10 (LEX nr 786386).
47
Wyrok SN z dnia 15 stycznia 2010 r., sygn. I CSK 199/09 (LEX nr 570114).
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go, to sąd dopuszcza się naruszenia art. 232 zdanie drugie k.p.c., skoro z urzędu nie przeprowadza dowodu z opinii biegłego, natomiast dowód ten jest niezbędny dla miarodajnej oceny zasadności wytoczonego powództwa”48. „Sąd,
który zamiast udzielić stronie wskazówek, co do potrzeby zgłoszenia dowodu
z opinii biegłych lekarzy przeprowadził ten dowód z urzędu, nie narusza art.
5 k.p.c.”49. Istotne jest również to, że po dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego sąd z urzędu powinien umożliwić stronie zajęcie stanowiska50.
W praktyce w sprawach dotyczących błędów medycznych warto wykorzystywać opinie interdyscyplinarne. Ekspertyzy kompleksowe, czyli interdyscyplinarne, pozwalają na wykrycie i dotarcie do całego zestawu przyczyn
i zależności, które nie mogą być ujawnione w opiniach w zakresie wąskich
specjalności. Nie można ich jednak traktować jako zlepku opinii specjalistycznych, albowiem zatraca się wtedy indywidualny charakter orzeczenia, zostaje
zatarta odpowiedzialność za orzeczenie. Trudno jest bowiem przyjąć, że bieg
ły z jednej wąskiej specjalizacji może brać współodpowiedzialność za opinię
wydaną przez specjalistę z innej wąskiej specjalizacji, w sytuacji gdy nie można stwierdzić, że pierwszy biegły jest posiadaczem wiedzy specjalnej w tym
zakresie51. Niestety przepis art. 290 k.p.c. okazuje się coraz częściej martwy,
gdyż instytuty odmawiają sporządzania opinii52.

V. Wnioski
Postępowanie cywilne w przedmiocie odpowiedzialności za błąd medyczny napotyka na wiele trudności związanych ze specyfiką tej dziedziny.
Wiąże się to z tym, że zasad postępowania w sprawach medycznych należy
szukać nie tylko w ogólnych przepisach prawa, lecz także w wielu ustawach
szczególnych, m.in. w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej53 czy ustawie z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta54. W procesach dotyczących błędu medycznego, sąd – oceniając postępowanie lekarza
– bierze pod uwagę aktualną wiedzę medyczną. Z tego powodu w tych procesach ważniejszą niż we wszystkich innych rolę odgrywają biegli sądowi.
Kluczowy problem w omawianym typie postępowań stanowi brak możliwości dokonania przez sędziego w pełni obiektywnej oceny opinii biegłego. Nie
można zapomnieć, iż prawnicy i lekarze poruszają się w różnych płaszczyznach. Wysoka wiedza medyczna to nie jedyny czynnik, który może być istot48

Wyrok SN z dnia 7 października 1998 r., sygn. II UKN 246/98 (LEX nr 37701).
Wyrok SN z dnia 29 września 2000 r., sygn. II UKN 746/99 (LEX nr 52990).
50
Wyrok SN z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. V CK 400/05 (LEX nr 197925).
51
R. Szozda, Doświadczenia Śląskiej Izby Lekarskiej w integrowaniu lekarzy i lekarzy dentystów – bieg
łych sądowych, wykład, II Kongres Nauk Sądowych, Warszawa 20 czerwca 2015 r.
52
J. Budzowska: Sprawy medyczne: bez biegłego nie ma wyroku, „Rzeczpospolita” z 2 lipca 2010 r.
53
Tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 618 z późn. zm.
54
Tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 186 z późn. zm.
49
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ny w opiniowaniu. Opiniującym medykom potrzebna jest również wiedza
prawnicza, a szkoleń w tym zakresie ciągle brakuje. Biegły lekarz, odwołując się do wiedzy i doświadczenia praktycznego, ukazuje kontekst medyczny
sporu prawnego. Sędzia z kolei ustala fakty. Kolejny problem to kategoryczność opinii sądowo-lekarskich. Sąd może odmówić wiary treści takiej opinii,
a dać wiarę innym dowodom. Z treści nowszych orzeczeń wynika, że sąd nie
jest związany opinią biegłego, a jej ocena powinna nastąpić w ramach swobodnej oceny dowodów.
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Pozycja biegłego psychiatry
– jakość opinii i możliwości jej oceny
I. Pozycja biegłego jako wypadkowa opinii
Opiniowanie sądowo-psychiatryczne spełnia jedno z najważniejszych pomocniczych zadań w postępowaniu sądowym. Budzi nieporównywalnie więcej kontrowersji, wątpliwości i skrajnych ocen niż ekspertyzy wykonywane
przez biegłych z innych dyscyplin naukowych, w tym innych dyscyplin medycznych. Pytania, czy biegli psychiatrzy nie są aby rzeczywistymi autorami wyroków, pojawiają się równie często jak te, które mają utwierdzić sąd
w przekonaniu co do wiedzy, bezstronności i jednoznaczności w ocenie tak
szczególnej materii, jaką jest stan psychiczny badanej osoby. Uznawane za powszechne są poglądy w judykaturze, że opinia biegłych psychiatrów jest jedynym dowodem, który może kształtować ocenę sądu w przedmiocie stanu
zdrowia psychicznego, że stan zdrowia psychicznego należy do okoliczności,
*

Lekarz, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2005 r. kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej
w IPiN. W latach 1979–2014 nauczyciel akademicki i wykładowca w Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie w Collegium Medicum i na Wydziale Psychologii Stosowanej. Obecnie wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ prowadzi kurs z psychopatologii sądowej dla studentów. W ramach studiów podyplomowych z prawa
dowodowego na UJ i UKSW wykłada psychiatrę sądową. Jest autorem 23 książek (m.in. „Stres
w etiologii przestępstw agresywnych”), monografii, skryptów, rozdziałów w książkach oraz ponad 200 artykułów naukowych. Większość prac jest poświęcona zagadnieniom psychiatryczno-prawnym i stresowi pourazowemu (PTSD). W latach 2010–2013 prezes, a w latach 2013–2016 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Komisji Psychiatrycznej ds.
Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia, ekspertem Agencji Ochrony Technologii
Medycznych i Taryfikacji, przedstawicielem Polski w europejskim Komitecie programu COST
(Międzyrządowej Organizacji Współpracy Naukowej i Technologicznej) zajmującym się rozwojem kierunków badawczych i rozwojem „najlepszych praktyk” w długoterminowej opiece sądowo-psychiatrycznej. W charakterze biegłego był powoływany do wydawania opinii w najbardziej złożonych sprawach karnych i cywilnych (m.in. „Wampir z Bytowa”, „Gumiś”).

115

Janusz Heitzman
które mają istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, a jego stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych, oraz ten, że nawet gdyby skład sądu dysponował wiedzą specjalną, to nie powinien rezygnować z powoływania biegłych.

II. Autonomia biegłego psychiatry
Na wyjątkowy charakter opinii sądowo-psychiatrycznej zwracali wielokrotnie uwagę prawnicy. Z jednej strony eksponowano szczególny charakter
opinii biegłych psychiatrów w ustawodawstwie, zwłaszcza na gruncie procedury karnej1, a z drugiej sięgano do oceny metodologii psychiatrycznej. Podkreślano odrębność gatunkową ekspertyz sądowo-psychiatrycznych i to, że
wyróżnia je swoistość metod badawczych, w tym nieobecność metod pomiarowych2.
Sąd Najwyższy, który wielokrotnie się wypowiadał w kwestii dowodu
z opinii biegłego psychiatry, nawiązuje do szczególnej specyfiki oceny stanu psychicznego i jej wpływu na proces. Przytaczane przez profesora Lecha
K. Paprzyckiego, prezesa Izby Karnej SN, wyroki i postanowienia dotyczące
opiniowania sądowo-psychiatrycznego i psychologicznego, zebrane w wyjątkowej ze względów naukowych i praktycznych monografii, mogą stanowić
szczególne narzędzie przydatne zarówno prawnikom, jak i biegłym. W postanowieniu SN z dnia 12 lipca 1968 r., sygn. I CR 279/68 (niepublikowane),
czytamy, iż „Biegły lekarz psychiatra to osoba, która dzięki posiadaniu specjalistycznych wiadomości z zakresu medycyny przekazuje sędziemu wiadomości uzyskane przy badaniu chorego, które zestawione z naukowymi zasadami psychiatrii stanowią diagnozę choroby. Ponieważ sędziom na ogół brak
wiadomości z dziedziny medycyny, a z psychiatrii w szczególności, wobec
czego korzystają z pomocy biegłych lekarzy (a według art. 553 k.p.c. muszą nawet korzystać z pomocy biegłych psychiatrów), nie mogą na podstawie krótkotrwałej, bo ograniczającej się do rozprawy styczności z osoba mającą być
ubezwłasnowolnioną dezawuować opinii biegłego psychiatry. Doświadczenie
też uczy, że osoby powyższe mogą sprawiać wrażenie normalnych, a w istocie
rzeczy są chore, bo np. znajdują się w stanie tzw. remisji. Dlatego też w zasadzie dopuszczalne jest dezawuowanie opinii lekarskiej lekarza psychiatry tylko na podstawie innej, przeciwnej treści opinii drugiego takiego biegłego”3.
Mimo długiego czasu, jaki upłynął od wydania tego postanowienia,
nie straciło ono aktualności. Szczególnie w kwestii nadal niewystarczającej

1

A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach – komentarz, Kraków
2004.
2
J. Gurgul, Wybrane zagadnienia proceduralne opiniowania sądowo-psychiatrycznego, „Prokuratura i Prawo” nr 11 (2011).
3
Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym – orzecznictwo i piśmiennictwo, red.
L.K. Paprzycki, Kraków 2006, s. 42.
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wiedzy sądu z zakresu psychiatrii, jak i trudności dla osób niebędących psychiatrami w różnicowaniu normy i patologii psychicznej.
Nieco innym, acz ważnym zagadnieniem – szczególnie w postępowaniu
cywilnym – jest niepotrzebne i nieuzasadnione hierarchizowanie pozycji indywidualnego biegłego psychiatry jako autora opinii i placówki naukowej (instytutu) wydającej opinię psychiatryczną. Mimo że prawo stanowi o alternatywnej możliwości zasięgnięcia opinii biegłego (biegłych) i opinii instytutu,
w postępowaniu strony przy akceptacji sądu preferują opinie instytutu jako
te, które z samego faktu firmowania instytutowego mają mieć większy walor poprawności. Krytyka takich przekonań – i ze strony środowiska biegłych
psychiatrów, i prawników – nie zmienia praktyki, a sądy wolą czekać nawet
kilka lat na opinię instytutu (brak instytucji wyspecjalizowanych w opiniowaniu), niż szybko zakończyć postępowanie, indywidualnie powołując bieg
łych. Choć praktyka opiniowania instytutowego wywodzi się z lat 50. ub.w.
i dopuszczała możliwość wpływu dyrektora instytutu na ostateczne wnios
ki sporządzanej opinii niezależnie od poglądów pracowników (biegłych)
bezpośrednio ją opracowujących (dyrektor instytutu podpisem potwierdza,
że wydana opinia oddaje poglądy dominujące w instytucie), to nadal – bez
większego uzasadnienia – uważa się, że tzw. opinia instytutowa jest bardziej
obiektywna. W obecnej praktyce opiniowania niewiele się zmieniło, mimo
że indywidualnie powoływani biegli do wydania opinii są często tymi samymi, którzy w ramach zleconego instytutowi zadania podejmują się opracowania opinii firmowanej przez instytut i jego dyrektora. Pozycja instytutu,
jako biegłego zbiorowego, może wynikać z nieaktualnego przekonania o wysokim autorytecie instytutu sprzed lat, gdy opiniował w nim biegły (lub kilku biegłych), do którego sąd miał ukształtowane praktyką zaufanie wynikające z kompetencji, wiedzy i bezstronności. Przykładów na to jest wiele. Dzisiaj
uzasadnieniem powołania instytutu do wydania opinii powinno być oczekiwanie pozyskania opinii kompleksowych z wielu różnych, nawet mniej lub
bardziej pokrewnych dyscyplin, konieczność uzyskania wysokospecjalistycznych danych laboratoryjnych, gdy sąd dysponuje aktualną wiedzą, że dany
instytut posiada odpowiedni potencjał.
Warto przytoczyć wyrok SN z dnia 24 czerwca 1981 r., sygn. IV CR 215/81:
„Według przepisu art. 290 § 1 k.p.c. sąd może zażądać opinii odpowiedniego
instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Nie może to jednak stanowić reguły. Potrzeba zasięgnięcia opinii placówki naukowej lub naukowo-badawczej zachodzić będzie wyjątkowo, gdy podlegający ocenie sądu problem,
ze względu na jego złożoność, wymagać będzie wyjaśnienia przez specjalistów o szczególnie wysokim stopniu przygotowania praktycznego i teoretycznego i gdy konieczne będzie wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych”4. Inny wyrok SN z dnia 9 listopada 1979 r., sygn. III KR

4

Tamże, s. 56.
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315/79, wskazuje, iż „Przepis art. 176 § 1 k.p.k. nie przyznaje prymatu opinii
wymienionych w nim instytucji nad opinią biegłych”5.
Opiniowanie sądowo-psychiatryczne jest zagadnieniem poddanym szczególnemu osądowi społecznemu. Przez pryzmat wydanych opinii spostrzegany
jest nie tylko lekarz psychiatra występujący w roli biegłego, lecz także cała psychiatria jako dyscyplina medyczna, a nawet, co jest szczególnie niepokojące, osoby chore psychicznie czy pacjenci psychiatrycznych szpitali. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne dość często podlega pozaprawnej krytycznej ocenie. O ile
z opinią biegłego lekarza z innej niż psychiatria dyscypliny medycznej trudno polemizować laikowi, o tyle w krytyce wniosków opinii biegłego psychiatry
laik czuje się niezwykle pewny. Jest to wynikiem przekonania, że na psychice
każdy zna się najlepiej, jak też tworzenia swoistej fałszywej tezy, że na psychice najlepiej znają się dziennikarze i osoby opiniowane, a najmniej – psychiatrzy.
Przykładem może być, niemal stały w ostatnich miesiącach, temat artykułów prasowych i telewizyjnych reportaży, piętnujący „niewiedzę i złą wolę”
biegłych, którzy „zamykają w psychiatrykach (psychuszkach) zdrowych ludzi, trzymają ich tam latami i nie chcą wypuszczać”.
Trudno nie podejrzewać, że kształtowanie fałszywych opinii pozostaje bez
wpływu na stosunek do biegłych psychiatrów i do ich opinii, nie tylko na salach
sądowych. Już samo stosowanie specyficznego słownictwa, rodem z sowieckiej,
stalinowskiej psychiatrii izolującej przeciwników komunizmu, dla określenia
polskiego szpitala psychiatrycznego jest szczególnym nadużyciem wymierzonym w chorych i cierpiących. Trudno nie dostrzec naznaczania, lekceważenia
i poniżania tych, co siedzą w „psychuszkach”, przez używanie tego typu słownictwa, epatowanie nim i wprowadzanie go do debaty publicznej. Wmawianie
społeczeństwu, że „szpitale psychiatryczne pełne są zdrowych ludzi umieszczonych tam przez niedouczonych psychiatrów”, stwarza fałszywy obraz „niezwykłych” kompetencji biegłych, którzy zastępują sądy w stosowaniu prawa
i wydawaniu wyroków. Telewizyjne reportaże powtarzają za swoimi bohaterami, że biegły psychiatra nie może kwestionować czyjegoś przekonania o zdrowiu psychicznym, „bo przecież dana osoba najlepiej wie, czy jest zdrowa, czy
nie jest”, a kolejne wnioskowanie o 6-miesięczną detencję w ramach psychiatrycznego środka zabezpieczającego to oczywista szykana i zemsta biegłego.
Przykłady na powyższe można mnożyć, choć zastanawiające jest milczenie i brak jakiejkolwiek reakcji na taki stosunek do opinii biegłych psychiatrów ze strony sądownictwa. Gdy dziennikarze czynią zarzuty psychiatrom,
że znęcają się nad chorymi w ramach środka zabezpieczającego za pomocą
„psychotropów i elektrowstrząsów”, można zastanawiać się, czy aby nie wyrażają oni opinii w pewnym stopniu powszechnej również w wymiarze sprawiedliwości [„wersji, że urojeń nie ma, a pacjent mówi prawdę, podręczniki
ani umysły psychiatrów nie przewidują, w szpitalu psychiatrycznym niemal
wszystkie informacje podawane przez uwięzionego człowieka stają się częścią
5

Tamże, s. 34;
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„ jego systemu urojeniowego”. (…) u obu rzekoma choroba to urojenia (…), pomijając to, że byli zdrowi (…) itp.6]. Mimo że tragiczne przykłady w kilku krajach Europy w ostatnich miesiącach pokazują, że niezrównoważeni psychicznie zbyt wcześnie zwolnieni ze szpitali psychiatrycznych zaczynają zabijać
przypadkowych ludzi, łatwiej jest niewiedzą kształtować mity i budować fałszywe przekonania.
To, że nieznajomość prawa i procedury sądowej nie powinna nas wyjątkowo zaskakiwać, zderza się z faktem, że to właśnie psychiatrzy, a nie prawnicy,
prokuratorzy czy adwokaci, muszą wyjaśniać publicznie zawiłości procedury
prawnej, że to nie biegli psychiatrzy decydują o zastosowaniu psychiatrycznego środka zabezpieczającego w formie pobytu w szpitalu psychiatrycznym
na tzw. detencji. Zaskakujące są czasami wypowiedzi sędziów, iż opinia bieg
łych „wiąże sądowi ręce”. Czyż zatem dokonanie krytycznej oceny opinii psychiatrycznej o konieczności dalszego zastosowania środka zabezpieczającego jest aż tak trudne?
Z przepisu art. 93g pkt 1 k.k. jednoznacznie wynika, że sąd może orzec
ten środek, gdy sprawca w stanie niepoczytalności popełnił czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości w związku z chorobą psychiczną lub
upośledzeniem umysłowym i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż popełni taki czyn ponownie. Gwarancji, by nie dochodziło do faktu nie represyjnego, ale leczniczego pozbawienia wolności wbrew prawu, jest sporo. Są
one rozłożone jednocześnie po stronie psychiatrów i organów całego postępowania procesowego.
Po pierwsze, sprawca czynu musi być chory psychicznie, upośledzony umysłowo lub dotknięty takim zakłóceniem czynności psychicznych,
by skutkowało to niepoczytalnością, czyli zniesieniem zdolności rozpoznania znaczenia czynu i/lub zniesieniem zdolności pokierowania swoim postępowaniem, a postępowanie wobec sprawcy musi zostać umorzone. Tylko
w szczególnych przypadkach (wprowadziła to nowelizacja Kodeksu karnego obowiązująca od 1 lipca 2015 r.), zabezpieczający (psychiatryczny) środek
leczniczy może dotyczyć skazanych sprawców z poczytalnością ograniczoną w stopniu znacznym. Katalog sprawców, wobec których można orzekać
środki zabezpieczające, precyzuje od 1 lipca 2015 roku art. 93c § 1 k.k. Oprócz
wymienionej grupy sprawców obejmuje on skazanych za przestępstwo popełnione w związku z: zaburzeniem preferencji seksualnych; takim nasileniem zaburzenia osobowości, że zachodzi co najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźby
jej użycia, uzależnieniem od alkoholu lub środka odurzającego. Gdy do wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego sąd (w postępowaniu przygotowawczym prokurator) powołuje co najmniej dwóch biegłych psychiatrów
(art. 202 k.p.k.), to opinię w kwestii orzeczenia, zmiany lub uchylenia środka zabezpieczającego, wydaje psycholog, a w sprawie osób niepoczytalnych,
6

T. Patora, Osiem lat w psychiatryku za kradzież kawy w supermarkecie, „Agora” z 21 lutego 2016 r.
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o ograniczonej poczytalności, z zaburzeniami osobowości lub gdy uzna to
za wskazane – ponadto lekarz psychiatra. Dodatkowo, poza dwojgiem specjalistów: psychologiem i psychiatrą, sąd może wysłuchać lekarza seksuologa, psychologa seksuologa i biegłego w przedmiocie uzależnienia (art. 199b
k.k.w.). Opiniowanie zespołowe, w kwestii psychiatrycznego środka zabezpieczającego, „co do aktualnego stanu zdrowia psychicznego sprawcy i prognozy w zakresie jego zachowania” rozszerza gwarancję zachowania niezbędnej
obiektywności, oparcia się na specjalistycznej wiedzy psychiatrycznej i psychologicznej oraz konieczność ustalenia wspólnego konsensusu między bieg
łymi. Dodatkową kontrolę nad wydaną, nie rzadziej niż co 6 miesięcy (lub
bezzwłocznie, jeżeli dalsze pozostawanie sprawcy w zakładzie z uwagi na
stan zdrowia nie jest konieczne), opinią o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym (w którym jest realizowany środek zabezpieczający) sprawuje kierownik tego zakładu. Jest on wskazany jako przesyłający do sądu opinię nie tylko o stanie zdrowia sprawcy, lecz także bardziej
szczegółowo o postępach w leczeniu lub terapii (art. 203 k.k.w.).
Niezależnie od zmian, jakie nastąpiły w prawie karnym w latach 2015–
2016, opinie dotyczące orzeczenia, dalszego stosowania czy uchylenia psychiatrycznego środka zabezpieczającego powinny, jak pisze Hajdukiewicz,
zawierać niezbędne informacje, dotyczące internowanego, rodzaju zarzucanego mu czynu i jego okoliczności oraz wcześniejszych ocen sądowo-psychiatrycznych7. Ważne jest, by opinia zawierała aktualny opis przebiegu choroby
i leczenia. Jednym z najtrudniejszych zadań, jakie postawiono przed biegłymi, jest wydanie opinii o prognozie. Z jednej strony jest to prognoza psychiatryczna (medyczna), dotycząca dalszego spodziewanego przebiegu choroby
i trwałości ewentualnej poprawy, a przy jej braku – uzasadnienie konieczności dalszego stosowania środka zabezpieczającego. Tu na podstawie swojego klinicznego doświadczenia lekarz psychiatra powinien się wypowiedzieć
o prawdopodobieństwie powtórzenia czynu o znacznej społecznej szkodliwości związanego z zaburzeniem psychicznym – czy ono nadal istnieje i czy
jest wysokie. Z drugiej strony psychologiczna wykracza poza ścisłą ocenę
psychologiczną i dotyka funkcjonowania społecznego sprawcy. W nawiązaniu do cech jego osobowości, poziomu sprawności intelektualnej, ewentualnego stopnia uzależnienia, warunków środowiskowych w miejscu zamieszkania, warunków rodzinnych, możliwości utrzymania się poza zakładem
leczniczym, możliwości leczenia ambulatoryjnego, opinia stara się określić,
czy w charakterystyce psychologicznej nastąpiły takie zmiany, które zminimalizują możliwość ponowienia dokonania przestępstwa8.
Gdy sprawca przebywa w zakładzie leczniczym przez dłuższy czas, kolejne opinie mogą nawiązywać do opinii wcześniejszych i nieulegających
7

D. Hajdukiewicz, Skuteczność realizacji środka zabezpieczającego w kontekście opinii o braku
przesłanek do jego kontynuacji, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” nr 18 (4) (2009), s. 407–411.
8
K. Postulski, Środki zabezpieczające, [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005, s. 662–700.
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zmianom faktów, a szerzej muszą opisywać jedynie to, co się zmieniło w stanie psychicznym i zachowaniu w ostatnim okresie.
Choć opiniowanie o możliwości zaistnienia jakiegoś zdarzenia jest niezwykle trudne i obarczone możliwością wpływu zdarzeń nieprzewidywalnych, zdaniem prawników biegły psychiatra nie może uchylić się od odpowiedzi na pytanie o prawdopodobieństwo powtórzenia czynu o znacznej
społecznej szkodliwości, „gdy sformułowanie prognozy co do zachowania
się sprawcy, w oparciu o ustalenia dotyczące postawionego mu zarzutu, jak
też dotyczące jego zdrowia psychicznego, wynika ze specjalistycznej wiedzy
biegłych psychiatrów”9. Postawiona w takiej formie teza przypisuje biegłym
psychiatrom i psychologom niezwykle ważną procesową rolę i wskazuje na
ich szczególne specjalistyczne umiejętności.
Zwolnienie osoby internowanej z zakładu zamkniętego wynika z prawomocnego orzeczenia sądu, które w swoim uzasadnieniu nie może abstrahować od specjalistycznej psychiatrycznej i psychologicznej prognozy. Nie jest
zatem możliwe uchylenie psychiatrycznego środka zabezpieczającego o charakterze pobytu w zakładzie zamkniętym, bez uwzględnienia psychiatryczno-psychologicznej opinii. Pozaprocesowe i procesowe skargi, zażalenia i interwencje mogą jedynie uruchamiać sądową konieczność powoływania w tej
kwestii dodatkowych zespołów biegłych (art. 204 k.k.w.). Ciężar odpowiedzialności za przedwczesne uchylenie środka zabezpieczającego powoduje,
że biegli do takich rozstrzygnięć podchodzą z wyjątkową ostrożnością, choć
przypisuje się im, niekiedy niesłusznie, postawę asekurancką i zarzuca brak
wystarczającej wiedzy.
W sprawach z ostatniego roku, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich
i Rzecznik Praw Pacjenta podjęli interwencję dotyczącą pozornie długo trwającej psychiatrycznej detencji w jednym z polskich szpitali, nie chodziło tylko
o wymiar czasu. Podstawowy zarzut nie dotyczył też kwestionowania diagnozy czy przyjętej w konsekwencji niepoczytalności. Uchybienia leżały nie po
stronie wydawanych opinii psychiatrycznych, lecz dotyczyły nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu dowodowym w zakresie sprawstwa
czynu i oceny jego szczególnej społecznie szkodliwości (w znaczeniu prognostycznym). Sąd miał wystarczające narzędzia do tego, by nie orzekać środka
zabezpieczającego w formie umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, jak
i do tego, by właściwie ocenić społeczną szkodliwość czynu – czy była ona
wysoka, czy też nie. O wiele większą trudność mieli biegli psychiatrzy, na których spadł obowiązek postawienia prognozy, czy istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego popełnienia czynu o znacznej społecznej szkodliwości
(przy założeniu, że sprawca autentycznie go dokonał, a nie został np. o jego
dokonanie pomówiony). Trudność psychiatryczno-psychologicznego prognozowania prawdopodobieństwa jest ograniczona faktem braku wątpliwości co
9
L.K. Paprzycki, Problematyka psychiatryczna w nowych kodeksach karnych, „Postępy Psychiatrii
i Neurologii” nr 7, suplement 3 (8) (1998), s. 15–26.
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do stanu zdrowia psychicznego (stwierdzenia choroby psychicznej) i kierowania się logiczną zasadą opartą na doświadczeniu klinicznym, że choroba
psychiczna skutkująca niepoczytalnością w sytuacji utrzymującego się braku krytycyzmu (poczucia choroby) i krytycznej oceny czynu może pociągać
za sobą sprzeciw wobec leczenia, a tym samym znacząco uprawdopodabnia
możliwość ponownego dokonania podobnego czynu o znacznej społecznej
szkodliwości.
Sąd, orzekając w oparciu o przedłożone opinie, rozważa wiele okoliczności, a przede ocenia jakość opinii. Można założyć, że ocena ta jest wnikliwa
i krytyczna, obala istniejące wątpliwości i ma na to uzasadnienie. Kolejnym
etapem procesowych gwarancji jest udział w postępowaniu obrońcy. Zgodnie z treścią art. 98 k.p.k. udział taki jest obligatoryjny, gdy „zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy zdolność sprawcy do rozpoznania znaczenia czynu lub
kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie czynu wyłączona lub
w znacznym stopniu ograniczona”. Obrońca ma obowiązek dokonania równie krytycznej (jak to zrobił sąd) oceny przedłożonej opinii psychiatrycznej.
Ma też możliwość, na tym etapie postępowania, złożenia zażalenia na orzeczenie o zasadności środka zabezpieczającego. Z codziennej praktyki wydawania postanowień o orzeczeniu środka zabezpieczającego wynika jednak,
że rola obrońcy w postępowaniu nie jest znacząca i niestety wielokrotnie ma
charakter fasadowy. Szczególne (poprzez poszukiwanie w szpitalach potencjalnych klientów), uaktywnienie się adwokatów, w całym trybie środków zabezpieczających, ma miejsce w sytuacji, gdy widzą oni szansę na wysokie odszkodowanie po uzyskaniu orzeczenia o niesłusznym pozbawieniu wolności
poprzez umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym czy jego
bezzasadnym (bez psychiatrycznej przyczyny) przedłużaniu. Z analiz psychiatrycznych opinii nie wynika jednak, że biegli nagminnie w swoich opiniach się mylą, a ich błędne opinie sądy legitymizują. Z praktyki wiadomo, że
psychiatryczno-psychologiczne zakwestionowanie opinii o braku wysokiego
prawdopodobieństwa jest niezwykle trudne, a dyskusje o stopniu prawdopodobieństwa ponownego popełnienia czynu zabronionego o znacznej szkodliwości społecznej przez osoby chore psychicznie są nieskończone.
Procesową gwarancją zasadności wykonywania środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym lub leczenia odwykowego jest szczegółowy zakres i tryb sprawowania nadzoru penitencjarnego. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego10 daje sędziemu penitencjarnemu sądu okręgowego prawo kontroli i oceny nie tylko legalności umieszczenia i przebywania sprawców w zakładach oraz ich zwalniania z tych zakładów, lecz także
przestrzegania obowiązku zawiadamiania sądu o stanie zdrowia sprawcy,

10

Dz.U. 2003 nr 152 poz. 146.
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postępach w leczeniu lub terapii oraz o braku potrzeby dalszego pozostawania sprawcy w zakładzie.

III. Jakość opinii biegłego
Ocena jakości wydawanych przez biegłych opinii jest trudna. W postępowaniu sądowym, zwłaszcza w sprawach cywilnych, ale też karnych, przeciwstawne wnioski kilku opinii dotyczących oceny jednego zagadnienia wcale
nie muszą dyskredytować jednej z opinii. Z drugiej strony, również kilka opinii jednocześnie może być wadliwe. Poza oceną poprawności logicznej opinii,
oceną jej jasności, pełności i wewnętrznej lub zewnętrznej sprzeczności, dla
sądu istotna jest konieczność ustalenia jednoznacznych poglądów biegłego.
O tym, że sąd – przyjmując opinię biegłego psychiatry i kierując się zaufaniem
do jego wiedzy i doświadczenia – powinien wykraczać poza względy formalne (staż pracy, stanowisko, doświadczenie zawodowe), mówią liczne wyroki SN. W kilku z nich SN zwraca uwagę, że na ocenę opinii wpływa również
sposób opracowania orzeczenia i poziom wypowiedzi biegłego, co wiąże się
z możliwością oceny jego kwalifikacji zawodowych (wyrok SN z dnia 12 maja
1964 r., sygn. III K 91/64)11.
Jakość opinii to ocena jej przydatności procesowej. Opinie niskiej jakości są dla sądu nieprzydatne, niekiedy wręcz szkodliwe dla całego postępowania i zapadających w nim rozstrzygnięć. Wydłużają postępowanie, generują dodatkowe koszty, nie dochodzą w swoich konkluzjach do prawdy,
kierują proces w złą stronę. Tym bardziej ważne jest posiadanie umiejętności przeprowadzenia oceny jakości opinii. Prawne kryteria oceny jakości są
określone ustawowo. Zgodnie z nimi opinia powinna być pełna, jasna i niesprzeczna. Spełnienie tych kryteriów nie obejmuje jednak jakościowych kryteriów sięgających do specjalistycznej wiedzy medycznej. Medyczne kryteria oceny jakości opinii psychiatrycznej opierają się na ocenie poprawności
diagnozowania zaburzeń psychicznych, ich zgodności z obowiązującą klasyfikacją. Łączne – prawne i medyczne – kryteria oceny będą zatem odnosiły
się do oceny poprawności wykonania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych psychiatrów zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej. W tym miejscu kompetencje sądu zasadniczo się kurczą. Dokonywana przez sąd ocena opinii wiąże się z powoływaniem kolejnych bieg
łych i to oni, jeżeli są dla sądu przekonywający, wskazują, czy treść opinii
odpowiada współczesnej wiedzy medycznej. Ze specyfiki psychiatrii, w odróżnieniu od innych dyscyplin medycznych, wynika, że ocena opinii psychiatrycznej bardziej jest uznaniowa niż parametryczna. Fakt ten wpływa
na ograniczenie możliwości zarządzania jakością w ocenie opinii sądowo-psychiatrycznej. Choćby z uwagi na brak ostrej granicy pomiędzy patologią
11

Opiniowanie psychiatryczne…, dz. cyt., red. L.K. Paprzycki, s. 144.
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a normą psychiczną, subiektywizmu psychiatrycznej oceny klinicznej nie da
się przełożyć na obiektywne metody diagnozy (parametr liczbowy, elektroniczny, obrazowy). To sprawia, że oceny jakości opinii psychiatrycznej często
dokonuje się w sposób pośredni poprzez ocenę pozycji biegłego. Nawiązuje
do tego SN w wyroku z dnia 12 listopada 2002 r., sygn. V KKN 333/01, stanowiąc, iż „kryteria oceny wyników pracy biegłego opierają się na weryfikacji
wiedzy, kompetencji i rzetelności biegłego oraz jasności i zupełności opinii”12.
W orzecznictwie SN utrwalił się pogląd, że choć opinia psychiatryczna
stanowi dowód w sprawie, dopuszczony, gdy sądowi brakuje wiedzy specjalnej, to jest to dowód o cechach szczególnych, którego ocena może być dokonywana jedynie w zakresie logiczności i poprawności wnioskowania, zgodnego
z zasadami rozumowymi, a nie z pozycji wartościowania poglądów panujących w danej dziedzinie wiedzy, która biegli reprezentują. Jest to niezwykle istotna teza, która podkreśla autonomię biegłego i zaufanie do jego kompetencji fachowych, których nie ma sąd (wyrok SN z dnia 21 czerwca 1971 r.,
sygn. III KR 18/71)13. Tym niemniej poziom satysfakcji z pozyskiwanych przez
sądy fachowych opinii psychiatrycznych nie jest wysoki a „problem jakości opinii psychiatrycznych istnieje i powinien zostać gruntownie zbadany
i przeanalizowany”14.
Niezależnie od tego, jakich by nie przyjmować kryteriów oceny jakości
opinii, ich krytyczną ocenę prezentują zarówno wymiar sprawiedliwości,
nadzór specjalistyczny, środowisko społeczne, jak i inni biegli występujący
w tych samych sprawach.

IV. Sądowo-prokuratorska ocena opinii sądowo-psychiatrycznych
Aby dokonywać oceny opinii biegłego psychiatry, konieczne jest posiadanie minimum wiedzy w tej dziedzinie, której opiniowanie dotyczy. Trudno być kompetentnym w ocenie wywodów biegłego psychiatry, jeżeli wykształcenie prawnika pozbawione jest fakultatywnej (niestety) w programie
studiów, wiedzy z psychopatologii sądowej. Żadna opinia nie nauczy sędziego czy prokuratora psychiatrii, nie będzie też uczyła psychopatologii, więc
terminologia psychiatryczna może nie być w pełni zrozumiała. Wnikliwość
prawnej oceny opinii zakłada wiedzę nie tylko o tym, czy np. dany czyn „jest
szczególnie szkodliwy społecznie” (kompetencja sądu), lecz także o tym, czy
argumentacja użyta przez biegłego psychiatrę określająca psychopatologiczne warunki dokonania czynu jest – po pierwsze – zrozumiała, a po drugie
12

Tamże, s. 145.
Tamże, s. 153.
14
E. Habzda-Siwek, Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygniecie sądu karnego. Wyniki
badań aktowych przeprowadzonych w Sądzie rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, „Postępy
Psychiatrii i Neurologii” nr 9 (2000), suplement 4 (12), s. 155–164.
13
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– przekonywająca. Sytuacja „zła opinia – zła decyzja procesowa” pozwala
na usprawiedliwianie organu procesowego w ograniczonym zakresie. Każda opinia biegłego musi budzić dla niefachowca z danej dziedziny wątpliwości. Jedynie siła argumentacji biegłego może przekonać organ procesowy
do nadania opinii waloru prawdziwości. Krytyczny stosunek do opinii sądowo-psychiatrycznych nie jest zatem wyłącznie negatywną oceną kompetencji
biegł ych, lecz generalnie sprawdzianem kompetencji sądu.
Analizy i badania naukowe przeprowadzane zarówno przez psychiatrów,
jak i prawników potwierdzają:
1) mylność opinii (rozbieżność wniosków końcowych w różnych opiniach
w tej samej sprawie),
2) niejasność ustaleń (zaprzeczanie własnym tezom),
3) niepełność (nieodpowiadanie na pytania),
4) wewnętrzną sprzeczność (np. niezgodność wniosków o poczytalności
z diagnozą),
5) nielogiczność wnioskowania,
6) błędy w ustaleniach faktycznych (wybiórcze traktowanie materiału dowodowego),
7) niezrozumiały język opinii.
Przeprowadzone analizy akt sądowych w jednym z sądów rejonowych
zwróciły uwagę na sytuacje, w jakich sądy dopuszczają dowód z opinii bieg
łych na okoliczność stanu zdrowia psychicznego sprawcy i jak funkcjonują
mechanizmy kontroli opinii ze strony organów procesowych15. Wśród przyczyn wydawanych wątpliwych opinii sądowo-psychiatrycznych wskazuje się
niedoskonałe metody kontroli i weryfikacji opinii. Nie zawsze kompetentnym
do takiej kontroli jest organ procesowy. Brak znajomości zagadnienia powoduje, że często sąd nie jest w stanie odrzucić nieuzasadnionego wniosku o powołanie biegłych. Z badań wynika również, że wydawanie opinii o poczytalności sprawcy powinno być maksymalnie zobiektywizowane poprzez udział
we współopiniowaniu z psychiatrami biegłego psychologa.
Z materiału 335 akt spraw karnych badanych przez E. Habzdę-Siwek wynika, że w 25% spraw zasięgano opinii biegłych psychiatrów w związku z wątpliwościami dotyczącymi poczytalności sprawców. Nie zawsze było to jednak
uzasadnione. Okazuje się, że aż 80% wydanych opinii dotyczyło sprawców
bez zaburzeń psychicznych lub z zaburzeniami nieistotnymi z punktu widzenia prawa karnego16.
Dużym problemem dla sądu i stron jest niezrozumiały język opinii psychiatrycznej. Psychiatria posługuje się terminami psychopatologicznymi,
które są specyficznie definiowanymi opisami objawów i zespołów zaburzeń
psychicznych. Brak wiedzy z zakresu psychopatologii sądowej jest niestety bolączką sądownictwa i stan ten będzie istniał dopóty, dopóki psychopatologia
15
16
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sądowa nie stanie się obligatoryjnym przedmiotem w programie studiów
prawniczych. Zażenowanie budzi nie tak sporadycznie słyszalne z ust sędziego używanie terminu „schizofremia”, zamiast „schizofrenia”, czy „mania
prześladowcza”, zamiast „urojenia” lub „nastawienie prześladowcze”, niemające nic wspólnego z „manią”. Z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że
biegli psychiatrzy swoje wywody mogliby formułować językiem prostszym
i uwzględniającym prawną specyfikę.
Ekonomika procesowa zagrożona jest szczególnie wtedy, gdy w trakcie procesu zaistnieje konieczność zasięgnięcia opinii biegłych psychiatrów
współopiniujących z innymi specjalistami. Pomijając czas nieodzowny dla
znalezienia odpowiedniego zespołu biegłych (np. znalezienie biegłego psychiatry opiniującego w zespole z biegłym seksuologiem doświadczonym
w opiniowaniu sądowym, to zadanie niemal niewykonalne), ustalenia terminu badania czy obserwacji, problem pozostaje oczekiwanie na termin
przeprowadzenia badania i – czasami – jeszcze dłuższy czas na sporządzenie opinii. Gdy opinia wpłynie wreszcie do sądu, niemal nie zdarza się, by
nie budziła jakichś wątpliwości. Często sądy zbyt pochopnie ulegają wnios
kom o konieczność uzupełnienia opinii i poczynienie dodatkowych wyjaśnień, z których na rozprawie tworzy się nierzadko nowa opinia. Sytuację tę
znacznie poprawia formułowanie w postanowieniu o powołaniu biegłych pytań szczegółowych. Miarą aktywności obrońcy w procesie staje reguła kwestionowania „niekorzystnej” dla oskarżonego opinii zwykle przy braku merytorycznych przesłanek, wynikających głównie z niezrozumienia jej treści.
Wnioskowanie kolejnych zespołów biegłych, by uzyskać wreszcie opinię zadowalającą wszystkich, staje się niemal wyłącznie polską specyfiką opiniowania sądowo-psychiatrycznego. Stan taki przedłuża postępowanie nie tylko
o miesiące, lecz także o lata. Z tego bierze się, dyskusyjne skądinąd, zjawisko
funkcjonowania „przy sądach” biegłych dyspozycyjnych: wydających opinie
szybko, niemal taśmowo, nawet kilkaset rocznie, ale nie zawsze na odpowiednim poziomie fachowości.
Żywe dyskusje w środowisku biegłych budzi kwestia niezamierzonej pomyłki w rozumowaniu, która może całkowicie zmieniać wnioski opinii. Choć
uważa się, że ekspertyza psychiatryczna, będąca odzwierciedleniem wiedzy
biegłego, jego moralności, uczciwości, bezstronności i umiejętności oceny
prawdziwości dowodów oraz danych, poddana jest prawu biegłego do pomyłki, to niekiedy niepokojące jest, że mylność opinii staje się niemal usprawiedliwioną regułą. Potwierdzeniem tego zjawiska są wielokrotnie wydawane opinie w tej samej sprawie, które zasadniczo różnią się w końcowych wnioskach.
Przykładem tego są przytaczane przez D. Hajdukiewicz17 badania opinii wydawanych w sprawach cywilnych (tzw. testamentowych), gdzie na 28 opinii
po raz trzeci, a nawet szósty opiniowano 14 z nich, a po raz drugi – 6.
17
D. Hajdukiewicz, Przyczyny zasięgania opinii sądowo-psychiatrycznej instytutu naukowego w sprawach cywilnych, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” nr 9 (2000), suplement 1 (9), s. 41–49.
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W sprawach karnych różnice wśród biegłych dotyczą nie tyle rozpoznania, ile skutków, jakie ono powoduje w zakresie orzeczniczym, czyli w tzw.
psychologicznym kryterium poczytalności. Część biegłych tradycyjnie uważa, że jest to wynik głównie indywidualnych poglądów biegłego, innej interpretacji uzyskanych wyników – zależnej od reprezentowanej przez niego „szkoły naukowej” – czy też stosowania innej terminologii wynikającej
z niejednolitej doktryny psychiatrycznej. Wydaje się jednak, że obowiązujące
klasyfikacje zaburzeń psychicznych (ICD-10) w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wskazują konkretne kryteria diagnostyczne i na tyle szczegółowo zakreślają możliwości interpretacyjne, że postawienie granic rozpoznania dla wykształconego lekarza psychiatry nie powinno być obarczone
wadą pomyłki. Nie można nie wspomnieć też o wadliwości ostatecznej opinii wywodzącej się z ambicjonalnej niechęci części biegłych do wycofania się
z błędnie sformułowanych wniosków.
Wadą wielu opinii jest ich arbitralność w doborze faktów z materiału dowodowego i badania psychiatrycznego. Przy wyprowadzaniu na tak jednostronnej podstawie ostatecznych wniosków z opinii, biegły pomija obowiązek nie tylko uzasadnienia wyrażonych poglądów, lecz także tego, z jakich
powodów inne fakty dowodowe nie miały dla niego równie decydującego
znaczenia.

V. Nadzór specjalistyczny nad wydawaniem opinii
sądowo-psychiatrycznych
Nie istnieją mechanizmy umożliwiające dokonywanie oceny opinii psychiatrycznych opracowanych na użytek wymiaru sprawiedliwości przez instytucje posiadające stosowną wiedzę fachową, ale niebędące uczestnikiem
postępowania. Zasada, że opinia poza procesem nie istnieje, nie pozwala
przy obecnych regulacjach prawnych na dokonywanie korekty merytorycznej opinii przez osoby lub instytucje niewystępujące w roli biegłego. Dlatego
krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii może jedynie zalecać dyrektorom placówek, w których wydawane są opinie po obserwacji sądowo-psychiatrycznej, by je sprawdzali (parafowali), a tym samym mieli wgląd w ich
poprawność merytoryczną. Na nieefektywność kontroli dyrektorów placówek wydających opinie po obserwacji wpływa również fakt, że najwyższe
kompetencje opiniodawcze w danej placówce mają właśnie wskazani i powołani biegli, a nie dyrektor placówki. Nie są to zazwyczaj opinie zlecane
instytucji (instytutowi) a indywidualnie wskazanym i powołanym biegłym
z tych instytucji. Obecnie nadzór specjalistyczny nad wydawaniem opinii sądowo-psychiatrycznych zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym
(wojewódzkim) jest okazjonalny i sprowadza się zasadniczo do rozpatrywania spraw interwencyjnych, zwykle wtedy gdy bezstronność biegłego opiniującego budzi wątpliwości. W przypadku tzw. opinii ambulatoryjnych brak
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jest regulacji prawnych umożliwiających nadzór specjalistyczny nad wydanymi opiniami. Wiąże się to z generalnym brakiem prawnych mechanizmów
umożliwiających kontrolę merytoryczną opinii przed przedłożeniem ich organom wymiaru sprawiedliwości. Choć opiniowanie sądowo-psychiatryczne
budzi szczególną troskę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i krajowego konsultanta w dziedzinie psychiatrii, to ich działalność sprowadza się do
wydawania stanowisk w tym zakresie i formułowania zaleceń.
Choć sądy, dopuszczając dowód z opinii biegłych psychiatrów, formułują tezę dowodową (często bez jednoznacznie stwierdzonego uzasadnienia
i najczęściej związanego z faktem powoływania się oskarżonego w wyjaśnieniach na wcześniejsze podjęcie leczenia psychiatrycznego), w samych opiniach można zauważyć wiele wad obciążających bezpośrednio biegłych. Dotyczy to opierania się procesu diagnostycznego głównie lub wyłącznie na
informacjach uzyskanych od opiniowanego. Badania D. Hajdukiewicz nie potwierdziły, aby błędy w opiniach wynikały z wadliwego stosowania prawa
i nieznajomości przez biegłych swojego miejsca w procesie. Przeciwnie, zdarzały się sytuacje, kiedy „biegli poprawiali wadliwie sformułowane do nich
pytania przez użycie właściwych terminów ustawowych lub odpowiadali na
pytania, które nie zostały im postawione, a w świetle konkretnych okoliczności powinny”18.

VI. Stwierdzane nieprawidłowości w opiniach
Podstawowym zarzutem, jaki można postawić wielu opiniom, jest nieprzestrzeganie ich jednolitej konstrukcji. Żadna opinia psychiatryczna nie
może pominąć nawiązania do postanowienia i kierowanych do biegłych
pytań. Musi zawierać wypis danych z akt sprawy, wywiad od osoby badanej, omówienie z przykładową analizą kryminologiczno-motywacyjną, opis
i wnioski z wykonanych badań pomocniczych oraz konsultacyjnych, niezbędne, specjalistyczne uzupełnienia materiału dowodowego i wreszcie wnioski
ostateczne opinii wraz z uzasadnieniem i nieodzownym formalnym uzupełnieniem dotyczącym np. psychopatologicznych przeszkód w uczestniczeniu
badanego w procesie (tu uwaga o mylącym stosowaniu terminu poczytalności/niepoczytalności na stan poza czynem – zgodnie z wykładnią SN), prawdopodobieństwa popełnienia podobnego czynu o znacznej społecznej szkodliwości itp.
Niedoskonałością wielu opinii jest, wynikające z braku czujności biegłego,
pozbawienie jej waloru poświadczania prawdy i mało krytyczny stosunek do
uzyskanych danych. Stosunek biegłego do dokumentacji medycznej zawartej w materiale dowodowym musi być zawsze krytyczny. Nieuwzględnienie
tego faktu może być przyczyną błędu diagnostycznego. Zarzut arbitralności
18

Tamże, s. 41–49.
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w doborze danych z materiału dowodowego może być postawiony opinii, gdy
brakuje uzasadnienia dla zastosowanej wybiórczości. Biegli muszą w swoich
wywodach opierać się na porównywalnych i jednoznacznych kryteriach patologii. Nie mogą abstrahować od kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych (Klasyfikacja ICD-10). Każda opinia powinna zawierać uzasadnienie postawionego rozpoznania – potwierdzać konkretne objawy istniejące
i wykluczać te, których się nie stwierdza. Choć biegłemu nie można odmówić prawa do „pomyłki” zawsze musi on jednak doceniać możliwe jej konsekwencje. Błędem warsztatu biegłego psychiatry jest dominacja diagnostyczna
z czasu badania nad diagnozą tempore criminis i odwrócona logika wnioskowania – od stwierdzenia stanu poczytalności do dobrania diagnozy. Podobnie
błędami warsztatowymi stają się: naruszenie zasad dotyczących czasu i miejsca badania, pomijanie warunku zgody na badanie (vide: odmowa wyjaśnień),
nakładanie się ról biegłego i terapeuty, demotywacyjna postawa wobec badanego, nieznajomość granicy swoich kompetencji („opiniowanie na siłę”).

VII. Społeczna ocena opiniowania sądowopsychiatrycznego
Zauważalnym problemem, choć nie w sensie ilościowym, a bardziej na
zasadzie sensacji medialnej, stały się tzw. opinie tendencyjne wydawane
przez biegłych skorumpowanych i nieuczciwych czy też poddanych presji
opiniowanych i ich otoczenia. Nie do końca jest prawdą, że składają je bieg
li niedoświadczeni, poddani naciskom stron procesowych, opinii społecznej
czy kierujący się tylko własnym subiektywnym osądem czynu. Z drugiej strony, choć opinie tendencyjne stanowią wąski margines, niekoniecznie muszą
wynikać „ze złej woli”, a nawet świadomego działania biegłych o charakterze
przestępczym. Zdarza się również tak, że opinie tendencyjne– poza tym, że
pomijają całą konstrukcję dowodów, przyczyn i skutków, negują poziom wiedzy – są wynikiem fałszywej ambicji i sporu kompetencji. Ich konstrukcja zakłada przyjęcie z góry postawionego kryterium prawnego, do którego dobiera się najbardziej „wiarygodne” kryterium medyczne – diagnozę19.
W społecznym odczuciu dominuje często przesadne przekonanie o braku mechanizmów zabezpieczeń antykorupcyjnych wśród biegłych (nie tylko
psychiatrów), co skutkuje wydawaniem opinii tendencyjnych i nierzetelnych,
często opartych na symulacji zaburzeń lub będących efektem zastraszenia.
Zdarza się, że przekazy medialne jednoznacznie kształtują społeczne przekonanie, iż psychiatrzy chronią przestępców przed karą, co wzmaga odwetowe poczucie sprawiedliwości. W tej niewątpliwie ważnej kontroli społecznej
19

J. Heitzman, Wybrane metodologiczne aspekty obiektywności w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym, [w:] Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie, red. J.K. Gierowski.,
A. Szymusik, Kraków 1996, s. 63–71; J. Heitzman, Błędy w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym –
analiza zjawiska, „Psychiatria Polska” t. XXXVIII, nr 3 (2004), s. 385–394.
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przemyca się jednak poglądy fałszujące rzeczywistość prawniczą i przypisujące biegłym psychiatrom możliwości, których nigdy nie mieli.
Te funkcjonujące w świadomości społecznej fałszywe wyobrażenia o kompetencjach biegłych zakładają, że:
1) każda opinia przyjmująca niepoczytalność lub poczytalność znacznie
ograniczoną jest dowodem na sprzyjanie przestępcom;
2) jakiekolwiek rozpoznanie psychiatryczne u przestępcy jest poświadczeniem nieprawdy;
3) uczciwy (nieskorumpowany) biegły to wyłącznie taki, który u przestępcy nie postawi żadnego rozpoznania, a już nigdy takiego, które skutkuje niepoczytalnością lub poczytalnością znacznie ograniczoną;
4) każda opinia wiąże sądom ręce i zmusza do korzystnego dla sprawcy
rozstrzygnięcia;
5) sąd nie może podważyć opinii biegłych.

VIII. Ocena innych biegłych
Opinia biegłego podlega jeszcze jednej szczególnej kontroli, którą stanowią inni biegli. Z tego typu ocenami spotykamy się najczęściej w trakcie toczącego się procesu, kiedy sąd zwraca się do kolejnego powołanego zespołu biegłych z prośbą o dokonanie oceny i ustosunkowanie się do poprzednio
wydanych opinii. Ocena wnikliwa, krytyczna, ale merytoryczna jest jak najbardziej pożądana. Zdarza się, że biegli z kilku zespołów, konfrontując swoje
wnioski w czasie rozprawy, wycofują się ze swojego wcześniejszego stanowiska i przyjmują poglądy kolejnego zespołu. Niestety spotykamy się również
ze zjawiskiem pozamerytorycznego podważania zaufania do innych biegłych
i z ambicjonalną niechęcią do zmiany raz wyrażonego stanowiska.
Przy konfrontowaniu biegłych z różnych zespołów warto zwrócić uwagę na nieporównywalne doświadczenie i wiedzę poszczególnych par bieg
łych oraz paradoksalnie większą dyspozycyjność kolejnych (powołanych,
gdy wcześniejsi biegli nie spełniają oczekiwań odnośnie do wniosków końcowych). Złą praktyką jest to, że krytyczna i merytoryczna ocena poprzedniej
opinii pozostaje nieznana dla biegłych, którzy ją wydali.
Sytuacja procesowa stawiająca biegłego przeciwko biegłemu wymaga złożenia dodatkowej „superopinii” lub „metaopinii” przez kolejnego biegłego.
Biegli między sobą mogą oceniać dowody w sposób odmienny, stawiać odmienną diagnozę, a w konsekwencji dawać odmienną ocenę sądowo-psychiatryczną. Tak znaczne różnice, jakie zdarzają się między opiniami sądowopsychiatrycznymi, mogą prowokować do pytania, czy mamy do czynienia
z błędem sztuki, błędem diagnozy, czy może z błędem technicznym. Niestety zróżnicowanie poziomu opinii wydawanych w tej samej sprawie najczęściej wynika z tzw. niechlujstwa orzeczniczego, które stosuje jeden z zespołów.
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IX. Możliwości poprawy jakości opiniowania sądowopsychiatrycznego i wzmocnienia pozycji biegłego
Wśród wielu przyczyn błędów w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym
najbardziej eksponuje się niedostatki w wyszkoleniu biegłych, nieznajomość
przepisów proceduralnych, brak instytucjonalnego nadzoru i kontroli nad wydawaniem opinii, nieskuteczność mechanizmów prowadzących do merytorycznej weryfikacji biegłych. Poprawa jakości opiniowania sądowo-psychiatrycznego to generalnie zmiany systemowe prowadzące do tego, by biegłymi byli ci
psychiatrzy, którzy mają największe doświadczenie w zakresie opiniowania
sądowo-psychiatrycznego, a równocześnie posiadają wiedzę kliniczną na najwyższym poziomie oraz szczególne walory etyczne (np. niekaralność). Krytyczna ocena kompetencji wszystkich psychiatrów do sprawowania funkcji bieg
łych sądowych sugeruje zmiany w prawie ograniczające możliwość powołania
na biegłego każdego psychiatry. Z drugiej strony sądy i prokuratorzy powinni w większym zakresie wykorzystywać swoje kompetencje poprzez merytoryczną i krytyczną ocenę opinii. Niewątpliwie poszerzenie wiedzy prawników
z zakresu psychiatrii sądowej pozwoli na oddalenie często nieuzasadnionych
wniosków o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych psychiatrów, przeprowadzenie obserwacji czy uniknięcie powoływania kolejnych zespołów biegłych.

X. Podsumowanie
Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym nie odpowiada jego możliwościom faktycznego wpływu na wynik postępowania sądowego. W obszarze psychiatrii sądowej biegły psychiatra jako ekspert i twórca dowodu
funkcjonuje w systemie samoregulującym, który nie jest oparty na wypracowanych narzędziach weryfikujących dowód z opinii. Fakt, że status biegłego
jest procesowy i nie jest poddawany procedurze sprawdzającej poza obszarem
procesu, czyni z sądowych możliwości kontroli opinii narzędzie nieefektywne, nieoparte na specjalistycznej wiedzy z zakresu psychiatrii, ale co najwyżej na ocenie poprawności definiowanej przepisem prawnym. Ocena opinii
w obszarze jasności, pełności i braku sprzeczności w większym stopniu sprowadza się do oceny formy przeprowadzenia dowodu niż do oceny jego treści. Weryfikowanie opinii, zasadniczo decydującej o wyniku postępowania,
podlega niemerytorycznej ocenie opartej na kryteriach tzw. wiedzy życiowej
niż wiedzy z zakresu psychiatrii. Możliwości konfrontowania wielu opinii
w tej samej sprawie nie mogą stanowić reguły, często bowiem bardziej mnożą wątpliwości co do poprawności dowodu, niż je rozwiewają.
Mimo że narzędzia oceny jakości opinii biegłego są w dyspozycji sądu, to
jej merytoryczną poprawność kompetentnie może oceniać, w trybie kontroli, jedynie nadzór specjalistyczny w dziedzinie psychiatrii, a pośrednio – też
inni biegli w kolejnych opiniach.
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Biegły psychiatra
jako strażnik praw pacjenta
I. Uwagi wprowadzające
Na przełomie 2015 i 2016 r. polska opinia publiczna była informowana
o kolejnych sprawach sądowych dotyczących przestępstw popełnionych ze
szczególnym okrucieństwem. Mowa m.in. o sprawie dwóch młodych osób,
które zamordowały małżeństwo z Rakowisk pod Lublinem. Jak się okazało, byli to rodzice jednego ze sprawców. W trakcie postępowania sąd, znając
szczególnie okrutny charakter zbrodni, zdecydował się poprosić o opinie bieg
łych, których zadaniem było wyjaśnienie wątpliwości dotyczące kompetencji
psychicznych oskarżonych1. Podobne działania zlecone zostały psychiatrom
oraz psychologom w sprawie Kajetana P., ściganego na mocy europejskiego
nakazu aresztowania w związku z prawdopodobnym dokonaniem morderstwa w Warszawie. Oskarżony w celu wyjaśnienia okoliczności prawdopodobnego popełnienia zbrodni został skierowany przez sąd na kilkutygodniową

*
Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Absolwent studiów w zakresie resocjalizacji, prawa medycznego i bioetyki oraz kursów specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw człowieka. Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz były
rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
1
Depesza Polskiego Radia, Sąd utrzymał wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo rodziców w Rakowisk, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1606410,Sad-utrzymal-wyrok-25-lat-wiezienia-za-zabojstwo-rodzicow-w-Rakowiskach, dostęp: 21 maja 2016; Kamil N. nie odziedziczy majątku po
zamordowanych rodzicach, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kamil-n-z-rakowisk-nie-odziedziczy-majatku-po-rodzicach,576427.html, dostęp: 21 maja 2016; Depesza Polskiego Radia
i PAP, Lublin: 25 lat więzienia dla Kamila N. i dla Zuzanny M. za zabójstwo w Rakowiskach, http://www.
polskieradio.pl/5/3/Artykul/1553320,Lublin-25-lat-wiezienia-dla-Kamila-N-i-dla-Zuzanny-M-za-zabojstwo-w-Rakowiskach, dostęp: 21 maja 2016.
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obserwację psychiatryczną2. Podobnym badaniom został poddany również
Anders Breivik, skazany w Norwegii na karę 21 lat pozbawienia wolności za
zamordowanie ponad osiemdziesięciu osób. Co istotne dla ostatniej z przywołanych spraw, biegi nie mieli na początku jasności w zakresie poczytalności
sprawcy zbrodni na wyspie Utøya3. Wskazane w tym miejscu wątpliwości są
niejednokrotnie istotnym elementem postępowania sądowego. Rola biegłych
psychiatrów oraz psychologów, seksuologów lub neurologów ma w tym wypadku szczególne znaczenie. Sąd nie ma bowiem wiedzy specjalnej z zakresu
nauk medycznych. Konieczne jest zatem zasięgnięcie opinii ze strony osoby
posiadającej te kompetencje. Mają one jednak dodatkowy, unikalny charakter.
By dana osoba mogła ponieść odpowiedzialność karną, musi popełnić czyn
zakazany przez ustawę. Musi on mieć szkodliwe społecznie oblicze. Podobna
refleksja musi jednak również odnieść się do winy. Naruszenie norm prawnych może być bowiem dokonane wyłącznie w sposób świadomy, ergo dana
osoba chce się zachować w określony sposób (nawet jeśli nie akceptuje określonego postępowania, to jednocześnie godzi się na nie). Tylko wówczas można przypisać winę danemu sprawcy4. Rola biegłego, w tym zwłaszcza biegłego
psychiatry, jest trudna do przecenienia w podobnej sytuacji. To bowiem psychiatra, często razem z psychologiem, oceniają, czy dana osoba miała świadomość popełnionego czynu. Tylko w podobnej sytuacji istnieje możliwość
przypisania danej osobie winy oraz wymierzenia określonej kary5.
To właśnie zagadnienie winy w połączeniu z oceną stanu zdrowia psychicznego potencjalnego sprawcy wzbudza szczególne zainteresowanie mediów oraz społeczeństwa. Źródła podobnego stanu rzeczy należy doszukiwać się przede wszystkim w szeroko rozumianym stosunku do psychiatrii
oraz osób doświadczających zaburzeń psychicznych. Podobne instytucje
oraz leczeni w nich pacjenci z jednej strony fascynują, a z drugiej wzbudzają lęk. Psychiatria jest bowiem tą dziedziną wiedzy medycznej, która w wielu

2
Psychiatra: jeśli ma zaburzenia osobowości, to potrafi je kompensować intelektem, http://www.tvn24.
pl/wiadomosci-z-kraju,3/psychiatra-i-biegly-sadowy-o-kajetanie-p,620272.html, dostęp: 9 września 2016.
3
„Lars Siersbæk Nilsson z Psychiatric Centre Hvidovre Universytetu w Kopenchadze w wywiadzie udzielonym portalowi Medscape podkreśla, że rozbieżności w diagnozie Breivika były
swego rodzaju wstrząsem dla świata psychiatrii. Przypomnijmy, że pierwszy zespół biegłych
wydał opinię stwierdzającą, że Breivik cierpi na schizofrenię paranoidalną. Jednakże 13 stycznia 2012 r., w atmosferze nacisku opinii publicznej, sąd rejonowy w Oslo zlecił kolejną opinię.
Drugi zespół biegłych orzekł w niej, że nie stwierdza u Breivika objawów psychotycznych. Ich
zdaniem Breivik cierpi na narcystyczne zaburzenia osobowości z cechami antysocjalnymi i nie
był w chwili popełniania zarzucanych mu czynów osobą niepoczytalną. W czasie procesu dodatkowo wskazywano również na cechy zespołu Aspergera i zespołu Touretta”, cyt. za: T. Szafrański, Breivik i kryzys psychiatrii, „Psychiatria – Pismo dla Praktyków” nr 7 (2015), s. 9.
4
Art. 1 i 31 k.k.
5
K. Witkowska, Biegły w procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” nr 1 (2013), s. 70–71.
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elementach pozostaje tajemnicza. Z kolei pacjenci oddziałów psychiatrycznych nadal (często niesłusznie) uznawani są za osoby agresywne6.
Omawiane w tym miejscu zagadnienie ochrony zdrowia psychicznego
powinno być również ukazane z perspektywy problemu poszanowania praw
i wolności człowieka. Pamiętać bowiem należy, iż w historii osoby doświadczające schorzeń natury psychicznej wielokrotnie traktowane były w sposób
naruszający ich godność7. Twórcy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (dalej: u.o.z.p.)8 doskonale zdawali sobie sprawę z podobnej historycznej perspektywy oraz z kolejności połączenia dwóch kluczowych elementów: poszanowania autonomii człowieka oraz obowiązku
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, które może być potencjalnie zagrożone agresywnym zachowaniem pacjenta doświadczającego zaburzeń psychotycznych (np. urojeń nakazujących dokonanie niebezpiecznych czynów)9.
Polski ustawodawca w treści przywołanej ustawy zdecydował się zwrócić
szczególną uwagę na rolę biegłego psychiatry. To bowiem przywołany specjalista wyposażony został w kompetencje posiadające kluczowe znaczenie
w postępowaniach sądowych dotyczących przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej. Mowa w tym miejscu jednak nie o sprawach dotyczących potencjalnie dokonanych przestępstw, lecz o zdarzeniach odnoszących się do
sytuacji, w których to istniejące zaburzenia zmuszają do podjęcia wobec danej osoby przymusowych działań diagnostycznych oraz terapeutycznych10.
W prezentowanych w tym miejscu rozważaniach zwrócona zostanie szczególna uwaga na przywołane interwencje medyczne o charakterze przymusowym. Ukazane one zostaną przede wszystkim przez pryzmat szczególnej roli,
jaką ustawa o ochronie zdrowia psychicznego przyznaje biegłemu z zakresu
psychiatrii, który został zobligowany do analizy zasadności przyjęcia bądź
pozostawienia pacjenta bez zgody w szpitalu. W tym miejscu warto zatem
wskazać kluczowe znaczenie działań biegłego w zakresie poszanowania praw
pacjenta szpitala psychiatrycznego. Podobne działanie jest tym bardziej uzasadnione, iż w przestrzeni medialnej złożony, a nade wszystkim trudny charakter przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej pozostaje pomijany kosztem relacji prezentujących problemy na styku prawa karnego i psychiatrii11.

6
B. Kmieciak, Choroba społeczne szalona, „Medycyna Praktyczna. Psychiatria” nr 2 (2015),
s. 73–83.
7
Por. S.K. Veggebrerg, Leczenie umysłu, Warszawa 1996, s. 109–113; M. A. Jacques, Nauka psychologii – część 3. Metodologia i teoria psychologii, „Michael” nr 58 (XII) (2010), s. 13–15; E. Totsuka, The history of Japanese psychiatry and the rights of mental patients, ,,Psychiatrie Bulletin” nr 14 (1990), s. 193.
8
Dz.U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.
9
S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa
1997, s. 16–22.
10
B. Kmieciak, Zniewoleni dla zdrowia, „w4oczy” nr 8 (2014), s. 28–31.
11
P. Walewski, Władza nad psyche – rozmowa z prof. Januszem Heitzmanem o bioetycznych dylematach w psychiatrii i wyzwaniach, którym lekarz musi sprostać, „Niezbędnik Inteligenta – Bioetyka:
Spory na życie i śmierć” (seria tygodnika „Polityka”) nr 3 (2015), s. 53–55.
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Zarysowane w tym miejscu konteksty zaprezentowane zostaną przede
wszystkim poprzez dokonanie analizy dwóch istotnych dla tematu pracy
ustaw: ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: u.R.P.P.)12.
W prezentacji roli, jaką odgrywają biegli psychiatrzy, pomocne będą również
zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(dalej: u.z.l.l.d.)13 oraz oficjalne zalecenia dotyczące wykonywania funkcji bieg
łego psychiatry. Kluczowe znaczenie dla ukazania szczególnego charakteru
działań biegłego psychiatry w zakresie ochrony praw pacjenta będzie miała również analiza przypadku pacjentki przyjętej do szpitala bez jej zgody14.
1. Przykład
Do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 23 u.o.z.p. została przyjęta pacjentka o imieniu Anna. Kobieta ta miała 25 lat. Lekarze w trakcie badania na terenie izby przyjęć rozpoznali u niej objawy schizofrenii
paranoidalnej (doświadczała silnych urojeń owładnięcia oraz odnoszących). Kobieta groziła bliskim. Wypowiadała także myśli autodestrukcyjne. Lekarze podjęli decyzję o przyjęciu pacjentki do szpitala bez jej zgody.
O powyższym został powiadomiony sąd opiekuńczy. Sędzia rozmawiał
z pacjentką na terenie szpitala. Pani Ania twierdziła, że jest zdrowa. Sędzia zdecydował się wyznaczyć biegłego psychiatrę. Lekarka przybyła
do pacjentki po kilku dniach. Pacjentka na wstępie rozmowy powiadomiła lekarkę, iż nie będzie z nią rozmawiać. Uznała, że dla niej wiążąca jest diagnoza innego szpitala, w którym lekarze – kilka lat wcześniej –
nie dostrzegli negatywnych objawów. Pacjentka odeszła od lekarki. Biegła
usiadła na korytarzu oddziału. Dokładnie zapisała, jak pacjentka się zachowywała (notowała, co pacjentka mówiła do innych osób oraz do siebie samej, patrzyła, jaka była jej relacja z innymi pacjentkami). Następnie
zapoznała się z dokumentacją medyczną badanej. Na podstawie powyższego wydała opinie, wskazująca, iż przyjęcie pacjentki do szpitala było
w pełni uzasadnione.

II. Perspektywa prawna pacjenta
Opisany przykład ukazuje nam w istocie sytuację, która posiada dramatyczny charakter. Nim doszło do spotkania z biegłym, pacjentka została bez
swojej zgody zatrzymana na terenie szpitala psychiatrycznego. W tym miejscu zasadne jest podkreślenie, iż nie jest prawdą twierdzenie, że większość
12

Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417.
Tekst jedn. Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1943 z późn. zm.
14
Przywołany kazus odnosi się do jednej ze spraw, jaką autor omawianego artykułu analizował, będąc Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
13
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pacjentów szpitala psychiatrycznego nie jest zdolna do wyrażenia kompetentnej zgody. Jak wskazuje Stanisław Pużyński, osoby hospitalizowane w podobnych miejscach posiadają najczęściej rozeznanie w sytuacji, w jakiej się
znajdują. Tym samym mogą one wyrazić zgodę na działania, które są legalne
oraz zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej15. Sytuacja, w której dana
osoba przyjmowana jest do szpitala bez swojej zgody, ma charakter szczególny oraz wyjątkowy. Działania takie podejmowane są w momencie, w którym
dostrzega się, że osoba chora psychicznie bądź upośledzona umysłowo nie rozumie, w jakiej sytuacji się znajduje. Wspomniany brak zrozumienia najczęściej połączony jest z brakiem krytycyzmu. Innymi słowy, pacjent, doświadczając silnych objawów powodujących wystąpienie zachowań zagrażających
jego życiu bądź zdrowiu i życiu innych osób, w żadnej mierze nie akceptuje
podobnego rozpoznania, podkreślając, iż nie doświadcza żadnych negatywnych dolegliwości16. Przyznanie w tym miejscu przez lekarza, iż w podobnym
stanie opuszczenie szpitala jest niemożliwe, wywołać może bunt prezentujący
się zarówno w wystąpieniu określonych wypowiedzi werbalnych, jak i konkretnych zachowań (np. pobudzenia psychoruchowego). Warto zatem dodać,
że przymusowa hospitalizacja psychiatryczna może być (i zapewne najczęściej jest) uznana przez pacjenta za naruszenie własnych podmiotowych praw.
Chory, uznając, że jest w pełni zdrowy, nie pojmuje przyczyn, z których podjęto wobec niego działania przymusowe17. Naturalny sprzeciw jest w tym przypadku niczym innym jak próbą walki o swoje prawa. Przyjęcie do szpitala jest
bowiem najczęściej zaskoczeniem. W stanie tym pacjent z jednej strony szuka
sprzymierzeńców, a z drugiej dostrzega licznych wrogów, którzy przyczynili się do jego „uwięzienia”18. To właśnie m.in. z uwagi na podobną chorobową
podejrzliwość ustawodawca, wprowadzając mechanizmy kontroli przymusowej hospitalizacji, zapewnił osobom badającym sytuację pacjenta bezstronność. Zagadnienie to zostanie omówione w dalszej części artykułu.
Analizując sytuację przyjęcia pacjenta do szpitala, na wstępie należy zaznaczyć, iż pojawienie się ze strony personelu swoistego „rygoru leczenia”
nie jest tożsame z anulowaniem jakiegokolwiek prawa przysługującego pacjentowi. Warto zatem zwrócić uwagę na uprawnienia, jakie osoba leczona ma w momencie przyjęcia do szpitala. By ukazać zagadnienie w sposób
najpełniejszy, warto przywołać definicję pojęcia „zgoda”, która zamieszczona została w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Trzeba bowiem pamiętać, ze to właśnie zgodę pacjenta bądź jej brak należy uznać za element,
15

S. Pużyński, Dylematy współczesnej psychiatrii. Problemy kliniczne, etyczne i prawne, Warszawa
2015, s. 36.
16
W. Trendak, J, Hołyński, Zasady stosowania przymusu bezpośredniego w stanach nagłych w psychiatrii, „Military Pharmacy and Medicine” nr 3 (4) (2010).
17
B. Kmieciak, Trudna obrona praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, „Puls Medycyny” nr 13 (306)
(2015), s. 22–23.
18
M, Balter, Dziecko niczyje, Warszawa 2001, s. 83–94; P. Coelho, Odpoczywając w więzieniu, [w:]
P. Grace i in., Wolność – istota bycia człowiekiem, Warszawa 2009, s. 328–343.
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który rozpoczyna określone działania medyczne lub prawne19. Zgodnie z art.
3 ust. 1 pkt 4 u.o.z.p., zgoda pacjenta rozumiana jest jako swobodnie wyrażoną zgodę osoby z zaburzeniami psychicznymi, która – niezależnie od stanu
jej zdrowia psychicznego – jest rzeczywiście zdolna do zrozumienia przekazywanej w dostępny sposób informacji o celu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, proponowanych czynnościach diagnostycznych
i leczniczych oraz o dających się przewidzieć skutkach tych działań lub ich
zaniechania”. W tym miejscu tytułem uzupełnienia należy wskazać, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.o.z.p. „ilekroć przepisy niniejszej ustawy stanowią o:
1) osobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osoby:
a) chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
b) upośledzonej umysłowo,
c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze
stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta
wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym”.
Tym samym pacjent przyjmowany do szpitala bez względu na kliniczne rozpoznanie ma pełne prawo do wyrażenia formalnej akceptacji podejmowanych wobec niego działań bądź też wskazania, iż nie wyraża zgody na
interwencję medyczną20. Kluczowy w tym miejscu jest inny element, wprost
odnoszący nas do prawa pacjenta do informacji. Jak wskazano powyżej, osoba doświadczająca zaburzeń psychicznych musi być zdolna do zrozumienia
przekazywanej jej informacji. Podobna zdolność może być ograniczona z racji zaburzeń na tle intelektualnym lub emocjonalno-poznawczym. Co jednak
istotne, owo ograniczenie wypływać może nie tylko ze strony pacjenta, lecz
także lekarza. Z jednej bowiem strony osoba leczona może doświadczać objawów, które uniemożliwiają jej racjonalną analizę sytuacji. Z drugiej jednak
– to lekarz, także na mocy art. 31 ust. 1 u.z.l.l.d.21, jest zobowiązany do poinformowania pacjenta w sposób, który będzie dla niego w pełni zrozumiały22.
Zrozumienie planu dalszych działań medycznych pozwala na ich akceptację
bądź też odrzucenie. Pacjent doświadczający zaburzeń psychicznych może
19

W. Nasiłowski, Zgoda na leczenie w rozwoju lekarskiej myśli etycznej, „Medyczna Wokanda”
nr 3–4 (2007), s. 198; M. Oboda, Zgoda pacjenta na kompleksowe leczenie – szczęście czy element sztuki medycznej?, „Magazyn Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego” nr 4 (2010), s. 50–51 oraz
W. Langiewicz, M. Hasiorowska, Przymusowe hospitalizacje oraz przymus bezpośredni w oddziałach
psychiatrycznych w 2006 roku na tle lat wcześniejszych, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” nr 17
(2008), s. 127–133.
20
J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2006, s. 112–113.
21
Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania
albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
22
K. Bończyk-Rozwadowska, Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego, „Studia Iuridica Toruniensia” t. 9 (2011), s. 60; P. Zarzycka, Informowanie pacjenta o podejmowanych działaniach elementem świadomej zgody, „Problemy Pielęgniarstwa” nr 22 (2014), s. 113–
114.
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nie zgadzać się z propozycjami, sugestiami oraz namową lekarza. Ten jednak,
dostrzegając istotne zagrożenie, jakie pojawić się może w życiu pacjenta lub
tez innych osób doświadczających z nim kontaktu, ma prawo do przymusowego pozostawienia pacjenta w szpitalu23. Podobna sytuacja miała miejsce
w przywołanym powyżej kazusie pani Anny. Co jednak szczególnie ważne,
przyjęcie pacjentki bez zgody do szpitala nie jest jednoznaczne z uznaniem,
iż jej decyzyjne prawa nie mają istotnego znaczenia. Konflikt, jaki pojawia się
w podobnej sytuacji pomiędzy osobą przyjmowaną do oddziału oraz lekarzem, musi zostać rozstrzygnięty decyzją sądu. To lekarz – zgodnie z wyrażonymi w art. 23 u.o.z.p. zasadami tzw. nagłego przyjęcia – jest zobowiązany
do powiadomienia sądu o podobnym przymusowym działaniu. Sąd bowiem
ma wyłączne kompetencje do wyrażenia zgody na czasowe pozostawienie
danej osoby bez jej zgody w określonej instytucji24. W podobnym kontekście,
na mocy przywołanego powyżej unormowania oraz art. 11 u.R.P.P. zobowiązany jest do przekazania pacjentowi informacji dotyczących należnych mu
w podobnej sytuacji praw. Podobne zobowiązanie istnieje po stronie pielęgniarek25. Podobną wiedzę pacjentowi przekazuje coraz częściej Rzecznik Praw
Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, a więc niezależny urzędnik, na co dzień
wykonujący swoje obowiązki na terenie szpitala. Co ważne, rzecznicy nie są
zatrudnieni przez daną placówkę, lecz stanowią oni kadrę Biura Rzecznika
Praw Pacjenta w Warszawie26. Samo przekazanie informacji pacjentowi stanowi wyraz poszanowania jego godności. Jest przykładem traktowania danej osoby w sposób podmiotowy, bez względu na obserwowane specyficzne
schorzenia psychiczne27. Omawiane zagadnienia w sposób nieuchronny kierują nas w stronę osoby biegłego psychiatry.

III. Perspektywa badań
Zaprezentowane powyżej zdarzenie pomiędzy pacjentką a biegłą ma
w istocie charakter dramatyczny. Lekarce sąd zlecił zbadanie pacjentki. Informacje te mają kluczowe znaczenie w kwestii oceny zasadności przymusowego przyjęcia oraz uznania, czy dalsza hospitalizacja jest zasadna. Pacjentka jednakże nie wyraziła zgody na badanie. W tym miejscu warto zwrócić
23
Zob. w tym kontekście M. Tylec i in., Możliwość czy przymus leczenia? Anoreksja psychiczna
– uregulowania prawne. Opis przypadku, „Psychiatria Polska” nr 3 (2013), s. 531–539.
24
P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 135–143.
25
Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr
174 poz. 1039).
26
B. Łoza, R. Wójcik, Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego: nowe doświadczenia, stare
błędy „Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny” nr 1 (2010), s. 38; B. Kmieciak From information, to
innovation Activities of Polish Ombudsmans for the laws of disabled people. „Acta Innovations” nr 15
(2015), s. 29.
27
J. Sobczak, Godność pacjenta, „Medyczna Wokanda” nr 1 (2009), s. 31; A. Jezierska, Godność pacjenta, Warszawa 2006 (wydanie elektroniczne).
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uwagę, iż lekarz zostaje postawiony w sytuacji patowej. Badanie psychiatryczne w sposób istotny bowiem różni się od oceny stanu zdrowia dokonywanej
przez specjalistów z zakresu np. interny, kardiologii lub nawet neurologii.
Psychiatra nie ma możliwości przeanalizowania funkcjonowania konkretnego organu. Badanie krwi tylko w niektórych przypadkach może przedstawić
istotne informacje. W trakcie wizyty biegłego takie działania nie są jednakże podejmowane. Psychiatra, poszukując informacji na temat stanu zdrowia
pacjenta, nie może wykorzystać określonych narzędzi diagnostycznych, które ułatwią mu poznanie danego problemu. Sytuacja taka spowodowana jest
szczególnym charakterem szeroko rozumianych chorób oraz zaburzeń psychicznych. Obecnie w psychiatrycznej doktrynie nadal żywa jest dyskusja dotycząca nie tylko zasadności wyodrębniania pojęcia choroby psychicznej, lecz
także perspektywy etiologicznej zaburzeń o charakterze psychicznym. Z jednej strony dostrzec należy powiązania występowania określonego schorzenia
z wyposażeniem genetycznym danej osoby. Z drugiej strony wystąpienie np.
schizofrenii u jednego z bliźniąt jednojajowych nie determinuje pojawienia się
podobnego rozpoznania u jego brata lub siostry. Psychiatra postawiony zostaje w niezwykle trudnej sytuacji. Badanie, jakie przeprowadza, opiera się w zasadniczej mierze na rozmowie z pacjentem. To w trakcie dialogu jest on w stanie stwierdzić występowanie lub brak występowania określonych objawów
wskazujących na istnienie zaburzenia. W opisanym w przykładzie pacjentka
kategorycznie odmówiła rozmowy z lekarką. W tym miejscu pojawia się pytanie o to, jakie prawa oraz praktyczne możliwości działania posiadała biegła.
W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w art. 11 w sposób wyraźny wskazuje, że badanie lekarskie skutkujące wydaniem orzeczenia o stanie zdrowia danej osoby musi być
przeprowadzone przez lekarza osobiście. Zagadnienie to spotkało się z zainteresowaniem judykatury. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 8 września 2011 r.
utrzymał „karę nagany wymierzoną przez sąd lekarski psychiatrze Przemysławowi P. Lekarz ocenił stan zdrowia pacjenta na podstawie opinii jego bliskich i obserwacji przez szparę w żaluzji okiennej”28. Omawiana sprawa dotyczyła mężczyzny, do którego rodzina wezwała lekarza psychiatrę. Mężczyzna
ten nie wyraził zgody na badanie. Lekarz zdecydował się wydać skierowanie
do szpitala na podstawie obserwacji zachowań pacjenta przez szparę w żaluzji okiennej. W opinii SN „badanie pacjenta musi być bezpośrednie, nie
wystarczy spojrzenie przez szybę, nawet jeśli pacjent nie wpuszcza lekarza
do domu”. W orzeczeniu dodano ponadto, że część objawów świadczących

28

Depesza PAP, SN: nagana dla psychiatry za „badanie przez szybę”, http://www.rynekzdrowia.
pl/Prawo/SN-nagana-dla-psychiatry-za-quot-badanie-przez-szybe-quot,112219,2.html, dostęp:
19 września 2016, oraz D. Gajos-Kamińska, SN: lekarz ma badać pacjenta bezpośrednio, a nie przez szybę, http://www.rp.pl/artykul/714225-SN--lekarz-ma-badac-pacjenta-bezposrednio--a-nie-przez-szybe.html#ap-2, dostęp: 19 września 2016.
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o występowaniu danego schorzenia jest możliwa do stwierdzenia wyłącznie
na podstawie osobistej rozmowy z pacjentem29.
W przedstawionym przykładzie pacjentka nie wyraziła zgody na osobistą
rozmowę. Tym samym lekarz postawiony został w trudnej sytuacji. Z jednej
strony miał on obowiązek przeprowadzić badanie z pacjentką, którego wynik
miał kluczowe znaczenie dla decyzji sądu. Z drugiej – nie miał on możliwości uzyskania określonych, kluczowych informacji (z racji sprzeciwu osoby leczonej). W podobnej sytuacji psychiatra z całą pewnością ma prawo skorzystać
z unormowania art. 21 ust. 1 u.o.z.p., zgodnie z którym „osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest
zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana
badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie – także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego.
W tym przypadku art. 18 ma zastosowanie”30. Innymi słowy, lekarz, dostrzegając obiektywne racje, może zbadać pacjenta, korzystając z przewidzianych
w ustawie środków przymusu bezpośredniego31. Podobne uprawienie dostrzeżone może być również w art. 33 ust. 1 u.z.l.l.d., zgodnie z którym „badanie lub
udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest
dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu
na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym”.
W literaturze przedmiotu zagadnienie przymusowego leczenia psychiatrycznego analizowane jest najczęściej w kontekście wspomnianego w art. 21
ust. 1 u.o.z.p. „zagrożenia życia”. Stanisław Dąbrowski oraz Janusz Pietrzykowski w pierwszym komentarzu do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zwracają uwagę, iż podobne działania bez akceptacji pacjenta mogą być
przeprowadzane, ale wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Autorzy dodają, iż
w przeszłości zdarzały się sytuacje, w których to lekarz, bez osobistego zbadania danej osoby, wystawiał jej skierowanie do szpitala wyłącznie na podstawie
rozmowy z bliskimi32. Wspomniani w tym miejscu autorzy wskazują, iż stan
zagrożenia życia bądź pojawienie się ciężkiego uszczerbku na zdrowiu powinien być powiązany przede wszystkim z występowaniem objawów psychotycznych współwystępujących z zachowaniami, które wprost prowadzić mogą
29

Tamże.
Zob. także w tym aspekcie P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, Ustawa o ochronie zdrowia…,
dz. cyt., s. 2.
31
Mowa w tym miejscu o przytrzymaniu, przymusowym podaniu leków oraz izolacji. Zob.
A. Gruszczyńska-Młodożeniec, K. Pierzgalska, Wybrane zagadnienia prawne w psychiatrii. Wywiad
z prof. S. Dąbrowskim, „Wiadomości Psychiatryczne” t. 7, nr 4 (2004) , s. 294.
32
Z przykrością należy nadmienić, iż podobne sytuacje nie należą do odległej historii. Autor
omawianych w tym miejscu analiz oraz rozważań w 2008 r. badał, jako Rzecznik Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego, sytuację pacjentki, którego bratu lekarz bez jej wiedzy wystawił na
jej nazwisko skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Sprawa ostatecznie zakończyła się upomnieniem lekarza przez dyrektora placówki.
30
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do niebezpieczeństwa dostrzegalnego po stronie pacjenta bądź też innych osób.
Może to być zatem z jednej strony irracjonalne pobudzenie psychoruchowe,
a z drugiej – stan depresji i powiązane z nim myśli autodestruktywne33. Podobne rozważania wskazują, iż zdarzają się sytuacje, w których to lekarz jest
zmuszony przełamać opór pacjenta. Tym samym np. neurolog, obawiając się, iż
irracjonalne zachowanie danej osoby chorej spowodowane może być uszkodzeniem układu nerwowego, ma prawo do zbadania np. odruchów pacjenta przy
pomocy innego personelu, który w danym momencie pacjenta przytrzymuje.
W inny bowiem sposób nie da się ustalić przyczyn niepokojącego zachowania.
Biegły psychiatra (w tym lekarz z przedstawionego przykładu) znajduje się w sytuacji znacznie trudniejszej. Procedura badania danej osoby polega w owym przypadku przede wszystkim na rozmowie, której pacjent kategorycznie odmawia. Przepisy polskiego prawa w sposób wyraźny wskazują,
iż lekarz nie ma obowiązku pytania o zgodę przed podjęciem podobnych interwencji. Regulacja ta musi jedna zostać dostrzeżona z perspektywy realnej
sytuacji klinicznej. W momencie bowiem gdy pacjent odmawia współpracy
w zakresie werbalnej wymiany komunikatów, lekarzowi pozostaje wyłącznie
kilka możliwości działania. Biegły w przedstawionym kazusie skorzystał z jedynej z możliwych opcji. Zdecydowano się pozostać w bezpośrednim pobliżu pacjentki. Biegła miała zatem możliwość zaobserwowania zachowań danej
osoby. Nie mniej istotne były w tym momencie wypowiedzi kierowane przez
obserwowaną osobę, a także jej konkretne reakcje. Mowa o reakcji: na spotkanie z biegłym, podczas kontaktu z personelem pielęgniarskim oraz w chwili
podjęcia rozmowy z inną pacjentką. Jak wskazuje się w doktrynie, w podobnych sytuacjach analiza dokumentacji medycznej pacjenta ma szczególne znaczenie. Mowa o historii choroby danej osoby oraz raportach pielęgniarskich.
W psychiatrii dokumenty także mają szczególne znaczenie z racji dynamiki
zachowań – zwłaszcza u młodych ludzi – oraz informację dotyczącą wcześniej
występujących, cennych dla diagnozy objawów34. Działania biegłego w tym
przypadku były całkowicie uzasadnione. To bowiem porównanie zachowania
oraz obserwowanych reakcji pacjentki z wcześniej wpisanymi przez personel
do dokumentacji medycznej danymi (zwłaszcza w momencie przyjmowania
do szpitala danej osoby bez jej zgody) pozwalają na nakreślenie klinicznego
obrazu istotnego dla dalszych działań.

IV. Perspektywa biegłego
Przywołane uwagi zmuszają do dokładniejszego wskazania celu działań
podejmowanych przez biegłych lekarzy psychiatrów. W pierwszym rzędzie
należy podkreślić, iż ustawa o ochronie zdrowia psychicznego trzykrotnie
wspomina o wyżej wymienionych specjalistach. Mowa zatem o sytuacjach:
33
34

S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie…, dz. cyt.
P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, Ustawa o ochronie zdrowia…, dz. cyt.
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1) opiniowania w kontekście badania zasadności przyjęcia pacjenta do
szpitala bez jego zgody w trybie nagłym (art. 23 u.o.z.p.) oraz w trybie
obserwacyjnym (art. 24 u.o.z.p.)35;
2) opiniowania w sytuacji zgłoszenia przez rodzinę, bliskich lub opiekuna faktycznego wniosku o leczenie danej osoby bez zgody w trybie art.
29 u.o.z.p. (mowa o sytuacji gdy dana osoba nie potrafi zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych, co w sposób bezpośredni wynika z jej
objawów choroby psychicznej; w tej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo, iż nieprzyjęcie pacjenta do szpitala drastycznie pogorszyć może
jego stan zdrowia)36;
3) dotyczących zachowania przez biegłego tajemnicy informacji przekazanych przez pacjenta, dotyczących przyznania się do popełnienia czynu karalnego37.
Przedstawione sytuacje w sposób bezpośredni odnoszą się do zagadnienia praw pacjenta. W pierwszym rzędzie warto przypomnieć, iż standardem
postępowania wobec pacjenta jest działanie wyłącznie na podstawie wcześniej wyrażonej przez niego zgody. Tym samym działanie przymusowe musi
być uznane za zjawisko wyjątkowe, także na terenie szpitala psychiatrycznego. Ukazując kontekst ww. art 23 u.o.z.p., warto podkreślić, iż to biegły jest
tym specjalistą, który ma za zadanie dokonać obiektywnej, merytorycznej
diagnozy. W art. 46 u.o.z.p. podkreślono, iż biegły nie może być osobą, która
przyjmowała pacjenta do szpitala bądź też nie wyraziła zgody na jego wypis.
Dla oceny stanu faktycznego szczególnie cenne jest pozostanie przez lekarza
w pełni niezależnym38. Jego zadaniem jest przede wszystkim:
1) ocena okoliczności przyjęcia pacjenta do szpitala bez jego zgody, w kontekście stanu zdrowia osoby hospitalizowanej;
2) ocena aktualnego stanu zdrowia danej osoby (obecność objawów psychozy, występowanie zachowań agresywnych lub autoagresywnych),
35

B. Kmieciak, Stosowanie preparatów przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu – depot,
u chorych pacjentów przyjętych do szpitala na podstawie art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: dylematy medyczne, prawne i etyczne, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” nr 4 (2008), s. 204–
211.
36
A. Gruszczyńska-Młodożeniec, K. Pierzgalska, Wybrane zagadnienia prawne w psychiatrii...,
dz. cyt., s. 294.
37
Zagadnienie tajemnicy psychiatrycznej posiada szczególne znaczenie w kontekście wykonywania działań biegłego. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w art. 52 ust. 1 wprowadza
zasadę, zgodnie z którą „nie wolno przesłuchiwać osób obowiązanych do zachowania tajemnicy, stosownie do przepisów niniejszego rozdziału, jako świadków na okoliczność wypowiedzi
osoby, wobec której podjęto czynności wynikające z niniejszej ustawy, co do popełnienia przez
nią czynu zabronionego pod groźbą kary”. Na mocy ust 2 natomiast „zakaz określony w ust. 1
stosuje się odpowiednio do lekarzy wykonujących czynności biegłego”. Tym samym prawo pacjenta do poufności informacji z nim związanych w sposób szczególny odnosi się do postaci
biegłego lekarza psychiatry. Por. tamże, s. 298, oraz G. Rejman, Tajemnica lekarska, „Studia Iuridica” nr 31 (1996), s. 161, oraz E. Marszałkowska-Krześ, Tajemnica zawodowa lekarza psychiatry, „Psychiatria Polska” nr 3 (2015), s. 467.
38
J. Duda, Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 192–193.
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analiza świadomości pacjenta w zakresie doświadczanych objawów
(czy występuje krytycyzm);
3) na podstawie powyższego ocena konieczności dalszego leczenia39.
Biegły ma za zadanie dokładne zbadanie, czy pobyt pacjenta w szpitalu
jest uzasadniony. Odnosi się to wprost do fundamentalnej zasady szacunku
dla godności oraz autonomii pacjenta. Wkroczenie w podobne sfery jest możliwe i uzasadnione jedynie wtedy, gdy obiektywne racje wskazują, iż konieczne jest czasowe zabezpieczenie pacjenta przed nim samym40.
W przywołanym art. 24 u.o.z.p. zwrócono uwagę na podobny cel – dokładne poznanie stanu pacjenta pod kątem jego dalszego pobytu w szpitalu. Tutaj jednak ustawodawca odniósł się do innego ważnego aspektu. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których lekarz psychiatra, badający pacjenta na
terenie izby przyjęć, nie jest w stanie stwierdzić, czy pacjent zagrażający sobie lub innym wykazuje objawy choroby psychicznej. Dostrzec to można
m.in. w chwili kierowania pierwszy raz do szpitala pacjentów po próbie samobójczej. Przyczyny takich działań mogą być dla lekarza niejasne. Ustawa
o ochronie zdrowia psychicznego pozwala na przyjęcie pacjenta do szpitala
na 10-dniową obserwację, w trakcie której personel nie ma prawa podejmować działań leczniczych wobec pacjenta, skupiając się jedynie na dokładnej
jego diagnozie41. Także we wspomnianym trybie (dotyczącym ww. obserwacji) sędzia ma obowiązek osobistego wysłuchania pacjenta na terenie szpitala.
Powołany przez niego biegły poza zbadaniem okoliczności przyjęcia zmuszony jest podjąć starania mające na celu wyjaśnienie, czy obserwowany pacjent
jest osobą chorą psychicznie. Tylko bowiem podobna diagnoza uprawnia do
podjęcia przymusowego leczenia wobec pacjenta, który stwarza zagrożenie
dla siebie lub dla innych. Należy pamiętać, że przymusowa hospitalizacja
w oddziałach psychiatrycznych nie może dotyczyć pacjentów, u których zaburzenia psychiczne pozbawione są komponentu psychotycznego (brak omamów oraz urojeń)42.
Analiza sytuacji dokonana przez biegłego ma cenne znaczenie dla pacjenta w zakresie jego dokładnej wiedzy dotyczącej stanu zdrowia. Pacjent ma
pełne prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia43. Podobne prawo ma szczególne znaczenie w odniesieniu do pacjentów przyjmowanych
do szpitala psychiatrycznego bez zgody we wspomnianym trybie wnioskowym (art. 29 u.o.z.p.). W trybie tym, w odróżnieniu od trybów wskazanych
w art. 23 i 24 u.o.z.p., biegły przeprowadza badanie na terenie poradni zdrowia psychicznego, a nie w obrębie oddziału psychiatrycznego, a pacjent wzywany jest na badanie. W razie uchylenia się od wizyty u psychiatry może być
39

P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, Ustawa o ochronie zdrowia…, dz. cyt., s. 204–206.
J. Bujny, Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007, s. 276–277.
41
W. Langiewicz, M. Hasiorowska, Przymusowe hospitalizacje…, dz. cyt., s. 128.
42
T. Bednarek-Kulik, Prawa osób chorych psychicznie w świetle obowiązujących regulacji prawnych,
„Problemy Higieny i Epidemiologii” nr 9 (2010), s. 372.
43
Tamże, s. 271.
40
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na nie doprowadzony na policję. Rola biegłego ma w tym miejscu szczególne
znaczenie. Tryb wnioskowy nie dotyczy bowiem pacjentów stwarzających zagrożone dla siebie lub innych osób. Instytucja zapisana w art. 29 „ustawy psychiatrycznej” dotyczy często sytuacji złożonych. Pacjent nagle zostaje bowiem
wezwany na badanie, którego efektem może być konieczność udania się do
szpitala psychiatrycznego. U danej osoby pojawia się bunt, wynikający z – naturalnego w tym wypadku – sprzeciwu związanego z potencjalnym, wyraźnym naruszeniem jego praw i wolności. Podobne działanie może być podjęte,
ale jedynie w sytuacjach wyjątkowych, w których u pacjenta wyraźnie zostanie dostrzeżona ograniczona zdolność do racjonalnej oceny sytuacji44. Innymi słowy, to biegły psychiatra jest tym ekspertem, którego opinia posiada de
facto charakter wyjściowy. To na jej podstawie sąd może dopiero podjąć decyzję dotyczącą sytuacji konkretnego pacjenta. Biegły w podobnych chwilach
znajduje się w szczególnym położeniu. To od jego wnikliwych analiz oraz
kompetencji w istotny sposób zależy los danego człowieka. To on przekazuje sądowi wiedzę ekspercką, na bazie której sędzia wydaje postanowienie, co
bezpośrednio skutkuje odstąpieniem od działań terapeutycznych bądź podjęciem ich bez zgody pacjenta.

V. Wnioski
W połowie maja 2007 r. konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii
prof. Marek Jarema wydał zalecenia dotyczące metod i zasad sporządzania
opinii sądowo-psychiatrycznych. W dokumencie zwrócono przede wszystkim uwagę, iż działanie lekarza psychiatry powinno posiadać „znamiona
procesu”. Wydanie opinii na temat stanu zdrowia psychicznego pacjenta jest
działaniem złożonym oraz wielowątkowym. Każdy jego etap powinien być
przemyślany oraz opisany przez medyka45. Wydanie stanowiska było efektem
m.in. sprawy Tomasza Sowińskiego, który został skierowany przez sąd na obserwację sądowo-psychiatryczną. Pacjent ten był badany przez biegłych psychiatrów. W trakcie postępowania okazało się, iż badanie to trwało zaledwie
kilka minut. Sprawa, szeroko komentowana w mediach, doprowadziła m.in.
do nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego. Przede wszystkim jednak spowodowała, iż na nowo podjęto dyskusję na temat praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Pan Sowiński nagrał bowiem potajemnie film
przedstawiający tragiczne warunki, w jakich hospitalizowane są osoby doświadczające zaburzeń psychicznych46. Postać biegłego w sprawie wprost nie
44
B. Kmieciak, Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna w trybie wnioskowym, w kontekście poszanowania praw pacjenta poradni zdrowia psychicznego, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” nr 4
(2010), s. 282–288.
45
M. Jarema, Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii w sprawie struktury opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawach karnych i cywilnych, Warszawa 2007.
46
D. Pudzianowska. Obserwacje sądowo-psychiatryczne – co zrobić żeby było lepiej, „Biuletyn Programu Spraw Precedensowych” nr 8 (2007), s. 1–2.
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odnosiła się do tematu praw pacjenta. To jednak działania opiniujących lekarzy miały bezpośredni wpływ na jego sytuację. W doktrynie utrwalił się pogląd, iż to sędzia w postępowaniu jest „najwyższym biegłym”47. Z całą pewnością z poglądem tym należy się zgodzić, wskazując na autonomię decyzyjną
sądu badającego sprawę. Zgoda ta musi jednak uwzględniać istotę oraz znaczenie opinii wyrażanych przez ekspertów, w tym ekspertów medycznych.
Analizy wydawane na zlecenie sądu przez psychiatrów mają unikalny
charakter. Dotyczą bowiem w istocie nadal tajemniczej sfery, jaką jest ludzka
psychika. Dostrzec ponadto należy, iż specjaliści, posiadając szczególną wiedzę, dysponują jednocześnie szczególną władzą. To ich opinie oraz decyzje
w sposób bezpośredni mogą wpływać na przyszłość danej jednostki.48. Przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody to sytuacja o nieuchronnym, dramatycznym charakterze. W podobnych momentach pojawia
się często bunt, frustracja, a nierzadko – również agresja. Dwa pierwsze elementy pojawiły się w zaprezentowanym na początku pracy przykładzie. Ukazuje on również trudne położenie, w jakim może się znaleźć biegły psychiatra. Formalne przepisy ustawy zezwalają na przymusową realizację zalecenia
sądu, tzn. pozwalają, by biegły zbadał pacjenta bez jego zgody. Z perspektywy praktyki internistycznej wyobrazić sobie można sytuację, w której to lekarz, bez zgody pacjenta, np. go osłuchuje, próbując dostrzec, jaka jest przyczyna stanu chorobowego. W praktyce psychiatrycznej podobne działania są
niemożliwe. Pacjent, odmawiając rozmowy z lekarzem, utrudnia w istotny
sposób realizację przez biegłego powierzonego mu zadania. W takiej sytuacji
psychiatra zmuszony jest podjąć inne działania, które umożliwią mu uzyskanie wiedzy w sposób jak najbardziej kompetentny. Warto zatem powrócić do
poruszonego w tytule artykułu wątku praw pacjenta.
Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego to szczególne zagadnienie. Należy podkreślić, iż nie mają one odmiennego charakteru od uprawnień, które
należne są np. pacjentom leczonym w oddziałach internistycznych. Pacjenci
placówek ochrony zdrowia psychicznego nie są w żadnej mierze jednostkami
innymi niż np. osoby leczone w oddziałach kardiologicznych lub neurologicznych. Z drugiej strony specyfika szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych powoduje, iż ustawodawca został niejako zobligowany do stworzenia
szczególnych zasad odnoszących się pacjentów stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie lub innych osób. Należy jednak podkreślić, że owo zagrożenie jest wprost powiązane ze specyficznymi objawami, jakich doświadcza chory. To właśnie dostrzeżenie objawów choroby powoduje, iż kieruje się
dane osoby do szpitala psychiatrycznego. Przymusowe leczenie, by było legalne, musi zostać zaakceptowane przez sąd. Sąd jest w tym wypadku wspomagany przez biegłego psychiatrę. To ten ekspert ma za zadanie rozwianie
47
B. Kmieciak, Sprawozdanie „Rola biegłego w procesach medycznych”, Ogólnopolska konferencja naukowa, Wrocław, 10 października 2014 roku, „Forum Prawnicze” nr 1 (2015), s. 74–76.
48
Ł. Dominiuk, Antoniego Kępińskiego koncepcja władzy, „Dialogi Polityczne” nr 2 (2004), s. 85.
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wszelkich wątpliwości diagnostycznych. To w jego gestii leży dokładne zbadanie stanu psychicznego oraz wydanie opinii. Jakość takiej opinii odgrywa
w tym miejscu istotne znaczenie. To bowiem biegły ma za zadanie oddzielić
osoby chore od osób zdrowych psychicznie. To wręcz oczywiste stwierdzenie ma jednak trudne do przecenienia oblicze. Godność pacjenta oraz jego
autonomia stanowią szczególnie chronione dobro w trakcie podejmowania
działań terapeutycznych. Idea praw pacjenta ma na celu przede wszystkim
troskę o wspomniane wartości. Biegły psychiatra jest tą osobą, która posiadając szczególną wiedzę, jest niejako drogowskazem. Od jego kompetencji,
rzetelności oraz uczciwości zależy w znacznej mierze, czy dana osoba zostanie przyjęta do szpitala bez własnej zgody, czy też uznana za zdrową zostanie wypisana do domu. Preambuła ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje, iż zdrowie psychiczne jest dobrem szczególnie chronionym. Nie
ulega wątpliwości, że pierwsze działania mające na celu ochronę wspominanego dobra podejmuje biegły psychiatra.
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Jakość weryfikowania
kompetencji i rzetelności
biegłych sądowych w Polsce.
Studium przypadku
I. Wstęp
Zagadnienie kompetencji i rzetelności opiniowania przez biegłych na potrzeby postępowań karnych oraz cywilnych jest przedmiotem dyskusji w gronie praktyków i teoretyków od wielu lat1. Podobnym zainteresowaniem cie*
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
(IV rocznik aplikacji ogólnej). Koordynator Programu Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jest doktorantem w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną
z zakresu doktryn polityczno-prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego
i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa.
1
Zob. np. prace zbiorowe: Biegły w sądzie: konferencja w 40. rocznicę śmierci Profesora Jana Sehna,
Kraków 2005; (Konferencja nt. Biegli w sprawach karnych gospodarczych: ODK SW Popowo, 14–15 kwietnia 2005 r., Warszawa 2005; a także: K. Pachnik, Biegli w praktyce sądowej, Siedlce 2015; S. Kalinowski,
Biegły i jego opinia, Warszawa 1994; A. Łukaszewicz, Polscy biegli sądowi są najgorzej opłacani w Unii
Europejskiej, elektroniczne wydanie „Rzeczpospolitej” z 4 maja 2016 r. (http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/305039959-Polscy-biegli-sadowi-sa-najgorzej-oplacani-w-Unii-Europejskiej.html#ap-1,
dostęp: 28 sierpnia 2016); taż, Niesolidni biegli hamują Temidę w orzekaniu, elektroniczne wydanie
„Rzeczpospolitej” z 6 czerwca 2016 r. (http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/306069896-Niesolidni-biegli-hamuja-Temide-w-orzekaniu.html, dostęp: 28 sierpnia 2016). Niezwykle istotny głos zajmują specjaliści zrzeszeni w Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych wokół
projektu Forensic Watch, którzy w ramach działalności opublikowali wiele raportów nt. problemów opiniowania przez biegłych w Polsce: zob. np. Błędy w opiniach biegłych a pomyłki sądowe. Możliwości i sposoby naprawy, red. P. Rybicki, Warszawa 2015; Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje, red. P. Rybicki, Warszawa 2015; Wynagrodzenia biegłych sądowych. Polska na tle
krajów europejskich, red. P. Rybicki, Warszawa 2016.
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szy się temat weryfikowania przez organy postępowań dowodu z opinii
biegłego, rodzący pytania o rzeczywiste autorstwo rozstrzygnięcia w sprawie. Podejmowane przez specjalistów zagadnienia, istotne i trafne uwagi oraz
postulaty dotyczące zmiany istniejącego stanu prawnego mającego zwiększyć poprawność orzeczniczą w sprawach, w których konieczne było dopuszczenie eksperta posiadającego wiedzę specjalną, dotychczas nie spotkały się
z reakcją ze strony prawodawcy. Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości2 oraz Rzecznika Praw Obywatelskich3 pozwalają
oczekiwać na przedstawienie propozycji nowych rozwiązań w tym zakresie.
Jednymi z podstawowych zarzutów kierowanych pod adresem biegłych,
opiniujących na potrzeby postępowań cywilnych i karnych, jest brak odpowiedniego przygotowania do wydawania opinii, brak prezentowania i wyjaśniania odpowiedniej metodologii, którą się posługują, brak rzetelności
w przygotowaniu ekspertyzy oraz – dostrzegalna często na sali sądowej –
megalomania, skutkująca nieuzasadnionym przywiązaniem do własnych poglądów, oraz brak podatności na jakiekolwiek argumenty, które skutkowałyby
zmianą wniosków. W ostatnim czasie uchwalono nowe przepisy prawa karnego4, które mogą nieco poprawić jakość opiniowania przez biegłych w procesie oraz zmusić do szczególnej rzetelności w sporządzaniu i wydawaniu ekspertyz. Wydaje się jednak, że nie są to rozwiązania w pełni zadawalające, nie
wychodzą bowiem naprzeciw systemowemu problemowi braku weryfikacji
kompetencji biegłych przez organy postępowań (w przypadku tzw. biegłych
ad hoc) oraz prezesów sądów okręgowych (w przypadku biegłych sądowych
z listy prezesa właściwego sądu okręgowego).

2

Ministerstwo Sprawiedliwości o biegłych sądowych: nie wiadomo kiedy będzie ustawa i podwyżki, elektroniczne wydanie „Rzeczpospolitej” z 16 sierpnia 2016 r. (http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308169947-Ministerstwo-Sprawiedliwosci-o-bieglych-sadowych-nie-wiadomo-kiedy-bedzie-ustawa-i-podwyzki.html, dostęp: 21 września 2016), A. Łukaszewicz, Minister Sprawiedliwości
zapowiada kolejny projekt dotyczący biegłych sądowych, elektroniczne wydanie „Rzeczpospolitej” z 21
sierpnia 2016 r. (http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308219952-Minister-sprawiedliwosci-zapowiada-kolejny-projekt-dot-bieglych-sadowych.html, dostęp: 21 września 2016).
3
A. Łukaszewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się o ustawę o biegłych sądowych, elektroniczne wydanie „Rzeczpospolitej” z 23 grudnia 2015 r. (http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/312239968-Rzecznik-Praw-Obywatelskich-upomina-sie-o-ustawe-o-bieglych-sadowych.
html, dostęp: 21 września 2016); RPO interweniuje ws. ustawy o biegłych sądowych, elektroniczne wydanie „Rzeczpospolitej” z 1 lutego 2016 r. (http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/302019914-RPO-interweniuje-ws-ustawy-o-bieglych-sadowych.html#ap-1, dostęp: 21 września 2016).
4
Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437), która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., ustaliła nowe
brzmienie art. 233 § 4 i 5 k.k. oraz dodała art. 233 § 4a k.k. przewidujący odpowiedzialność karną (w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3) biegłego, rzeczoznawczy lub tłumacza, który
nieumyślnie przestawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, mające służyć za dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jeżeli naraził na istotną szkodę interes
publiczny. Zmiany w brzmieniu art. 233 § 4 k.k. dotyczyły m.in. zwiększenia ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności (z kary pozbawienia wolności do lat 3 na karę pozbawienia wolności od roku do lat 10).
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Przedmiot niniejszego artykułu nie będzie wkładem w dyskusję nad sposobem weryfikacji kompetencji oraz rzetelności biegłych powoływanych przez
organ do wydania opinii w konkretnej sprawie z uwagi na posiadanie wiedzy
specjalnej w danej dziedzinie [tzw. biegły ad hoc, który może zostać dopuszczony do opiniowania w sprawie karnej zgodnie z art. 195 k.p.k., a w postępowaniu cywilnym na podstawie art. 278 § 1 k.p.c.). Poza tematem opracowania pozostaje także problematyka dowodów z opinii instytutu naukowego lub
naukowo-badawczego (art. 290 § 1 k.p.c.) czy opinii opiniodawczego zespołu
sądowych specjalistów (art. 2901 § 1 k.p.c.). Zagadnienie, które zostało podjęte,
dotyczy o wiele istotniejszej kwestii dla oceny polskiego systemu opiniowania
przez osoby posiadające wiedzę specjalną. Obejmuje bowiem swoim zakresem
kompetencje biegłych sądowych z listy prezesów poszczególnych sądów okręgowych. Mowa jest zatem o osobach posiadających wiedzę specjalną z danej
dziedziny, którzy niejako „zawodowo” zajmują się opiniowaniem na potrzeby postępowań przed organami szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.
Od osób takich oczekuje się nie tylko szczególnego przygotowania merytorycznego, lecz także znajomości przepisów prawa procesowego, umiejętności
jasnego i precyzyjnego zaprezentowania argumentacji w opinii pisemnej oraz
ustanej, a ponadto – umiejętności zachowania na sali sądowej. Innymi słowy,
mowa jest o osobach mających wiedzę specjalną, które zawodowo i profesjonalnie opiniują na potrzeby postępowań karnych i cywilnych.

II. Prawne podstawy weryfikacji kompetencji biegłych
sądowych
Kwestię prowadzenia list biegłych sądowych oraz sposobu uzyskania wpisu regulują przepisy rangi ustawowej i podustawowej. Zgodnie z art. 157 § 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych5 prezes
sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę. Na podstawie art. 157 § 2 tego aktu zostało wydane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych6 (dalej:
rozporządzenie). Biegli sądowi są ustanawiani na 5 lat z możliwością ubiegania się o ponowne kadencje. Okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego (§ 1 ust. 2 rozporządzenia). Biegłych ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności
(§ 2 rozporządzenia). Prezes sądu okręgowego prowadzi listy biegłych sądowych – według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła,
a także innych umiejętności (§ 8 ust. 1 rozporządzenia). Prezes skreśla z listy
biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu: 1) z chwilą zwolnienia z funkcji;
2) w razie śmierci; 3) z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie (§ 8 ust. 2 rozporządzenia). Zgodnie z § 6 ust. 1
5
6

Tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 133.
Dz.U. nr 15 poz. 133.
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rozporządzenia prezes sądu okręgowego zwalnia z funkcji biegłego: 1) na jego
prośbę; 2) 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. Ponadto prezes może zwolnić z funkcji biegłego
z ważnych powodów, w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje
czynności (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).
Z perspektywy centralnego zagadnienia niniejszego artykułu najbardziej
istotne jest brzmienie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która: 1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2) ukończyła 25 lat; 3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki,
rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona; 4) daje
rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego; 5) wyrazi zgodę na
ustanowienie jej biegłym. Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być
wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa.
Wydaje się zatem, że kryteria, jakie powinien spełniać biegły ustanawiany
przy właściwym sądzie okręgowym, nie są zbyt wysokie. Warunki posiadania pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończenie odpowiedniego – niezbyt dużego – wieku, zgoda na ustanowienie biegłym oraz bliżej nieokreślona
i niejasna „rękojmia należytego wykonywania obowiązków”, są realnie osiągalne dla każdego obywatela. Prawodawca przesądził, że o posiadaniu wiadomości specjalnych przez kandydata na biegłego sądowego decyduje prezes
właściwego sadu okręgowego. Czyni to na podstawie dokumentów „i innych
dowodów” przedkładanych przez samych wnioskodawców. W tym tkwi zasadnicza słabość systemu funkcjonowania list biegłych sądowych oraz sposobu ich ustanawiania przy właściwym sądzie. Prezes sądu okręgowego nie
ma – w praktyce – żadnych realnych możliwości zweryfikowania dokumentów, które są mu przedkładane przez kandydata na biegłego sądowego. Nie
ma również możliwości zapoznania się z wiedzą specjalną biegłego i ocenienia jej z uwagi na nieprzygotowanie merytoryczne do zrealizowania tego zadania. Tezę tę potwierdza przypadek, z którym autor niniejszego artykułu
spotkał się w swojej praktyce jako obrońca w sprawie karnej.

III. Studium przypadku:
kazus biegłej sądowej Bernadety X.
Postępowanie karne, które stało się podstawą do oceny kompetencji bieg
łej sądowej Bernadety X.7, toczyło się przed Sądem Rejonowym w Ostródzie.
Z upoważnienia adw. Jerzego Kwaśniewskiego podjąłem obronę dwóch braci
7

W niniejszym artykule celowo nie zostaną ujawnione pełne dane biegłej sądowej. Pozostałe
informacje na temat jej kompetencji oraz postępowań, w których uczestniczyła, są prawdziwe
i znajdują oparcie w dokumentach.
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(19 lat i 24 lata), oskarżonych o czyn z art. 200 § 1 k.k. w zb. z art. 217 § 1 k.k.
w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Na ławie oskarżonych zasiadła również matka chłopców, oskarżona o czyn z art. 207 § 1 k.k. (znęcanie się fizyczne i psychiczne). W ocenie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostródzie
mężczyźni dopuścili się m.in. obcowania płciowego i innej czynności seksualnej względem swojej przyrodniej siostry (małoletnia miała wtedy ok. 2 lat).
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniej złożyła Bernadeta X. – w chwili złożenia pisma biegła z zakresu przestępstw seksualnych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie. W postępowaniu karnym występowała ona w charakterze świadka. Akt oskarżenia
opierał się w głównej mierze na zeznaniach zawiadamiającej, która prowadziła prywatnie psychoterapię małoletniej pokrzywdzonej, a także na zeznaniach matki zastępczej dziewczynki, wobec której dziecko miało ujawnić informacje na temat przestępczej działalności przyrodnich braci. Samo
przesłuchanie małoletniej odbyło się przed Sądem Rejonowym w Ostródzie
w obecności biegłego psychologa w trybie art. 185a § 1 i 2 k.p.k., w chwili
gdy dziewczynka miała 3 lata i 3 miesiące (po 7 miesiącach od odebrania jej
z domu rodzinnego). Zeznania dziecka były stosunkowo lakoniczne i niejasne, co było związane z wiekiem dziecka oraz z faktem podejmowania kilkukrotnie wcześniej rozmów na temat rzekomego doświadczenia przemocy seksualnej. W chwili wniesienia aktu oskarżenia istniały dowody, które
zasadniczo podważały tezę oskarżyciela publicznego o sprawstwie i winie
braci małoletniej. W szczególności zeznania lekarza pediatry jednoznacznie wskazywały na brak jakichkolwiek fizjonomicznych oznak naruszenia
błony dziewiczej dziewczynki, a także innych urazów będących wynikiem
ewentualnej przemocy seksualnej. Dowody prowadzone przez Sąd Rejonowy
w Ostródzie, dopuszczone na wniosek obrońcy, potwierdziły istotne wątpliwości w odniesieniu do zaistnienia zachowania przestępnego8.
Podczas rozprawy głównej zeznania w charakterze świadka składała Bernadeta X. Kobieta przedstawiła jednoznaczną tezę o tym, że dziecko było ofiarą przemocy seksualnej ze strony swoich braci. Podpierała się przy tym własnym autorytetem jako biegłego sądowego z zakresu przestępstw seksualnych
oraz faktem wielokrotnego opiniowania w sprawach z tego zakresu („Wydałam od kilkuset do kilku tysięcy opinii”). Indagowana przez obrońcę ujawniła wiele informacji na temat własnych kompetencji oraz uzyskanych dokumentów poświadczających posiadanie wiedzy specjalnej. Wskazała, że jest
pedagogiem oraz prowadzi gabinet terapeutyczny. Podkreśliła, że posiada
8

Postępowanie jeszcze nie zostało ukończone, jednakże druga opinia biegłych z zakresu psychologii i seksuologii wskazała na istotne błędy we wcześniejszej diagnostyce dziecka oraz wadliwe wnioski uprzednio wydanej opinii biegłej z zakresu psychologii co do interpretacji zeznań
pokrzywdzonej. Biegłe wskazały, że nie jest wykluczony wpływ osób dorosłych na ujawnianie
rzekomych nieprawidłowych zachowań braci względem małoletniej, a także silny stres występujący u dziewczynki z powodu częstej zmiany opiekunów, który mógł przełożyć się na treść
jej wypowiedzi.
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certyfikat Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego w Warszawie (dalej: PTZS). Wskazała, że wiele osób, które zajmują się diagnozą przemocy seksualnej w Polsce, nie posiada certyfikatu tego typu. Podniosła, że prezesem
PTZS jest znany w środowisku naukowym prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej J.
W odpowiedzi na pytania obrońcy ujawniła, że od jakiegoś czasu faktycznie pełni funkcję wiceprezesa zarządu tej organizacji i „była” nim przez jedną kadencję. W odniesieniu do swoich kwalifikacji, Bernadeta X. zeznała, że
Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie potwierdził posiadane przez nią kwalifikacje, trzykrotnie ustanawiając ją biegłym na liście biegłych sądowych. Następnie złożyła zeznania, które dotyczyły przedmiotu samego postępowania
karnego.

Zdj. 1. Fragment zeznań Bernadety X na rozprawie głównej przed Sądem Rejonowym w Ostródzie.
Nabierając podejrzeń w odniesieniu do kwalifikacji Bernadety X. oraz
uprzednio analizując wstępnie charakter prawny stowarzyszenia PTZS, złożyłem wniosek o zobowiązanie świadka do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. Argumentowałem, że kobieta złożyła bardzo kategoryczne zeznania w odniesieniu do dopuszczenia się przez
oskarżonych czynów, których popełnienie zarzucono w akcie oskarżenia. Ponadto, podpierała się własną wiedzą specjalną i autorytetem jako biegłego.
Wskazałem przy tym na brzmienie art. 169 § 2 k.p.k., który umożliwia złożenie wniosku dowodowego zmierzającego do oceny właściwego dowodu. Pomimo sprzeciwu oskarżyciela publicznego Sąd Rejonowy dopuścił ten dowód
i zobowiązał Bernadetę X. do przedłożenia stosownej dokumentacji. Pozwoliło to na zorientowanie się w rzeczywistych kwalifikacjach świadka.
Bernadeta X. przekazała sądowi 12 dokumentów, które miały poświadczać
posiadanie przez nią wiedzy specjalnej umożliwiającej opiniowanie w sprawie przestępstw seksualnych. Większość z przedłożonych dokumentów nie
poświadczała posiadania przez nią kwalifikacji do opiniowania w tym przedmiocie. Z dokumentów Sąd i strony mogły dowiedzieć się m.in., że Bernadeta X. ukończyła w roku akademickim 2004/2005 „kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej” zorganizowany przez Ośrodek Kształcenia
Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. Ponadto, dokumenty poświadczały,
że w roku akademickim 2007/2008 ukończyła organizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 60-godzinny
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kurs doskonalenia zawodowego z zakresu „terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach”. Od 15 września 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.
Bernadeta X. uczestniczyła w kursie „Wychowanie do życia w rodzinie – rola
nauczyciela w nowej podstawie programowej 2009/2010” w Studium Prawa
Europejskiego w Warszawie.

Zdj. 2. Przykładowy dokument poświadczający kwalifikacje Bernadety X.
Wśród przedłożonych do Sądu dokumentów znalazła się decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z 2009 r., na mocy której biegła Bernadeta X. została ustanowiona biegłym sądowym z zakresu przestępstw seksualnych na okres do 31 grudnia 2014 r. W uzasadnieniu takiej decyzji Prezes
Sądu wskazał, że wnioskodawczyni „posiada odpowiednie kwalifikacje oraz
doświadczenie”.
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Zdj. 3. Decyzja o ustanowieniu Bernadety X. biegłym sądowym z zakresu przestępstw seksualnych.
Wśród dokumentów, które dotyczyły kwalifikacji Bernadety X., nie było
żadnego poświadczającego uzyskanie przez nią wyższego wykształcenia.
Dlatego zdecydowałem o wystąpieniu do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z art. 2
ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej9 i udzielenie informacji o dokumentach, na podstawie
których Bernadeta X. została ustanowiona biegłą sądową przy Sądzie Okrę9
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gowym w Olsztynie. W odpowiedzi uzyskałem wykaz dokumentów – zasadniczo pokrywający się z tymi, którymi już dysponowałem. Prezes Sądu
Okręgowego wskazał, że biegła wykazała posiadanie wyższego wykształcenia, pod koniec lat 80. XX w. ukończyła bowiem zaoczne studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Było to zatem wykształcenie zupełnie niezwiązane z zakresem
opiniowania przez nią na potrzeby postępowań karnych.
Z przedstawionego materiału wynikało, że Bernadeta X. wykazała posiadanie przez siebie wiedzy z zakresu przestępstw seksualnych jedynie trzema dokumentami. Pierwszym był certyfikat z dnia 26 września 1998 r. wydany przez PTZS i Instytut Edukacji i Psychoterapii Seksualnej w Warszawie,
na mocy którego uzyskała tytuł specjalisty ds. edukacji i terapii psychoseksualnej Io”.

Zdj. 4. Certyfikat poświadczający uzyskanie przez Bernadetę X. tytułu specjalisty ds. edukacji i terapii psychoseksualnej Io.
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Pozostałe, niezwykle istotne, dwa dokumenty, które miały potwierdzać
kwalifikacje Bernadety X. do opiniowania w postępowaniach dotyczących
przemocy seksualnej, to „Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na biegłych sądowych” w Instytucie Edukacji i Terapii Psychoseksualnej
oraz „Dyplom” potwierdzający udział Bernadety X. w kursie „Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej w pracy biegłego sądowego”, na mocy którego nabyła ona kwalifikacje „w zakresie terapii ofiar przemocy seksualnej oraz
diagnozowania ofiar przemocy dla potrzeb sądów”. Oba dokumenty zostały
wydane 30 maja 1999 r. przez PTZS i Instytut Edukacji i Terapii Psychoseksualnej PTZS w Warszawie. Dokumenty te były opatrzone pieczęciami oraz
godłem. Podpisane były przez prezesa zarządu PTZS prof. dra hab. n. med.
Andrzeja J. oraz „Dyrektora Instytutu” mgr Grażynę T.-B. Zgodnie z wykazem zajęć, które odbywały się w ramach kursu na biegłego (32 godziny zajęć
od dnia 28 maja do 30 maja 1999 r.) jedynie 10 godzin poświęcono „Diagnozie sądowej ofiar i sprawców przemocy”. W ramach tego bloku tematycznego
omówiono następujące zagadnienia: 1) „metody diagnostyczne”, 2) „jak rozpocząć diagnozowanie”, 3) „przygotowanie orzeczenia”, 4) „posługiwanie się
metodami projekcyjnymi w diagnozie sądowej”. Szczególnie ostatni punkt
bloku tematycznego ma znaczenie z punktu widzenia kwalifikacji biegłej sądowej (o czym niżej).

Zdj. 5. Dyplom dla Bernadetty X. za udział w kursie „Diagnoza i terapia ofiar
przemocy seksualnej w pracy biegłego sądowego”.
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Zdj. 6. Zaświadczenie dla Bernadetty X. o ukończeniu kursu dla kandydatów na
biegłych sądowych.
Z uwagi na pojawiającą się na wszystkich dokumentach nazwę PTZS (oraz
Instytutu Edukacji i Terapii Psychoseksualnej PTZS w Warszawie), którego
wiceprezesem zarządu była Bernadeta X., zdecydowałem się zbadać działalność oraz charakter prawny tej organizacji. Po uzyskaniu danych z akt rejestrowych zgromadzonych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego ustaliłem,
że podmiot ten ma charakter stowarzyszenia podlegającego wpisowi do rejestru i działającego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach10. Wniosek o wpis organizacji do Krajowego Rejestru
Sądowego został złożony w 2002 r., a już w 2003 r. został złożony wniosek
10
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o wykreślenie PTZS z rejestru. Z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych wniosku, organizacja ta wciąż jest zarejestrowana, a Bernadeta X. jest
jednym z pięciu członków zarządu. Z tego co udało mi się ustalić, w sprawozdaniach z działalności PTZS brak było informacji na temat kursów na bieg
łych sądowych.
Jednocześnie zwróciłem uwagę na posługiwanie się w dokumentach stowarzyszenia nazwami i określeniami, które mogły wprowadzać w błąd osoby
nieznające rzeczywistego statusu prawnego organizacji. Ów „Instytut Edukacji i Terapii Psychoseksualnej” działał w istocie w ramach samego stowarzyszenia, chociaż z pozoru jawił się jako niezależna jednostka badawcza i naukowa. Mylne wyobrażenie utwierdzała funkcja „Dyrektora Instytutu”, która
przywodziła na myśl kierowników jednostek organizacyjnych w ramach wydziałów poszczególnych uczelni wyższych. Na dokumentach wydawanych
przez stowarzyszenie można było dostrzec profesjonalnie wykonane odbicie pieczęci oraz godło (orła w koronie podobnego do tych, które znajdują się
na wyrokach wydawanych przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej). Było to niezgodne z wówczas obowiązującym prawem, który rezerwował możliwość posługiwania się godłem jedynie dla szkół oraz uczelni publicznych i niektórych
niepublicznych jednostek dydaktycznych.
Niezależnie od analizy dokumentów postanowiłem sprawdzić, czy PTZS
prowadził jakąkolwiek działalność. W tym celu poprosiłem jednego z aplikantów – współpracowników Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
w Warszawie – o udanie się do siedziby stowarzyszenia, która miała mieścić
się na warszawskim Ursynowie. Okazało się, że pod adresem ujawnionym
w rejestrze znajduje się prywatne mieszkanie, którego lokatorzy nic nie wiedzą o funkcjonowaniu PTZS ani o fakcie posiadania przez organizację siedziby w zamieszkiwanym przez nich lokalu.
Wątpliwości dotyczące dokumentów oraz działalności stowarzyszenia,
które poświadczyło kompetencje Bernadety X., nie mogły być wystarczające
do podważenia rzetelności biegłej sądowej. Na sformułowanie bardziej kategorycznych wniosków pozwoliła mi liczba zgłoszeń od osób, które przedstawiały się jako pokrzywdzone przez Bernadetę X., jak również od tych pozostających z nią w sporze. W tym zakresie nieocenioną pomoc okazało mi
Stowarzyszenie „Stop Manipulacji” w Warszawie, które zajmuje się monitorowaniem rzetelności biegłych z zakresu psychologii, seksuologii i psychiatrii. Niezależne śledztwo dziennikarskie prowadził red. Mariusz Kowalewski
z tygodnika „Wprost”, który opublikował jego wyniki w artykule pt. „Brednie
biegłej”11. Dziennikarz ujawnił nowe i nieznane mi fakty.
Osoby, które zgłosiły się do Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
w Warszawie, przedłożyły znaczną liczbę dokumentów pozwalających na postawienie tezy, iż działalność zawodowa Bernadety X. była nie tylko nieetyczna, lecz także istotnie podważała zaufanie do jej kompetencji jako biegłego.
11

„Wprost”, nr 27/1686 (2015).
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Jedna z osób, w sprawie której opiniowała Bernadeta X., osobiście starała się uzyskać wiedzę o wykształceniu biegłej. Nie posiadając właściwych dokumentów, zaczęła poszukiwać związków kobiety z PTZS. Osoba ta zarzucała opinii biegłej wyciągnięcie nieprawdziwych i niepoprawnych wniosków,
które skutkowały rozbiciem jej rodziny. Poprzez analizę danych dostępnych
w internecie, dotarła ona do prezesa zarządu stowarzyszenia prof. dra n. med.
Andrzeja J. Starała się bowiem dotrzeć do osób, które mogły się wypowiedzieć
na temat kwalifikacji biegłej. Adresat pytania odpowiedział w liście napisanym odręcznie, że jego funkcja w stowarzyszeniu „miała charakter honorowy”. Wskazał jednocześnie: „Towarzystwo miało charakter kształceniowo-naukowy, organizowało sesje, zjazdy itp. Pani Bernadeta (…) była członkiem
władz, redaktorem czasopisma. O jej działalności i kompetencjach psychoterapeutycznych wiedzy nie posiadam. Nie są mi znane kryteria ani tryb przyznawania certyfikatów (o ile były wydawane)”. Twierdzenie prezesa zarządu
PTZS zaskakuje, ponieważ to właśnie jego podpis widnieje na wszelkiego rodzaju dokumentach potwierdzających kompetencje Bernadety X. do pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Zdj. 7. Odręczny list napisany przez prof. dra hab. n. med. Andrzeja J.
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Zdj. 8. Odręczny list napisany przez prof. dra hab. n. med. Andrzeja J.
O wiele poważniejsze zarzuty przedstawiła w stosunku do biegłej sądowej jedna z kobiet, którą Bernadeta X. zniesławiła w „opinii” przygotowanej
na zlecenie jej męża w toku postępowania w przedmiocie kontaktów z dziećmi (równocześnie toczyło się postępowanie o rozwód). Biegła przygotowała
w 2013 r. „opinię” (dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c.), za którą
przyjęła wynagrodzenie w kwocie 1500,00 zł od jednego z uczestników postępowania (męża poszkodowanej). Opinia została wydana wyłącznie na podstawie treści wypowiedzi ojca dzieci. Biegła zawarła we wnioskach opinii następujące twierdzenie: „aktualnie z uwagi na samowolne ograniczenie ojcu
pełni praw rodzicielskich przez matkę – dziewczynki więcej czasu spędzają z matką i jej rodziną, (...) mając na względzie przejawy przemocy fizycznej
i psychicznej stosowanej przez matkę wobec ojca w obecności dzieci, a także wadliwe postawy rodzicielskie prezentowane przez matkę – wskazane
jest przebywanie dzieci wraz z ojcem i matką”. Kobieta, której dobra osobiste
zostały naruszone zachowaniem Bernadety X., wystąpiła ze stosownym powództwem do Sądu Okręgowego w Olsztynie, domagając się przeproszenia
za nieuzasadnione sformułowania, które znalazły się w „opinii specjalistycznej”. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w grudniu 2014 r. (tuż przed zaprzestaniem pełnienia funkcji biegłej sądowej przez Bernadetę X.) uwzględnił powództwo, nakazując przeproszenie powódki przez autorkę dokumentu.
Inne osoby, które zwróciły się do Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo
Iuris w Warszawie i stowarzyszenia „Stop Manipulacji” w Warszawie, przedłożyły dokumenty zgromadzone w aktach postępowań karnych. W jednej
ze spraw – która dość dokładnie ukazuje sposób działania biegłej sądowej
– ojciec czwórki dzieci został pomówiony przez skonfliktowaną z nim matkę o stosowanie wobec dwojga małoletnich przemocy seksualnej. Współautorką „opinii seksuologiczno-psychologicznej” wykonanej w 2008 r. na zlecenie matki rodzeństwa była Bernadeta X. Opinia ta stanowiła podstawę do
złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie.
Sama Bernadeta X. udzielała medialnych wypowiedzi, w których stwierdzała kategorycznie, że dzieci były obiektem przemocy seksualnej ze strony ojca.
W swojej opinii biegła sądowa zawarła następujące wnioski: „Obserwacja zachowań rodzeństwa Edyty i Bartosza oraz uzyskane wyniki badań świadczą
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o tym, że dzieci przeżyły doświadczenia w zakresie podawanych treści dotyczących zachowań o charakterze seksualnym z udziałem ojca, polegające na
doprowadzeniu dzieci do poddawania się czynnościom seksualnym podczas
kąpieli. (…) Reakcje emocjonalne i werbalne (wypowiedzi) wskazują na osobiste doświadczenia dzieci w zakresie podawanych przez nie treści dotyczących molestowania seksualnego ze strony ojca, przy czym charakter czynów
wobec Edyty charakteryzował się specyficzną rytualizacją zachowań wobec
dziecka ze strony ojca. Widoczne w badaniach Edyty zachowania regresywne i objaw »dysocjacji« stanowią charakterystyczne symptomy towarzyszące traumatycznym doświadczeniom seksualnym”. Jak widać, Bernadeta X.
nie pozostawiła żadnych wątpliwości co do przypisania mężczyźnie winy
i sprawstwa czynu, a wnioski jej „opinii” były jasne i kategoryczne.

Zdj. 9. Potwierdzenie przelewu kwoty 1500,00 zł z rachunku bankowego męża kobiety poszkodowanej przez Bernadetę X. na rachunek bankowy biegłej za wykonaną
„opinię specjalistyczną”.
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Zdj. 10. Wnioski opinii przygotowanej przez Bernadetę X., w której wskazuje ona
na fakt dopuszczenia się przemocy seksualnej przez ojca dzieci.
Analiza treści „opinii seksuologiczno-psychologicznej” wskazuje, że
„opinia” opiera się na metodach diagnostycznych, które nie znajdują żadnego potwierdzenia we współczesnej psychologii oraz prowadzą do błędnych
wniosków. Biegła napisała w opinii na temat badania 6-letniej dziewczynki: „Ponadto widoczny w trakcie badań objaw zwany »dysocjacją« (tzn. rozszczepienie, zakrywanie twarzy, udawanie, że jest się nieobecnym) przejawiający się zakrywaniem rękoma całej twarzy przez Edytę w sytuacjach dla
niej bardzo trudnych emocjonalnie (mowa o rytualizacji z kwiatem podczas
kąpieli) – jest symptomem towarzyszącym traumatycznym doświadczeniom
seksualnym. Niepokój budzi rytualizacja (jeden z symptomów molestowania) zachowań ze strony ojca w trakcie nadużyć. Wyniki wielu badań (rysunki projekcyjne) oraz wypowiedzi dziewczynki dostarczają wielu danych na
temat »kwiatka, którego Edytka dostaje od taty i którego to kwiatka bardzo
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nie lubi«. Jest to »drewniany kwiat« (prawdopodobnie zasuszony badyl rośliny doniczkowej), który dziewczynka otrzymuje od ojca, wtedy gdy nie płacze w wannie podczas czynności »mycia« intymnych części ciała przez ojca.
Kwiat niejako symbolizuje tu uległość i brak stawianego oporu ze strony dziecka. Dziewczynka wielokrotnie powtarzała, że bardzo nie lubi, jak tata daje jej
ten kwiat. Reakcje emocjonalnie dziecka potwierdzają, że z kwiatem związana jest tajemnica (…)”. Jak widać, sporządzająca opinie wyciąga daleko idące
wnioski z twierdzeń dziecka o rzekomym „kwiatku”, który wręcza mu ojciec.
Dodawanie do tego określonej symboliki świadczy o posługiwaniu się przez
biegłą metodą psychoanalityczną, która nie znajduje potwierdzenia w wynikach badań oraz jest poddawana nieustannej krytyce w środowisku naukowym współczesnej psychologii12. Warto zaznaczyć, że słynny filozof nauki
Karl Popper (1902–1994) wskazał, że – z punktu widzenia teorii falsyfikacji13 –
psychoanaliza jest teorią absolutnie nienaukową.
Dodatkowo biegła posłużyła się przy diagnozie na potrzeby wydania opinii „metodami projekcyjnymi”. Zostały one zdefiniowane przez ich twórcę
Lawrence’a Kelso Franka (1890–1968) następująco: „Projekcyjna metoda badania osobowości polega na przedstawieniu badanemu sytuacji bodźcowej,
niemającej dlań znaczenia arbitralnie ustalonego przez eksperymentatora (...),
ale zarazem takiej, która będzie mogła nabrać znaczenia przez to, iż osobowość badanego narzuci jej swoje indywidualne znaczenie i organizację”14. Metoda ta zakłada, że zorganizowanie materiału bodźcowego (np. obrazu czy
wypowiedzi), który nie ma w samym sobie jednoznacznej narzucającej się
struktury (nadanie mu znaczenia lub zinterpretowanie) pozwala na ustalenie
wartości, motywacji, opinii i emocji osoby badanej. Bodźce te mają charakter
wieloznaczny, często zagadkowy, co daje badanemu możliwość indywidualnego i dowolnego interpretowania zjawisk. Zakłada się, iż człowiek odbiera
świat poprzez pryzmat swojej osobowości i wieloznaczności sytuacji. Swoboda wyboru zachowania (reakcji na bodziec), powoduje uzewnętrznienie się
szczególnie znaczących cech podmiotowych. Innymi słowy, człowiek zachowuje się lub mówi coś w reakcji na bodziec nie dlatego, że faktycznie o tym
myślał, ale że „wydobył” to z własnego wnętrza i ujawnił tkwiące w nim pokłady odczuć, przemyśleń, cech czy obaw15. Do najbardziej znanych wizu12

W roku 1985 najgłośniejszą pracą stawiającą i udowadniającą tezę o błędnych wynikach diagnozy i terapii psychoanalitycznej była książka Hansa Eysencka (1916–1997) pt. Decline and Fall of the
Freudian Empire. Polskie wydanie: H. Eysenck, Zmierzch i upadek imperium Freuda, Kraków 2002.
13
Termin pochodzący z racjonalizmu krytycznego K. Poppera. Znacznie upraszczając zagadnienie, teoria falsyfikacji opiera się na założeniu, że to, co naukowe, musi być weryfikowalne
pod kątem fałszywości hipotezy. Tytułem przykładu: 1) twierdzenie, że Ziemia jest płaskim dyskiem, implikuje, że nie da się jej okrążyć; 2) zachodzi zdarzenie polegające na okrążeniu Ziemi.
Wniosek: Ziemia nie jest płaskim dyskiem.
14
L.K. Frank, Projective methods for the study of personality, „The journal of psychology” nr 8
(1939), s. 390.
15
Doskonałym przykładem zastosowania metody projekcyjnej jest scena z filmu „C.K. Dezerterzy” (reż. Janusz Majewski) z 1985 r., w której badaniu w szpitalu poddany zostaje porucznik
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alnych metod projekcyjnych należy test Rorschacha16 (zwany inaczej testem
plam atramentowych). Polega on na wyciąganiu wniosków dotyczących psychologii człowieka z odpowiedzi, jakich ten udziela na okazane mu plamy na
kartce papieru. Metody projekcyjne spotkały się z ogromną krytyką w środowisku naukowym i nie potwierdzono w żaden sposób poprawności wyciąganych przez diagnostów wniosków. Z całą pewnością zastosowanie tej metody
w stosunku do 6-letniego dziecka nie może dawać zadowalających rezultatów.
W omawianym przypadku wszczęto śledztwo w sprawie o czyn z art. 200
§ 1 k.k. W toku postępowania przygotowawczego prokurator dopuścił dowód
z opinii biegłego z zakresu psychologii. Biegła – na podstawie analizy akt oraz
badania małoletnich – wykluczyła możliwość dopuszczenia się przez mężczyznę czynności seksualnych w stosunku do dzieci. W odniesieniu do samej
małoletniej Edyty, biegła wskazała, iż „nie stwierdza u badanej (…) cech dziecka molestowanego seksualnie. Jej wypowiedzi dot. domniemanego molestowania są mało szczegółowe, nie zawierają opisów interakcji. Badana nie potrafi umieścić ich w kontekście domniemanych zachowań ojca. Myślenie Edyty
(…) według kryteriów psychologicznych nie jest swobodne; w dużej mierze
stanowią odtworzenie myślenia i widzenia świata matki. (…) Badana jest nastawiona na spełnienie oczekiwań mamy; według opinii biegłej nie jest w stanie zeznawać swobodnie o swych relacjach z ojcem. Na skutek silnej więzi
z mamą i lęków zaindukowanych przez nią, Edyta bała się kontaktów z tatą.
Aktualnie widzi ojca jako osobę kochającą i takie same ciepłe uczucia kieruje do taty, ale bardzo zależy jej na tym, aby mama się o tym nie dowiedziała.
Może więc przekazywać treści sugerowane świadomie czy mniej świadomie
przez mamę”. Podobna diagnoza i wnioski opinii biegłej powołanej w toku
postępowania przygotowawczego dotyczyły drugiego z dzieci mężczyzny.
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce umorzył postępowanie
w sprawie na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. Z uwagi na dwukrotne umorzenie śledztwa, mężczyzna został oskarżony przed Sądem Rejonowym w Ostrołęce o czyn z art. 200 § 1 k.k. popełniony na szkodę dwojga swoich dzieci
na skutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, o którym mowa w art.
55 § 1 k.p.k. Sąd w toku postępowania dopuścił dowód z opinii biegłego psychologa. W dosyć obszernej (ponad 60-stronnicowej) opinii opartej na analizie
akt oraz badaniach małoletnich, biegła powtórnie wykluczyła występowanie
objawów molestowania seksualnego. Autorka ekspertyzy wskazała: „W obecnej sytuacji przychylam się do wniosku, iż owe treści [dotyczące przemocy
von Nogay (Wojciech Pokora). Lekarze przedstawiają mu rysunek kury, po czym zadają mu pytanie o to, co widzi na rysunku. Badany odpowiada: „To jest kura”. Po pewnym czasie zdenerwowany nieustannymi dociekaniami i próbami wmówienia mu, że widzi co innego na obrazku, wykrzykuje: „Stwierdzam kategorycznie, że to jest osioł!”. Spotyka się to z reakcją ze strony
lekarzy, którzy z iście naukową zadumą oraz skrupulatnie notując odpowiedź, retorycznie pytają: „Ale skąd przyszedł Panu do głowy osioł?”.
16
Opracowany w 1921 r. przez niemieckiego psychoanalityka Hermanna Rorschacka
(1884–1922).
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seksualnej – przyp. B.L.] zostały przez matkę zasugerowane i są nadinterpretacją tego, co w początkowym okresie mówiły i jak się zachowywały małoletnie”.
Istotne jest, że biegła z zakresu psychologii odniosła się do metodologii
diagnostycznej stosowanej przez Bernadetę X. W opinii można przeczytać, że
ekspertyzy Bernadety X. „zawierają szereg rażących błędów metodologicznych. Naruszają zasady opiniowania psychologicznego, zasady etyczne dla
standardów badań psychologicznych, wnioskowanie i interpretacja nie noszą
znamion interpretacji naukowej, a jedynie spekulacji i nadinterpretacji zgodnie z wcześniej przyjętą tezą”. Na pięciu stronach opinii biegła wykazała rażące błędy w zakresie prowadzonej diagnostyki oraz wniosków wyciągniętych
przez Bernadetę X. W odniesieniu do interpretacji słów dziewczynki o „kwiecie”, który wręczał jej ojciec, wskazano: „Sytuacja z kwiatem, tłumaczona jako
rytualizacja zachowań sprawcy i objęta tajemnicą, jest tłumaczona przez same
badające w sposób pozwalający ocenić, iż nie miało to związku z diagnozą
psychologiczną zebranego materiału, a jedynie przeczuciami obu pań i ich
próbą znalezienia motywów (…) wskazujących na nadużycia seksualne, zgodnie z wcześniej przyjętą tezą”. Biegła tak podsumowała metody zastosowane
przez Bernadetę X.: „Część z nich [metod – przyp. B.L.] była interpretowana
bądź przeprowadzona w sposób niewłaściwy i niezgodny z podejściem naukowym do metody (…), część z nich nie mogła być zastosowana z racji faktu,
iż nie są narzędziem psychologicznym, były sugerujące i dobrane w sposób
tendencyjny (powiększenie najgorszych rzeczy u taty), część z nich nie stanowi metod w rozumieniu testów psychologicznych, a jest są jedynie pomocna
w nawiązaniu kontaktu czy poznaniu dziecka i na ich podstawie nie wnioskuje się o całości (zabawy w rodzinę: zielonych żabek, motyli, rysunki o tematyce
dowolnej, formułowanie listy: »Co Sara lubi i czego nie lubi«) i wreszcie części
z metod nie mamy w materiale surowym i nie mamy omówienia w badaniu”.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd Rejonowy w Ostrołęce uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd
Okręgowy w Ostrołęce utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Postępowanie
karne od chwili złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do wydania wyroku przed Sąd drugiej instancji trwało 4 lata.

IV. Zakończenie
Przypadek konkretnej biegłej sądowej wpisanej na listę prezesa jednego
z sądów okręgowych w Polsce doskonale ukazuje wady systemu uzyskiwania tej funkcji przez osoby, które powinny posiadać „wiadomości specjalne”.
Wykazanie swoich kompetencji „dokumentami i innymi dowodami” przez
kandydatów na biegłych sądowych nie stanowi warunku umożliwiającego
prezesowi sądu okręgowego rzetelną weryfikację umiejętności danej osoby.
Biegli w rzeczywistości mogą przedkładać dokumenty, które w niejasny lub
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nieprecyzyjny sposób potwierdzają posiadanie przez nich wiadomości eksperckich.
Podstawowym dokumentem, który mógłby potwierdzać kompetencje,
jest dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, licencjackich czy
inżynierskich). Okazuje się jednak, że istnieją sytuacje, w których uzyskanie takiego dyplomu nie jest potrzebne. Najbardziej zdumiewa fakt, że dotyczy to dziedziny niezwykle newralgicznej z punktu widzenia postępowania karnego oraz samego oddziaływania społecznego, czyli przestępczości
seksualnej. Wśród wielu specjalistów z zakresu psychologii (kończących ten
kierunek w ramach studiów w szkole wyższej) czy interdyscyplinarnej seksuologii (psychoseksuologii)17, są i tacy, którzy nie mają wiarygodnego dowodu
potwierdzającego posiadanie wiedzy w materii niezwykle potrzebnej w tzw.
procesach wrażliwych. Opinia oparta na wiedzy specjalnej, która może być
wykorzystana w toku postępowania dowodowego w sprawie czynu o niezwykle wysokiej społecznej szkodliwości (czynu o charakterze pedofilskim),
stanowi fundament rozstrzygnięcia prokuratora lub sądu. Sprawy tego typu
posiadają niezwykłą doniosłość nie tylko dla samego podejrzanego czy oskarżonego, lecz także dla pokrzywdzonego i osób dla niego najbliższych. Z tych
względów dbałość o kwalifikacje oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy
przez biegłego jest niezwykle ważna. Okazuje się jednak, że prezesi sądów
okręgowych nie posiadają instrumentów prawnych oraz faktycznych do pełnej weryfikacji kompetencji biegłych w danej dziedzinie. Opierają się wyłącznie na dokumentach, które kandydaci sami przedstawili. Zaryzykuję tezę, że
znaczna część kandydatów na biegłych – tak jak w przypadku Bernadety X.
– przedłożyła sporą liczbę dokumentów, które pozostają w luźnym związku
z materią, w której mają opiniować, zaciemniając tym samym istotę zagadnienia, na którym się faktycznie znają.
Ważne jest także wskazanie, że biegli wpisani na listę prezesa sądu okręgowego uzyskują coraz to nowe specjalności, które nie znajdują odzwierciedlenia w dziedzinach naukowych oraz kierunkach realizowanych w ramach
studiów wyższych. Bernadeta X. została ustanowiona biegłą „z zakresu przestępstw seksualnych”. Nie jest zrozumiałe ujęcie tej specjalności jako odrębnej od „seksuologii”, „psychologii” czy „psychiatrii”. Nie tylko nie pozwala
to na ustalenie faktycznego wykształcenia i wymagań dotyczących kompetencji biegłego, lecz także tworzy nową kategorię specjalistów, którzy mogą
wypowiadać się jedynie w zakresie czynów zabronionych z rozdziału XXV
k.k. Powoduje to brak jasnych przesłanek merytorycznej oceny kompetencji biegłego również przez sam organ decydujący o ustanowieniu biegłym
z listy prezesa sądu okręgowego. Przypadek Bernadety X. jaskrawo pokazuje, że wnioski jej opinii były negatywnie weryfikowane przez specjalistów

17
Inną zupełnie kwestią jest dyskusja o braku naukowych podstaw dziedziny, jaką jest seksuologia. Zagadnienie to wykracza poza ramy niniejszego artykułu.
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z pełnym wykształceniem z zakresu psychologii czy seksuologii, a stosowana przez nią metoda diagnozy nie była oparta na potwierdzonych i naukowych podstawach.
Wydaje się niezwykle istotne to, iż warunkiem objęcia funkcji biegłego
sądowego jest „rękojmia należytego wykonywania obowiązków” (§ 12 ust. 1
pkt 4 rozporządzenia). W orzecznictwie wskazuje się, że pojęcie „rękojmi należytego wykonania obowiązków biegłego” należy definiować jako „całość
cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby biegłego sądowego, składających się na jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego. Na wizerunek
osoby zaufania publicznego składają się takie cechy charakteru jak: szlachetność, prawość, sumienność i bezstronność łącznie”18. W przypadku działalności Bernadety X. nietrudno znaleźć sytuacje, które podważałyby „rękojmię
prawidłowego wykonywania obowiązków”. Fakt przygotowywania odpłatnie nierzetelnych i krzywdzących „opinii” na potrzeby postępowań rozwodowych oraz rodzinnych, a także istotne uchybienia merytoryczne wskazują, że biegła sądowa nie spełniła warunku określonego w § 12 ust. 1 pkt 4
rozporządzenia. W aktach osobowych samej biegłej, którą dysponował Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, znajdują się dwie skargi na działania Bernadety X. Obie pochodzą od osób, których sprawy zostały opisane w niniejszym artykule, pomimo tego że zarzuty pod jej adresem kierowali także inni
(jeden z mężczyzn obecnie obywa karę pozbawienia wolności w zakładzie
karnym). Trudno uznać, czy Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie podjąłby
decyzję o skreśleniu biegłej z listy na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z uwagi na utratę warunków do pełnienia tej funkcji (§ 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Z powodu rezygnacji z ubiegania się o przedłużenie kadencji
przez Bernadetę X. nie mógł on wypowiedzieć się w tej kwestii. Według wiedzy, którą posiadam, bohaterka niniejszego artykułu opiniuje w toku postępowań karnych dalej jako biegła ad hoc, a nie jako biegła sądowa z listy prezesa
właściwego sądu. Niestety, wobec oczywistego braku wiedzy co do wszystkich postępowań, w których Bernadeta X. opiniowała, nie jesteśmy w stanie
ustalić, ile z przedstawionych przez nią opinii spowodowało wydanie wobec
oskarżonych wyroku skazującego i jak przedstawiała się merytoryczna wartość tych ekspertyz.

18

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 października 2006 r., sygn. VI SA/WA 1553/06 (LEX nr
264553).
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Sposoby oceny kompetencji
biegłych sądowych
I. Wstęp
W związku z rosnącym skomplikowaniem zagadnień technicznych i naukowych istotnych dla rozstrzygnięć procesów sądowych rośnie także znaczenie dowodu z opinii biegłego. Prognoza dalszego wzrostu zapotrzebowania wymiaru sprawiedliwości na ekspertyzy biegłych jest uzasadniona
w świetle ostatnich zmian w polskiej procedurze karnej. W takich okolicznościach niezwykle istotne jest to, aby każdy, kto pełni funkcję biegłego sądowego, znał swoje obowiązki i był w stanie rzetelnie je wykonać.
*
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autorem publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz uczestnikiem projektów badawczych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół problematyki dowodu z opinii biegłego w postępowaniu karnym oraz prawidłowych metod zabezpieczania dowodów cyfrowych.
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W 2011 r. pełnił równolegle funkcję przewodniczącego IFSA (International Forensic Strategic Alliance). W latach 2009–2011 był członkiem zarządu EAFS (European Academy of Forensic Science).
W 2011 r., w trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej pełnił funkcję eksperta wiodącego ds. nauk sądowych. Inicjator wprowadzenia do prawodawstwa UE pojęcia European Forensic Science Area. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu nauk sądowych.
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Ogólnie rozumiana jakość opinii sporządzanych współcześnie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości zależy od wielu kompetencji twardych i miękkich, którymi powinien wykazać się opracowujący je biegły sądowy. W związku z tym w wielu krajach, także w Polsce, prowadzi się oficjalne listy (rejestry)
biegłych sądowych. Uzyskanie wpisu na tego rodzaju listę powinno być równoznaczne z posiadaniem oczekiwanych przez wymiar sprawiedliwości kompetencji. Weryfikację kompetencji biegłych sądowych przeprowadza się także
w krajach, w których nie ma oficjalnych rejestrów bądź list biegłych sądowych. Niezwykle istotne staje się więc stosowanie w ramach wymiaru sprawiedliwości takich procedur, które skutecznie umożliwiałyby dokonywanie
rzetelnych ocen faktycznych kompetencji osób gotowych do podjęcia się funkcji biegłego sądowego. Jest to zresztą jedno z poważniejszych wyzwań związanych z organizacją i funkcjonowaniem instytucji biegłych sądowych, które
było opisywane już w latach 30. XX w.1
W obliczu toczącej się w Polsce od wielu lat debaty dotyczącej pożądanego kształtu regulacji dotyczących funkcjonowania instytucji biegłego sądowego, warto wziąć pod uwagę doświadczenia innych państw i przyjmowane
tam kryteria oceny kompetencji. Niniejsza publikacja, prezentująca niektóre ustalenia poczynione w toku prac przeprowadzonych w ramach realizacji
projektu Forensic Watch2, ma na celu „zobrazowanie formalnych i pozaformalnych kryteriów i sposobów oceny kompetencji biegłych sądowych oraz
jakości wykonywanej przez nich pracy, jakie funkcjonują w wybranych państwach. Problematyka ta zostanie omówiona z uwzględnieniem (w koniecznym zakresie) kształtu funkcjonowania instytucji biegłego w poszczególnych
państwach, jednak ze względu na charakter niniejszego opracowania kwestie
te zostaną opisane jedynie częściowo.

II. Ustanawianie biegłych sądowych
Porównując instytucję i pozycję biegłego sądowego w różnych państwach i systemach prawnych, można zauważyć, że pojęcie „biegły sądowy” najczęściej jest bezpośrednio zdefiniowane w powszechnie obowiązujących przepisach krajowych. Status biegłego jest nadawany lub zatwierdzany
przez odpowiedni organ państwowy, np. sąd lub inny podmiot, specjalnie
do tego powołany. Status ten można uzyskać także pośrednio, np. poprzez
zatrudnienie w specjalistycznych instytucjach, najczęściej wyodrębnionych

1
M. Ploscowe, The expert witness in criminal cases in France, Germany and Italy, „Law and Contemporary Problems” vol. 2 (1935), s. 508.
2
Więcej na ten temat: Kompetencje biegłych sądowych – oczekiwania i kryteria oceny; przegląd
rozwiązań stosowanych w różnych państwach i systemach prawnych, Raport z badania Desk Research,
http://forensicwatch.pl/pliki/Forensic_Watch_Desk_Research.pdf, dostęp: 6 czerwca 2013.

171

Piotr K arasek, Paweł Rybicki
organizacyjnie bądź podległych organom administracji centralnej lub też poprzez członkostwo w określonej organizacji zawodowej3.
Z opublikowanego w 2012 r. raportu Rady Europy dotyczącego europejskich systemów wymiaru sprawiedliwości4 wynika, że wśród państw członkowskich tej organizacji ustanawianie biegłych najczęściej pozostaje domeną
sądów: biegli mogą być powoływani doraźnie (ad hoc) na potrzeby danego postępowania oraz ustanawiani na okres kadencji. Należy jednak zwrócić uwagę, że te kategorie nie są traktowane rozłącznie5. Są też takie państwa, w których ustanawianie biegłych w ogóle nie leży w kompetencji sądów. Niemal
jedna czwarta, bo 12 z 49 objętych Raportem Rady Europy państw nie przewiduje obowiązkowego udziału sądów w ustanawianiu biegłych sądowych.
Kadencyjność biegłych wiąże się najczęściej z utworzeniem oficjalnych rejestrów osób mogących pełnić funkcję biegłego w sądzie. Taki rejestr (lista)
biegłych ma więc stanowić bazę danych osób o sprawdzonych bądź domniemanych kompetencjach, co z jednej strony ma umożliwić łatwy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin, z drugiej zaś strony stanowić gwarancję właściwego poziomu wykonania zleconych zadań. Innymi słowy, uważa się, że fakt
wpisania danej osoby na listę biegłych sądowych oznacza, iż daje ona rękojmię
należytego wykonania obowiązków biegłego. Z tego powodu kandydaci muszą spełnić określone kryteria, które zasadniczo w poszczególnych systemach
prawnych są do siebie zbliżone – przeważnie podstawą do wpisu jest posiadanie przez kandydata odpowiednich kwalifikacji, wiedzy, doświadczenia czy też
spełnienie wymogów natury etycznej. Nie istnieje jednak jakikolwiek jednolity międzynarodowy standard w tym zakresie, każde zaś państwo, w którym
funkcjonują oficjalne listy biegłych, wytworzyło własne reguły rządzące nimi.
1. Systemy ocen kadencyjnych
Z powyższych rozważań wynika, że w praktyce istnieją dwa systemy oceny kompetencji biegłych, a mianowicie – kadencyjne i doraźne. Poniżej opiszemy kilka przykładów krajów, w których ocen kadencyjnych dokonuje się
w procedurach wpisywania kandydatów na biegłych do oficjalnych rejestrów
biegłych sądowych.
Jednym z najbardziej usystematyzowanych i rozbudowanych systemów
kwalifikacji biegłych sądowych jest system funkcjonujący w Holandii od
2010 r., który powstał wraz z ustanowieniem Holenderskiego Rejestru Bieg
łych Sądowych (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen – NRGD). Ma on
dawać gwarancję posiadania odpowiednich kompetencji zarejestrowanych
3

G. Popa, I. Necula, Study on expert status in the European judicial systems, „International Journal of Juridical Sciences” nr 3 (2013), s. 161.
4
Council of Europe, the European Commission for the Efficiency of Justice, European Judicial
Systems, 2012, http://euromed-justice.eu/document/coe-2012-european-judicial-systems-edition2012-2010-data-efficiency-and-quality-justice, dostęp: 6 czerwca 2016.
5
Tamże, s. 363.
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w nim biegłych indywidualnych6. Wymogiem uzyskania wpisu jest nie tylko
posiadanie „wiadomości specjalnych”, lecz także wielu innych cech i umiejętności mających przesądzać o jakości wydawanych opinii7. Procedurę weryfikacji zgłoszenia przeprowadza jedna ze specjalnie w tym celu powołanych
komisji, w składzie przynajmniej trzech osób: reprezentanta zawodów prawniczych – sędziego, prokuratora lub adwokata – oraz dwóch uznanych specjalistów z danej dziedziny8. Wychodząc z założenia, że rzetelność opiniowania
może być zagwarantowana tylko wtedy, gdy dana dziedzina wiedzy została dostatecznie zbadana i opisana, autorzy reformy jako podstawowe kryterium sine qua non uzyskania wpisu do rejestru biegłych wyznaczyli właśnie
wiarygodność samej dyscypliny naukowej wskazanej przez kandydata. Na
podstawie złożonej przez niego aplikacji ocenia się więc najpierw, czy wskazana przezeń dziedzina wiedzy może być uznana za dostarczającą przydatnych, obiektywnych i pewnych informacji. Ocenie podlega także to, czy jest
ona na tyle rozwinięta, by jej wskazania mogły podlegać rzetelnej ocenie zewnętrznej9. Oczywiście sam kandydat musi również wykazać się odpowiednim poziomem przygotowania merytorycznego w swojej dziedzinie. Profesjonalizm osobisty kandydata jest oceniany przede wszystkim na podstawie
dostarczonych dokumentów. Zwraca się uwagę na to, że „wiadomości specjalne” kandydata na biegłego powinny obejmować również wiedzę na temat
kryminalistycznych aspektów danej dziedziny biegłości10. Dopiero w następnej kolejności weryfikuje się kryteria etyczno-zawodowe, związane z takimi
wartościami jak niezależność, bezstronność i profesjonalizm biegłego.
Od strony praktycznej kontrola w tym zakresie jest realizowana m.in. w ten
sposób, że kandydat zobowiązany jest do szczegółowego opisania wszystkich
swoich powiązań organizacyjnych oraz zasad, na jakich opiera się jego współpraca z tymi organizacjami11. Biegły powinien też wykazać się (w niezbędnym
zakresie) znajomością procedury karnej. W szczególności biegły musi rozumieć rolę instytucji dowodu z opinii biegłego w postępowaniu, ograniczenia
wynikające z tej roli i konsekwencje naruszenia prawa w tym zakresie12.
Ocenie podlegają także umiejętności komunikacyjne kandydata na biegłego. Autorzy reformy holenderskiej przyjęli, że kompetentny biegły musi wykazać się umiejętnością poprawnego, zrozumiałego dla niewykwalifikowanego
6
M. Smithuis, E. van Ruth, E. Wieles, Quality control of forensic experts: the complementary role of
accreditation and certification, „Expertise & Recht” nr 6 (2012), s. 220.
7
B. Keulen, N. Kwakman, Experts and expert register in Europe. The national and the international
level, http://legalresearchnetwork.eu/wpcontent/uploads/2011/10/PaperBerendKeulenNicoKwakmanGroningen.doc, s. 3, dostęp: 6 czerwca 2016.
8
M. Smithuis, E. van Ruth, E. Wieles, Quality control…, dz. cyt., s. 222.
9
B. Keulen, N. Kwakman, Experts and expert register in Europe…, dz. cyt., s. 7.
10
M. Smithuis, E. van Ruth, Forensic science service expertise – not as solid as it seems, July 2014,
http://english.nrgd.nl/Images/forensic-science-service-expertise-not-at-solid-as-it-seems_tcm98548990.pdf, s. 2, 6, dostęp: 6 czerwca 2016.
11
B. Keulen, N. Kwakman, Experts and expert register in Europe…, dz. cyt., s. 4.
12
Tamże.
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odbiorcy, przekonującego i logicznego konstruowania opinii. Dotyczy to zarówno opinii sporządzanej na piśmie, jak i jej ustnej prezentacji13. Oceny
w tym zakresie komisja dokonuje na podstawie przedłożonych przykładowych opinii sporządzonych przez kandydata. Jeżeli wzbudzą one wątpliwości
oceniających, kandydat może być wezwany do uzupełnienia wniosku o dodatkowe opinie lub do stawienia się na ustną rozmowę mającą potwierdzić
jego kwalifikacje14. Składa on również pisemne zobowiązanie do przestrzegania wytycznych dla biegłych określonych w specjalnym dokumencie stanowiącym swoisty kodeks etyki zawodowej biegłych, przygotowanym przez
Radę Ekspertów zarządzającą rejestrem biegłych, działającą pod auspicjami
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Nieco inny system funkcjonuje w Niemczech, gdzie biegły sądowy pełni
funkcję „pomocnika sądu” i w jej pełnieniu nie wiążą go żadne zobowiązania
wobec stron15. Wobec tego na pierwszy plan wysuwa się konieczność spełnienia przez biegłych oczekiwań sądu co do ich bezstronności. Za ocenę kompetencji merytorycznych, w tym prowadzenie oficjalnych list biegłych, które
funkcjonują na poziomie landów, odpowiadają powołane do tego izby zawodowe (Kammern) o charakterze publiczno-prawnym. Sąd, powołując biegłego, powinien wskazać osobę znajdującą się na takiej liście, aczkolwiek istnieje możliwość powołania także eksperta nieujętego w wykazie, co zdarza się w praktyce.
Każdy, kto uważa, że posiada „wiadomości specjalne” w określonej dziedzinie, może ubiegać się o wpis na listę. Warto zwrócić przy tym uwagę, że
pojęcie „wiadomości specjalne” nie zostało w Niemczech ograniczone do klasycznych dziedzin naukowych i technicznych. Mogą być one związane z wykonywanym zawodem, np. kupca czy rzemieślnika16. Procedura uzyskiwania wpisu obejmuje sprawdzenie zawodowych i osobistych predyspozycji
kandydata do pełnienia funkcji biegłego. Szczegółowe wymogi są określane
przez poszczególne izby, jednak do najczęściej spotykanych należy zaliczyć:
posiadanie wiadomości specjalnych, umiejętność przygotowywania klarownych i rzetelnych opinii, niezależność i bezstronność17. Za dodatkowy element
systemu zagwarantowania odpowiedniej jakości dowodów z opinii biegłego uznaje się także odpowiednie przygotowanie sądu. Zaleca się więc, aby
sąd powołujący biegłego uprzednio zorientował się, jaką „szkołę” poglądów
w danej dziedzinie wiedzy reprezentuje biegły. Ma to umożliwić odpowiednią redakcję zadawanych mu pytań. Sam biegły ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę organu na pytania, na które nie może udzielić odpowiedzi w świetle posiadanej przez siebie wiedzy18.
Tamże.
M. Smithuis, E. van Ruth, E. Wieles, Quality control..., dz. cyt., s. 222.
15
P. Girdwoyń, Zarys niemieckiego procesu karnego, Białystok 2006, s. 246, za: K. Jessnitzer, G. Frieling, Der gerichtliche Sachverständige. Ein Handbuch für die Praxis, Köln 1992.
16
Tamże, s. 245.
17
B. Keulen, N. Kwakman, Experts and expert register in Europe..., dz. cyt., s. 5.
18
P. Girdwoyń, Zarys niemieckiego procesu…, dz. cyt., s. 250.
13
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Również we Francji funkcjonują oficjalne rejestry biegłych, a powołanie
biegłego spoza takiej listy może mieć miejsce wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Sam rejestr składa się z dwóch rodzajów list: listy narodowej, prowadzonej przez Sąd Kasacyjny i obejmującej swoją właściwością obszar całego
kraju, oraz list regionalnych, które są prowadzone przez poszczególne sądy
apelacyjne19. Biegły, po spełnieniu określonych warunków, może być wpisany
zarówno na listę narodową, jak i regionalną, jednakże może on funkcjonować
w obrębie tylko jednej listy regionalnej. Sąd, wybierając biegłego, powinien
kierować się jego przygotowaniem merytorycznym, obiektywizmem, przejrzystością wypowiedzi i rzetelnością wydawanych opinii. Dokonanie właściwego wyboru ma być możliwe właśnie dzięki funkcjonowaniu powyższych
rejestrów, uważa się bowiem, iż uzyskanie wpisu do każdego z rejestrów ma
gwarantować posiadanie przez biegłego powyższych cech20.
W celu zarejestrowania kandydata jako przyszłego biegłego sądowego powinien on złożyć wniosek wraz z kompletem odpowiednich dokumentów
u Prokuratora Generalnego, do 1 marca każdego roku. Zgłoszenie jest sprawdzane z uwzględnieniem wielu kryteriów. Biegłym może być osoba, która nie
ukończyła 70. roku życia, nie była karana, w tym także dyscyplinarnie czy administracyjnie, i daje rękojmię prawidłowego wykonywania tej funkcji. Nie
może być także ograniczona w prawach publicznych, co dotyczy również stanu upadłości konsumenckiej. Kandydat musi wykazywać się „wystarczającym” doświadczeniem w działalności zawodowej związanej ze specjalizacją,
w jakiej pragnie być biegłym, przy czym dotychczasowe jego wykonywanie
obowiązków musi być „prawidłowe”. Istotne jest także kryterium niezależności biegłego – kandydat nie może być zaangażowany w żadną aktywność
mogącą podważyć jego wiarygodność i niezależność w roli biegłego sądowego21. W razie spełnienia określonych w ten sposób wymogów kandydat zostaje wpisany na regionalną listę biegłych we wskazanym przez siebie sądzie
apelacyjnym na okres próbny dwóch lat. Po tym czasie następuje ponowna,
komisyjna, ocena biegłego – kryteria na tym etapie są poszerzone o ocenę dotychczasowego sprawowania funkcji biegłego oraz wiedzy z zakresu prawa.
Po pozytywnym przejściu ponownej weryfikacji biegły jest wpisywany na listę regionalna na pięcioletnią kadencję. Aby uzyskać wpis na listę narodową
(prowadzoną przez Sąd Kasacyjny) należy złożyć taki wniosek po upływie
trzech lat nieprzerwanego pełnienia funkcji w ramach listy regionalnej. Kadencja biegłego na liście narodowej trwa siedem lat22.

19

Tamże.
R. Taylor, A comparative study of expert testimony in France and US: philosophical underpinnings,
history, and procedure, „Texas International Law Journal” vol. 3/181 (1996), s. 195.
21
Wymogi opracowane na podstawie: http://www.expertise-judiciaire-iep.fr/index.php/informations-pedagogiques, dostęp: 3 listopada 2014.
22
B. Keulen, N. Kwakman, Experts and expert register in Europe…, dz. cyt., s. 6.
20
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2. Systemy ocen doraźnych
Jak już wspomniano, oprócz systemów bazujących na ocenie kompetencji biegłych dokonywanej przed wpisaniem ich do państwowych rejestrów,
istnieją też takie, w których nie funkcjonują żadne listy biegłych, ocena kompetencji tych osób dokonywana jest zaś doraźnie, w trakcie toczącego się postępowania. Jest to przede wszystkim domeną systemów prawnych opartych
na tzw. common law. Z tego właśnie względu rozwiązania przyjęte w Anglii
i „Walii znacznie odbiegają od tych, które są znane z kontynentalnej Europy.
Biegły sądowy (expert witness, tj. świadek-ekspert) jest tutaj wyznaczany przez
strony postępowania, w związku z czym występuje w procesie na podobnej
zasadzie jak zwykli świadkowie, chociaż odgrywa szczególną rolę. Wbrew
bowiem potocznemu mniemaniu, podstawowym jego zadaniem nie jest popieranie wersji powołującej go strony, lecz pomoc sądowi w dotarciu do prawdy materialnej poprzez dostarczenie obiektywnej i bezstronnej opinii co do
faktów, sporządzonej w granicach własnej wiedzy i w oparciu o nią. W jego
funkcję wpisuje się konieczność balansowania pomiędzy oczekiwaniami zleceniodawcy a obowiązkiem zachowania obiektywizmu23. Obecnie obowiązujące przepisy expressis verbis stanowią, że zobowiązanie biegłego wobec sądu
do dostarczenia rzetelnej opinii jest nadrzędne wobec jakichkolwiek zobowiązań wobec strony zlecającej jej wykonanie. Niedozwolone jest wypowiadanie
się przez biegłych co do kwestii, w których decyzję powinien podjąć sąd – na
przykład co do winy oskarżonego. Nie wolno im także, pod groźbą grzywny, w żadnym stopniu rozszerzać swoich odpowiedzi ponad zadane im pytania24. W systemie angielskim nie funkcjonują jednak oficjalne listy biegłych
sądowych25. O dopuszczeniu konkretnej osoby do pełnienia funkcji biegłego
decyduje ad casum organ właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. Biegłym może
być ten, kto ma „wystarczającą wiedzę lub doświadczenie”. Ocenie podlega
w szczególności dostarczona przez eksperta opinia (biegły jest zatwierdzany niejako w drodze analizy jakości jego opinii, a nie jego przymiotów osobistych), która musi być zgodna ze standardami przyjętymi w danej dziedzinie
biegłości. Od 2008 r. funkcjonuje w Anglii urząd Regulatora ds. Nauk Sądowych (Forensic Science Regulator – FSR), którego zadaniem jest m.in. doradzanie sądom i publikowanie zaleceń dotyczących standardów funkcjonowania
biegłych czy metod ich badań. FSR korzysta przy tym ze wsparcia Rady Doradczej ds. Nauk Sądowych (Forensic Science Advisory Council), która określa te
standardy we współpracy z odpowiednimi stowarzyszeniami, samorządami,
23
P. Girdwoyń, Opinia biegłego w sprawach karnych w europejskim systemie prawnym. Perspektywy
harmoizacji, Warszawa 2011, s. 27–31.
24
S. Huyghe, A. Chan, The evolution of expert witness law under UK and US jurisdictions, http://www.
jamsadr.com/files/uploads/documents/gec-newsletter/jams-gec-news-2014-winter.pdf, s. 6–9,
dostęp: 12 czerwca 2016.
25
W takich warunkach ukształtowała się praktyka tworzenia „list prywatnych” będących bazami danych o ekspertach, którzy oferują swoje usługi jako biegli. Wiele tego rodzaju list jest
dostępnych w internecie, np. na stronie: http://www.legalhub.co.uk, dostęp: 12 czerwca 2016.
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i organizacjami ekspertów w danych dziedzinach26. Ponieważ nie istnieje oficjalny test wiarygodności dostarczonej opinii, dosyć ogólnie zwraca się uwagę, że musi ona spełniać kryteria naukowości. W 2009 r. opublikowano dokument, w którym zakreślono trzy etapy badania opinii. Po pierwsze, sprawdza
się, czy opinia jest oparta na pewnych uznanych zasadach i założeniach. Po
drugie, musi ona być sporządzona w sposób umożliwiający jej merytoryczną
weryfikację. Powinna ona zawierać m.in.: szczegółowy opis kwalifikacji merytorycznych jej autora (z wyszczególnieniem doświadczenia w dziedzinie
i ewentualnych akredytacji), wykaz literatury przedmiotu i jakichkolwiek innych wykorzystanych przy opiniowaniu informacji, podsumowanie wszystkich przedstawionych biegłemu informacji stanowiących podstawę do wydania opinii, wyszczególnienie elementów stanu faktycznego należących do
obszaru biegłości autora opinii, informację o osobach, które dokonywały jakichkolwiek czynności, pomiarów, testów, eksperymentów i ich wyniki zostały wzięte pod uwagę w opinii z wyszczególnieniem kwalifikacji tych osób
itp.27 Po trzecie, jeżeli opinia jest prawdopodobna, powinna uwzględniać zakres możliwego prawdopodobieństwa oraz uzasadnienie dla tego wyniku,
który przyjęto w opinii za najbardziej prawdopodobny. W powyższym wykazie zwraca uwagę obowiązek załączenia do opinii wykazu literatury i „jakichkolwiek innych” informacji, które stanowiły podstawę opiniowania. Warto także zauważyć, że w porównaniu z polską regulacją (na gruncie art. 200
k.p.k.) większy nacisk kładzie się na obowiązek podawania w opinii tych informacji, które dotyczą kwalifikacji merytorycznych biegłego oraz osób, które
z nim współpracowały. Jest to oczywiście konieczne także ze względu na brak
oficjalnego rejestru biegłych, w którym takie informacje mogłyby być ujawnione. Jednocześnie można uznać, że obowiązek zawierania tego rodzaju danych w każdej dostarczanej opinii sprzyja kontroli jakościowej pracy biegłego.
Także w Stanach Zjednoczonych pozycja procesowa biegłego jest silnie
związana ze specyfiką common law. Biegły sądowy, na wzór angielski, postrzegany jest jako specjalnego rodzaju świadek w sprawie – treść jego zeznań stanowi opinia o istotnych w postępowaniu faktach, która ma umożliwić
ich prawidłową interpretację. Sytuacja, w której ekspert w danej dziedzinie zeznaje jako świadek, stanowi jeden z wyjątków od zasady ustanowionej w ramach Federalnych Zasad Dowodowych (Federal Rules of Evidence –
FRE), zgodnie z którymi przesłuchiwanie świadków nie może dotyczyć ich
wrażeń i opinii na temat faktów28. Kryteria, jakie należy spełnić, by móc pełnić funkcję biegłego, w generalny sposób określa zasada 702 FRE: „świadek,
26

B. Keulen, N. Kwakman, Experts and expert register in Europe..., dz. cyt., s. 7.
Part. 33.4, Criminal Procedure Rules 2014, http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/
criminal/docs/crim-proc-rules-2014-part-33.pdf, dostęp: 12 czerwca 2016.
28
Rule 701, U.S. Federal Rules of Evidence, December 2013, https://judiciary.house.gov/wp-content/uploads/2016/02/Evidence2013.pdf, dostęp: 12 czerwca 2016. Należy podkreślić, że choć FRE
nie we wszystkich stanach USA są prawem bezpośrednio obowiązującym, to przyjmowane tam
przepisy stanowią zazwyczaj ich odzwierciedlenie.
27
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którego na podstawie jego wiedzy, umiejętności, doświadczenia, wyszkolenia
lub wykształcenia można zakwalifikować jako eksperta, może złożyć zeznania w formie opinii”. Osoba taka zostanie dopuszczona, tylko jeżeli „naukowa, techniczna lub inna posiadana przez biegłego wiedza jest odpowiednia
w kontekście oceny faktów istotnych w sprawie”29. Konkretne osoby, mające
przedstawić swoją opinię i występować w roli biegłych, są wskazywane przez
strony postępowania. Nie istnieją przy tym żadne oficjalne rejestry biegłych
– strony dokonują wyboru kandydatów na zasadach rynkowych. Składając
wniosek, strona wskazuje jednocześnie, które z pięciu określonych w zasadzie
702 FRE kryteriów spełnia kandydat (wiedza, umiejętności, doświadczenie,
wyszkolenie czy wykształcenie). O jego ostatecznym ustanowieniu decyduje
się po przeprowadzeniu procedury voir dire, czyli wstępnej oceny kandydata
na świadka dokonywanej przez sąd przy udziale stron30. W praktyce zasadą
jest, że strona stara się uprawdopodobnić kwalifikacje zgłoszonego eksperta i zarazem dąży do zdyskredytowania kompetencji kandydata zgłoszonego
przez przeciwnika procesowego31. Przyjmuje się, że „dobry” biegły powinien
przejść tę procedurę pomimo niewygodnych i trudnych pytań.
Oczywiście odrębnej ocenie podlega także opinia sporządzona przez
amerykańskiego biegłego. Opinia taka musi spełniać szeroko rozumiane kryterium naukowości32. Wspomniana wcześniej zasada 702 FRE precyzuje, że
musi się ona opierać na „dostatecznych” faktach lub danych, oraz być rezultatem prawidłowego zastosowania wiarygodnych metod. Istotną rolę w kwestii
oceny naukowości dowodów odgrywa tzw. standard Dauberta33. Naukowość
dowodu może być więc potwierdzona po rzetelnym rozważeniu następujących kwestii. Czy zastosowana metoda może być potwierdzona doświadczalnie? Czy zastosowana metoda została poddana ocenie środowiska naukowego? Czy możliwe jest określenie błędu pomiarowego wykorzystanej metody?
Czy istnieją standardy opisujące stosowanie danej metody? W jakim stopniu
zastosowana „metoda została zaakceptowana przez środowisko? Rolę „strażnika” naukowości dowodu, zgodnie z doktryną, pełni sąd, choć obecnie to
rozwiązanie nie jest wolne od krytyki. Podnosi się, że zbyt często polega się
29

Rule 702, tamże.
G. Sapir, Qualifying the Expert Witness: A Practical Voir Dire, http://www.chm.uri.edu/forensics/
courses/Appendix%20-%20forensic%20science%20&%20expert%20witness/Voir%20Dire.pdf, s. 3,
dostęp: 12 czerwca 2016.
31
I. Rager, K. Marshall, Examination of prior expert qualification and/or disqualification (questionable
questions under the rules of evidence), „The Review of Litigation” vol. 24/3 (2005), s. 560.
32
S. Huyghe, A. Chan, The evolution of expert..., dz. cyt., s. 2.
33
Jest to zespół zasad stworzonych w ramach orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w wyniku rozpatrywania spraw Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, General Electric Co. V. Joiner oraz Kumho Tire Co. V. Carmichael (tzw. trylogia Dauberta). Zob. D. Bernstein,
J. Jackson, The Daubert trilogy in the States, „Law and Economics Working Paper Series” 2004,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=498786, dostęp: 12 czerwca 2016. Bywa on
niekiedy nazywany „testem Dauberta” jednakże, jak określił to Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w orzeczeniu Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, ze względu na ograniczoną
elastyczność dokonywanej w ten sposób oceny nie jest to określenie prawidłowe.
30
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na swoistym domniemaniu wiarygodności poszczególnych dziedzin nauki
oraz że kontrola sędziowska nie spełnia swojej funkcji, w sytuacji kiedy autorytet i umiejętności oratorskie biegłego przewyższają jego rzeczywistą wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie34.

III. Biegli sądowi w Polsce
W kontekście przedstawionych powyżej informacji warto przedyskutować definicję polskiego biegłego sądowego. Zgodnie z art. 193 § 1 k.p.k. jest
to osoba posiadająca wiadomości specjalne, przydatne dla stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. O posiadaniu wiadomości specjalnych nie decyduje więc posiadanie przez daną osobę formalnego wykształcenia, lecz odpowiednia wiedza w danej dziedzinie.
Stwierdzenie takie podparte jest treścią art. 195 k.p.k., zgodnie z którym do
pełnienia roli biegłego może być powołana „każda osoba, o której wiadomo,
że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie”35. Domyślnie jednak do pełnienia funkcji biegłego powołany powinien być „biegły sądowy”. Ustawa procesowa nie rozwija dalej tego pojęcia. Odnosi się do niego natomiast ustawa
z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych36, która w art. 157 § 1 stanowi, że: „prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi
ich listę”, przy czym ustalenie szczegółowego trybu ustanawiania biegłych sądowych zostało powierzone Ministrowi Sprawiedliwości na mocy art. 157 § 2
ww. ustawy. Rozporządzenie, którego podstawą jest ten artykuł, zostało wydane 24 stycznia 2005 r.37 (dalej: rozporządzenie), i chociaż w istocie reguluje
ono tryb ustanawiania biegłych sądowych, to czyni to, określając jedynie formalne przesłanki wpisu oraz czynności materialno-techniczne z tym związane. Nie proponuje ono jednak żadnych narzędzi do merytorycznej oceny
kwalifikacji osób starających się o wpis. Wymogi obejmują: odpowiedni wiek
(ukończone 25 lat38), pełnię praw publicznych, niezbyt doprecyzowane pojęcie
„rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków” oraz ogólne kryterium
merytoryczne (posiadania teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której dana osoba ma być ustanowiona biegłym).
Biegli sądowi w Polsce funkcjonują w dwóch zasadniczo różniących się
formach. Są to biegli indywidualni oraz biegli instytucjonalni (instytucje naukowe bądź specjalistyczne powoływane do wydania opinii na potrzeby
34
M. Browne, C. Williamson, L. Barkacs, The perspectival nature of expert testimony in the US, England Korea and France, „Connecticut Journal of International Law” vol. 55 (2002–2003), s. 69–70.
35
S. Waltoś, Proces karny – zarys systemu, Warszawa 2009, s. 383.
36
Tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 133 z późn. zm.
37
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. nr 15 poz. 133).
38
W wypadku biegłych tłumaczy języka migowego, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień, warunkiem jest ukończenie 21. roku życia.
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postępowań sądowych). Biegli indywidualni wpisani na listy sądów okręgowych to, według różnych szacunków, od 15 000 do 18 000 osób. W odróżnieniu od osób zatrudnionych przez instytucje naukowe bądź specjalistyczne,
podlegających obowiązującym w ich miejscach pracy programom nabierania, weryfikowania i uzupełniania kompetencji, biegłych indywidualnych nie
obowiązują podobne reżimy, nie ma też tak rozbudowanych programów monitorowania ich kompetencji. Zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegł ych
sądowych, weryfikowanie kompetencji biegłych indywidualnych jest obowiązkiem prezesów sądów okręgowych. W praktyce prezesi sądów dokonują
jedynie sprawdzenia czy zgłaszające się do pełnienia funkcji biegłych osoby
spełniają wymogi formalne zawarte w powyższym akcie prawnym.
1. Problemy z oceną kompetencji
W Polsce dokonuje się dwóch rodzajów ocen kompetencji biegłych sądowych. Są to zarówno oceny kadencyjne, przeprowadzane na potrzeby prowadzonych list biegłych, jak i doraźne – w razie powoływania biegłych ad hoc.
Jak już wspomniano, systemowym celem tworzenia list (rejestrów) bieg
łych jest zapewnienie trafności wydawanych orzeczeń i budowanie wiarygodności wymiaru sprawiedliwości w oczach społeczeństwa39. Należy jednak podkreślić, że sam fakt znalezienia się danej osoby na oficjalnej liście
biegłych sądowych nie daje per se gwarancji jakości ich pracy. Podmioty odpowiedzialne w Polsce za prowadzenie list biegłych, chociaż formalnie mają
prawo do dokonywania niezależnej oceny kompetencji kandydata na biegłego i odmowy wpisu, rzadko z tego prawa korzystają40. Jednym z powodów
braku rzeczywistej weryfikacji kandydatów jest – jak już wspomniano – brak
odpowiednich narzędzi służących do rzetelnej oceny ich kompetencji. Ponadto, wymagania dotyczące kompetencji biegłych sądowych nie są w obowiązujących przepisach dostatecznie zdefiniowane. Rzecznik Praw Obywatelskich
akcentuje to dobitnie w piśmie kierowanym do Ministra Sprawiedliwości41:
„niejasno określone kompetencje biegłych oraz brak systemu kontroli nad ich
39

B. Keulen, N. Kwakman, Experts and expert register in Europe. The national and the international level, http://legalresearchnetwork.eu/wp‑content/uploads/2011/10/PaperBerendKeulenNicoKwakmanGroningen.doc, s. 7–9, dostęp: 6 czerwca 2016.
40
Zob. B. Grabowska, A. Pietryka, M. Wolny, A. Bodnar, Biegli sądowi w Polsce, Raport Polskiej
Rady Biznesu i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Warszawa 2014, http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2014/04/biegli-s%C4%85dowi-fin.pdf, s. 17, dostęp: 13 czerwca 2016. Dla uzupełnienia można dodać, iż „od 2014 r. odnotowano 75 przypadków zwolnienia
biegłego sądowego z funkcji z przyczyn innych niż prośba biegłego, a zatem z powodu nienależytego wykonywania czynności biegłego oraz utraty warunków do pełnienia tej funkcji, co
stanowi ułamek procenta osób powołanych do pełnienia tej funkcji”, cyt. za: Odpowiedź na interpelację nr 2753 w sprawie funkcjonowania biegłych w wymiarze sprawiedliwości, Odpowiadający:
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Warszawa, 23 maja 2016 r.,
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=56E6C840, dostęp: 13 czerwca 2016.
41
Pismo RPO z dnia 5 czerwca 2013 r., znak: 617053 – I/09/AJK.
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pracą ze strony sędziów uznane zostały za czynniki powodujące, iż udział
biegłego w postępowaniu sądowym bywa zbyt czasochłonny, a czasem niewiele wnosi do rozstrzygania sporu (…). Do występujących mankamentów
zaliczyć należy także brak należytego systemu kontroli nad spełnianiem
przez kandydatów na biegłych odpowiednich standardów zapewniających
wysoką jakość sporządzanych opinii”.
Ocena aktualnego stanu prawnego w odniesieniu do oceny kompetencji
biegłych sądowych w Polsce stała się przedmiotem wspólnego raportu Polskiej Rady Biznesu i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka opublikowanego
w kwietniu 2014 r.42. Oceniono w nim, że rzetelność procesu weryfikacji kompetencji kandydatów do pełnienia funkcji biegłego sądowego jest najważniejszym problemem związanym z funkcjonowaniem tej instytucji. Co prawda,
treść § 12 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym: „posiadanie wiadomości
specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami”,
a „ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa [sądu okręgowego]”, zmierza do realizacji zadania merytorycznej oceny kandydatów, to jednak posiadanie przez kandydatów wiadomości specjalnych z danej dziedziny wiedzy nie jest weryfikowane
w praktyce43. Autorzy Raportu stwierdzają wprost, że prezesi sądów okręgowych nie dysponują środkami, które pozwoliłyby mu zweryfikować poziom
wiedzy potencjalnego biegłego.
Podobne obserwacje zawiera także zatwierdzona w lipcu 2015 r. informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli44 oraz raport „Ocena Kompetencji Biegłych Sądowych. Oczekiwania i Rekomendacje” opublikowany
przez Fundację Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych45 w listopadzie tego samego roku, zawierający wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowisk prawniczych, dotyczących ich
współpracy z biegłymi sądowymi.
W ostatnim czasie doszło także do istotnych zmian w prawie procesowym. Wprowadzono wiele nowelizacji Kodeksu postepowania karnego, które
otworzyły możliwości swobodniejszego korzystania z usług biegłych stronom
procesu karnego46. Co prawda wprowadzone zmiany wciąż nie umożliwia42

B. Grabowska, A. Pietryka, M. Wolny, A. Bodnar, Biegli sądowi…, dz. cyt.
Zob. D. Zienkiewicz, Status biegłego sądowego, [w:] Wokół problematyki dokumentu: księga
pamiątkowa dedykowana prof. Antoniemu Felusiowi, red. T. Widła, Katowice 2005, s. 225.
44
Informacja o wynikach kontroli, Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości, https://
www.nik.gov.pl/plik/id,9608,vp,11856.pdf, dostęp: 13 czerwca 2016.
45
Ocena Kompetencji Biegłych Sądowych, red. P. Rybicki, Warszawa 2015, http://forensicwatch.pl/
web/pliki/baza-wiedzy/Opracowania/Ocena-Kompetencji-Bieglych-Sadowych.pdf, dostęp: 13
czerwca 2016.
46
Tak zarysowane uprawnienia stron były częścią nowelizacji procedury karnej w kierunku
większej kontradyktoryjności. Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje regulująca tę sferę ostatnia i zasadnicza część ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1247), zmieniona następnie ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. 2015 poz. 21) oraz ustawą
z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
43
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ją stronie postępowania powołania biegłego do opiniowania w sprawie, jednakże możliwości korzystania z tzw. opinii prywatnych w procesie są obecnie
dużo szersze47. Równolegle pojawił się więc podobny problem dokonywania
przez pełnomocników stron skutecznej weryfikacji kompetencji osób, które
oferują ich klientom usługi eksperckie.
2. Certyfikacja biegłych sądowych
Obecnie nie istnieje w Polsce żaden systemowy mechanizm weryfikacji
i eliminowania z rynku biegłych nieuczciwych bądź nierzetelnych, którzy bez
należytego przygotowania czy zaplecza podejmują się funkcji opiniodawczej.
Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wprowadzenie systemu certyfikacji biegłych sądowych. Idea ta została zaproponowana już w 2006 r. w ramach
projektu współpracy bliźniaczej48. W raporcie49 powstałym w jego wyniku
jako główne punkty mające na celu poprawę obecnego stanu rzeczy wymieniano: „wprowadzenie procedury certyfikacji biegłych przy udziale sędziów,
stworzenie możliwości recertyfikacji oraz uzupełnienie listy biegłych o dodatkowe informacje. Jako pożądane jawi się także wprowadzenie organizacji bieg
łych sądowych skupiającej biegłych wszystkich specjalności oraz stworzenie
obowiązującego wszystkich biegłych kodeksu zachowania”. Tego typu postulaty podnoszone są także w przytoczonych powyżej opracowaniach organizacji pozarządowych oraz w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Nikt jednak nie
pokusił się o wdrożenie rozwiązania, które w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującymi przepisami umożliwiałoby biegłym sądowym poddanie
się procesowi certyfikowania ich kompetencji. Co prawda przepisy funkcjonujące w niektórych obszarach nakładają na biegłych (np. rzeczoznawców techniki samochodowej, biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, biegłych
tłumaczy języka migowego) posiadanie certyfikatów bądź zaświadczeń wydanych przez instytucje pozasądowe, ale nie są to działania kompleksowe, spójne
poz. 396). Kolejna nowelizacja, której celem było odwrócenie skutków nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, została wprowadzona ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437) i weszła w życie
15 kwietnia 2016 r. Nie zmieniła ona jednak dotychczasowych uprawnień stron, zaakcentowała
jedynie większą rolę sądu w przeprowadzaniu dowodów z urzędu.
47
W przeciwieństwie do wcześniejszych, obecne przepisy postępowania, w szczególności zaś
art. 393 § 3 k.p.k., dopuszczają wprowadzenie do procesu „dokumentu prywatnego powstałego
poza postępowaniem karnym”. Należy podkreślić, że dokument taki nie ma charakteru opinii
biegłego.
48
Twinning Light PL/06/IB/JH/02/T Strengthening the Polish Justice System, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/fiche-projet/poland/pl-fm/2006/2006_018-180-justice.pdf, dostęp: 13 czerwca 2016.
49
Analiza porównawcza przepisów dotyczących biegłych w państwach Austrii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz analiza polskich regulacji dotyczących biegłych (I), analiza odpowiedzi polskich sądów na pytania zawarte w ankiecie (II) oraz ogólne zdefiniowanie zakresu rekomendacji mających na celu poprawę systemu obowiązującego w Polsce (III) (Sub-activity
1.5), https://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/ue_koop/Polen_Comprehensive_pl.pdf,
dostęp: 13 czerwca 2016.
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i zharmonizowane. Nie funkcjonują więc dostępne dla ogółu biegłych systemy, które w warstwie materialnej oparte byłyby na szeroko uzgodnionych ramach kwalifikacji, w warstwie proceduralnej zaś – na wytycznych pochodzących z powszechnie obowiązujących norm dotyczących certyfikacji personelu.
Wdrożenie do rutynowej praktyki usługi certyfikacji biegłych sądowych
w oparciu o powszechnie akceptowalny, zbudowany na podstawie jasno zdefiniowanych wymagań program wydaje się dziś jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemu oceny kompetencji biegłych sądowych na potrzeby prowadzonych rejestrów. Natomiast w sytuacji gdy powołanie biegłego następuje
w trybie doraźnym, skuteczne mogą się okazać narzędzia służące do prowadzenia ustrukturyzowanych wywiadów, umożliwiające kandydatowi na biegłego
zaprezentowanie swoich kompetencji przed zleceniem mu wykonania opinii50.

IV. Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym świecie opinie specjalistów
z różnych dziedzin, prezentowane w formie dowodów z opinii biegłego, mają
niezwykle istotne znaczenie dla rezultatów postępowań sądowych. W takich
warunkach na pierwszy plan wysuwa się problem odpowiednich kwalifikacji osób, które takie opinie przygotowują – biegłych sądowych. Niezależnie od tego, czy prowadzony jest urzędowy rejestr takich osób, jak w wielu
państwach europejskich, czy też nie – jak w krajach common law, konieczne
jest zapewnienie mechanizmów pozwalających na merytoryczną weryfikację kompetencji biegłych sądowych i jakości dostarczanych przez nich opinii.
Oczywiście można trwać w założeniu, że ocena kompetencji biegłego i tak dokona się przecież w ramach toczącego się postępowania, a solidny biegły zawsze wygra z nierzetelnym. W wielu krajach okazało się to jednak dla wymiaru sprawiedliwości zbyt kosztowne, a często także po prostu niebezpieczne.
Wprowadzenie certyfikacji biegłych sądowych, swoistego mechanizmu
„prewencyjnej” weryfikacji kandydatów przed wpisaniem ich na „listę bieg
łych” i dopuszczeniem do wydawania opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, jest obecnie jednym z najrozsądniejszych rozwiązań problemu skutecznej weryfikacji biegłych.
Niemniej jednak wciąż istotne wydaje się, aby osoby podejmujące decyzję o tym, kto może występować w sprawie jako biegły (a więc najczęściej sędziowie), zwracały uwagę na merytoryczne aspekty przygotowania kandydata do pełnienia tej funkcji. Ostatecznie bowiem kwestie te są nierozerwalnie
połączone, a jakość opinii dopuszczanych w procesie w charakterze dowodu
zależy od wiedzy, przygotowania i etyki pracy po części wszystkich osób zaangażowanych w rozstrzygnięcie sprawy.
50
Do tego celu może służyć np. narzędzie do oceny kompetencji kandydatów/biegłych sądowych on-line, dostępne pod adresem: http://forensicwatch.pl/web/narzedzie01.php, dostęp:
13 czerwca 2016.
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Standaryzacja kształcenia
ekspertów z zakresu badań
identyfikacyjnych pisma jako
podstawa wpisu na listę biegłych
sądowych
I. Kluczowe zagrożenia wynikające z aktualnego
procesu rekrutacji biegłych
Celem niniejszego artykułu jest analiza dwóch elementów, które zdaniem
autora mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości opiniowania oraz poziomu merytorycznego przygotowania biegłych. Pierwszy dotyczy stanu obecnego, czyli zagrożeń wynikających z wadliwego procesu rekrutacji biegłych.
Drugi jest propozycją zmian mających na celu poprawę wydolności systemu
w zakresie rekrutacji, szkolenia i weryfikacji umiejętności biegłych.
Tezą wyjściową do rozważań prowadzonych w tej kwestii może być brak
właściwego procesu rekrutacji i weryfikacji umiejętności biegłych, co w praktyce prowadzi do postępującej stopniowo degradacji m.in. dowodu z badań
pisma.
Składają się na nią trzy zasadnicze elementy:
1) jakość opiniowania i poziom merytorycznego przygotowania biegłych;
2) brak odpowiednich regulacji prawnych i związane z tym niewłaściwe
działania decydentów procesowych;
*
Doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Krakowie i Gliwicach
z zakresu badań identyfikacyjnych pisma ręcznego i dokumentów.
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3) spór w doktrynie o wartość naukową badań identyfikacyjnych pisma
oraz jego znaczenie dla praktyki.
Wymienione elementy oddziaływają na siebie, stanowiąc swoiste samonapędzające się błędne koło, które powinno zostać przerwane, aby pokonać
zaistniały impas. Poniżej przedstawię rozwinięcie każdego z tych punktów.
1. Jakość opiniowania i poziom merytorycznego przygotowania
biegłych
Brak ujednoliconego, zestandaryzowanego procesu rekrutacji, szkolenia i weryfikacji umiejętności biegłych powoduje, że biegłymi z listy prezesa właściwego sądu okręgowego zostają często osoby nieposiadające należytego przygotowania merytorycznego, doświadczenia zawodowego ani
wiedzy. Siłą rzeczy odbija się to na jakości opiniowania. Najważniejsze związane z tym procesy destrukcyjne da się sprowadzić w skrócie do trzech ogólnych kategorii:
1) destrukcji metodologicznej;
2) destrukcji w zakresie jakości i języka sprawozdań;
3) obniżenie poziomu merytorycznego biegłych.
1.1. Destrukcja metodologiczna badań
Procedurą stosowaną powszechnie w badaniach identyfikacyjnych pisma jest opisana w literaturze przedmiotu metoda graficzno-porównawcza1.
Jej istotę można sprowadzić do określania indywidualnego (niepowtarzalnego matematycznie) odruchu graficznego powstającego w następstwie procesu
personalizacji pisma oraz złożonych czynności psychofizjologicznych. Specyfiką metody jest traktowanie grafizmu jako wielopłaszczyznowego wytworu
psychofizjologicznego, w którym wszystkie płaszczyzny (np. fizjologiczna,
neurologiczna, psychologiczna, lingwistyczna, grafometryczna) są analizowane łącznie. Oznacza to dokonywanie wszechstronnych badań (zarówno
w warstwie graficznej, jak i lingwistycznej, treściowej, poprawnościowej), ale
wyłącznie w oparciu o cechy zakodowane w danym grafiźmie. Najczęściej
spotykane błędy popełniane w tym zakresie polegają na:
1) niezrozumieniu istoty metody – w praktyce oznacza to często, że bieg
ły deklaruje przeprowadzenie badań w oparciu o metodę graficzno-porównawczą sprowadzając ją wyłącznie do analizy mniej lub bardziej rozbudowanych katalogów cech syntetycznych, topograficznych,
strukturalnych, motorycznych i konstrukcyjnych; w rezultacie dokonuje spłycenia metody, ograniczając ją do detalicznego zestawiania
1

Zob. np. A. Buczek, Metoda graficzno-porównawcza – między teorią a praktyką, [w:] Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, red. Z. Kegel, Wrocław 2010; A. Koziczak, Ewolucja metod pomiarowych
w pismoznawstwie, [w:] Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, red. Z. Kegel,
Wrocław 1996; taż, Metody pomiarowe w badaniach pismoznawczych, Kraków 1997.
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cech, nierzadko tylko konstrukcyjnych (mimo wcześniejszych deklaracji przeprowadzenia szerszych analiz); w istocie mimo powoływania
się na metodę graficzno-porównawczą badania faktycznie prowadzone są starą, bardzo zawodną metodą kaligraficzną;
2) wykraczaniu poza granice metody, czyli na dokonywaniu nadinterpretacji stwierdzonych cech w sposób nieuzasadniony właściwościami konkretnego grafizmu;
3) formułowaniu daleko idących wniosków bez podania jakichkolwiek
podstaw metodologicznych – przykładem może być jedna ze spraw2,
w której biegła na podstawie grafizmu dokonywała obszernych analiz
psychologicznych, twierdząc, że kwestionowany testament został napisany „pod presją”, w „chwili silnego stresu” i jest „psychografologicznie niespójny z wyrażoną wolą”. Jednocześnie, analizując testament,
przytaczała jako odmienne cechy, które w rzeczywistości były zbieżne z materiałem porównawczym, lub powoływała się na cechy nieistniejące. Inaczej mówiąc, w oderwaniu od grafizmu i metody badawczej
stworzyła pewien katalog cech, po czym zaczęła go dowolnie interpretować, nie podając żadnych podstaw metodologicznych3.
1.2. Destrukcja w zakresie jakości i języka sprawozdań
Sprawozdanie z przebiegu badań jest niezmiernie istotnym elementem
w całym procesie opiniowania. Dobrze sformułowane umożliwia zapoznanie
się z kluczowymi czynnikami wpływającymi w indywidualnym przypadku
na rozstrzygnięcie końcowe. Z założenia powinno opisywać m. in. przedmiot
i zakres zleconych badań, przebieg procesu myślowego biegłego, metodologię
badań, przeprowadzone czynności badawcze (by dało się ustalić, czy mieszczą się one w ramach deklarowanej metodyki), granice subiektywizmu (interpretacji uzyskanych wyników), a także powinno zawierać dokładnie opisaną
tablicę poglądową i wiele innych. Prawidłowo napisane, z jednej strony pozwala na dokonanie weryfikacji badań i poziomu przygotowania merytorycznego biegłego, z drugiej strony jest dokumentem „mobilizującym” biegłego do
konsekwencji. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której na rozprawie, w okolicznościach nieuzasadnionych merytorycznie, celem „ratowania twarzy” biegły
wycofuje się z wcześniejszych twierdzeń. Z tych też względów sprawozdanie
powinno spełniać kryteria:
1) spójności logicznej – w praktyce spotyka się sprawozdania, których treść zawiera sprzeczności wewnętrzne lub wnioski nieuzasadnione
2

Sygn. II Ns 2283/14, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, II Wydział Cywilny.
W literaturze przedmiotu znane są różne systemy grafologiczne. Wskazać można np. nazwiska takie jak: Michon, Crépieux-Jamin, Gobineau, Klages, Busse, Meyer, Springer, Kraepelin, Bleuer, Saudek, Moretti, Stein-Lewison i inni. Teorie te nie zostały jednak zestandaryzowane
dla polskiej populacji i już choćby z tego względu nie nadają się do samodzielnego stosowania
w postępowaniach przed sądem.
3
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wystarczająco wcześniejszymi wywodami, a czytając takie opinie, można odnieść wrażenie, że biegły albo sam nie jest do końca przekonany o słuszności formułowanych wniosków, albo stosuje swoistą „asekurację”, na wypadek
gdyby przyszło, np. na rozprawie, wycofać się z niektórych poprzednich niedostatecznie uzasadnionych twierdzeń;
2) przejrzystości językowej – sprawozdanie adresowane jest głównie do
decydentów procesowych, którzy nie będąc specjalistami w danej dziedzinie
(nie znając fachowej terminologii), wykorzystują je w procesach decyzyjnych;
z tego też względu powinno być ono, w miarę możliwości, napisane językiem
prostym i zrozumianym, w niezbędnym zakresie należy oczywiście stosować
specjalistyczny aparat pojęciowy (jako najbardziej precyzyjny); z drugiej strony w praktyce spotyka się często teksty, w których sztucznie nagromadzono
dużą liczbę zbędnych sformułowań fachowych i pseudofachowych (swoistych
fiksacji językowych) – sformułowania tego typu nie tylko zaciemniają przekaz, lecz także mają tworzyć „wrażenie fachowości”.
W tym miejscu należy wskazać na jeszcze jedno, spotykane w praktyce,
negatywne zjawisko, związane z językiem sprawozdań. Roboczo można je
określić jako sztampy językowe. Chodzi o sytuacje, w których sprawozdanie
przybiera postać szablonu zbudowanego ze sformułowań ogólnych pasujących do wszystkich niemalże przypadków4. Tworzy się ogólny schemat dla
opinii pozytywnej i negatywnej. Zależnie od sytuacji (gdy biegły wyrobi sobie
pogląd co do wyniku opinii) stosuje jedną bądź drugą matrycę, dokonując nieznacznych korekt lub zmieniając tylko podstawowe elementy (np. sygnaturę
sprawy, oznaczenie sądu, imiona i nazwiska stron itp.), aby zwolnić się z obowiązku dokładnego dokumentowania badań i opisywania ważnych szczegółów. Postępowanie takie jest ułatwieniem dla biegłego. Przyspiesza opiniowanie. Kolejne ekspertyzy mogą być wydawane „seryjnie”. Jednakże opinie takie
niczego nie dokumentują i tym samym nie mogą być zweryfikowane.
1.3. Obniżenie poziomu merytorycznego przygotowania biegłych
Za główną przyczynę tego stanu rzeczy uważam brak dobrego od strony
merytorycznej systemu szkolenia biegłych. Szerzej zagadnienie to rozwinę niżej w punkcie III „Propozycje zmian mających na celu poprawę wydolności
systemu w zakresie rekrutacji, szkolenia i weryfikacji umiejętności biegłych”.
W tym miejscu warto jedynie wskazać na pewien negatywny, występujący
w praktyce mechanizm polegający na tym, że osoba słabo przygotowana od
strony merytorycznej i warsztatowej, w sytuacji gdy dostanie do rozwiązania trudny przypadek, czuje się bezradna. Bojąc się popełnienia błędu, ucieka w opiniowanie probabilistyczne, nawet tam, gdzie byłoby możliwe opiniowanie jednoznaczne. W efekcie powoduje to znaczny wzrost liczby opinii
4

Typowym przykładem takiego sformułowania jest stwierdzenie, że „przeprowadzono
badania komparatystyczne”, bez wyjaśnienia, jakie dokładnie czynności badania te obejmują.
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probabilistycznych, wzrost kosztów postępowania, rosnący odsetek błędów
i wreszcie stale pogarszającą się jakość opiniowania.

II. Brak odpowiednich regulacji prawnych i związane
z tym niewłaściwe działania decydentów procesowych
Organ procesowy ze względów oczywistych zainteresowany jest przede
wszystkim opinią użyteczną, czyli pomocną w ustaleniu prawdy materialnej
i w rozwiązaniu sprawy. Opinie mętne, nielogiczne, słabo uzasadnione lub
probabilistyczne tam, gdzie powinny być jednoznaczne, dla decydenta procesowego są bezużyteczne. Efekt funkcjonowania w obiegu takich opinii jest
dwojaki: po pierwsze, mnożenie kosztów postępowania poprzez powoływanie kolejnych biegłych, po drugie, możliwa degradacja dowodu z badań pisma
w opinii decydentów procesowych w myśl rozumowania, że skoro powołuje
się biegłych, którzy nie radzą sobie z problemami i poziom ich opiniowania
stale się obniża, to być może sam dowód jest na tyle słaby, że nie może być jedyną podstawą rozstrzygnięcia w sprawie.
Ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest niewłaściwy – zdaniem autora – mechanizm finansowego motywowania biegłych. Według obowiązujących przepisów5 wysokość stawki wynagrodzenia zależy od tytułu naukowego biegłego (profesor 3,93%, doktor habilitowany 3,08%, doktor
2,55%). Rozwiązanie to może budzić wątpliwości w dwóch kwestiach.
Po pierwsze, można domniemywać, że skoro ustawodawca promuje finansowo biegłych z tytułem profesora, to zakłada, że są to osoby o najwyższym poziomie wiedzy i umiejętności, czyli najlepsi biegli. Jest to więc swoista zachęta
do rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Tymczasem w praktyce,
głównie ze względów finansowych, zaleca się powoływanie biegłych z najniższą stawką (najtańszych). Jest to bardzo demotywujące, oznacza bowiem swoiste „karanie za kompetencje”. Nie opłaca się podnosić kwalifikacji i zdobywać
stopni, ponieważ wiąże się z tym rzadsze powoływanie w charakterze biegłych.
Po drugie, w omawianym kontekście właściwe wydaje się pytanie, czy
kryterium tytułu naukowego jest odpowiednie do wyłonienia i promowania
najlepszych biegłych. W świetle praktyki wydaje się, że warto byłoby wziąć
pod uwagę inne kryteria, np. liczba i jakość wykonywanych opinii, odsetek
błędów itp.

III. Spór w doktrynie o wartość naukową badań identyfikacyjnych pisma oraz jego znaczenie dla praktyki
W środowisku naukowym trwa spór o wartość identyfikacyjną i moc dowodową ekspertyzy pisma. Podnosi się5, że eksperci pisma są jakoby w więk5
Zob. np. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, J. Wójcikiewicz, O subiektywizmie biegłych uwag kilka,
[w:] Aktualne tendencje w badaniach dokumentów. Materiały XIII Wrocławskiego Sympozjum Badań
Pisma, red. Z. Kegel, Wrocław 2010, s. 319–328.

188

Standaryzacja kształcenia ekspertów z zakresu badań identyfikacyjnych pisma...
szym stopniu niż eksperci z innych dziedzin kryminalistyki narażeni na subiektywizm, wpływ różnych czynników kontekstowych, brak odpowiednich
standardów ilościowych pozwalających na opiniowanie kategoryczne, opiniowanie w oparciu o niezobiektywizowane doświadczenie eksperta itp. Wydaje
się, że przytoczone poglądy są reakcją na pogarszającą się jakość opiniowania
tyle nietrafną, ile spłycającą zagadnienie6. W tym kontekście można również
zaobserwować negatywny – w przekonaniu autora – wpływ orzecznictwa sądowego na poglądy niektórych przedstawicieli nauki. Przykładowo, T. Tomaszewski powołuje jeden z wyroków Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, w którym to Sąd przyznał sobie prawo do decydowania o naukowości
lub nienaukowości danej dyscypliny (ekspertyzy): „…obowiązującą dawniej
zasadę powszechnej akceptacji przez środowisko specjalistów danej metody badawczej (tzw. reguła general acceptance) jako warunku dopuszczalności
tzw. dowodu naukowego powinna zastąpić zasada, iż o takiej dopuszczalności decyduje sąd orzekający, który powinien kierować się poprawnością zasad naukowych i metodologii badawczej w danym rodzaju ekspertyzy” 7. Na
podstawie tego wyroku federalny Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla
południowego dystryktu Nowego Jorku zanegował ekspertyzę pisma w konkretnej sprawie jako nienaukową, jednocześnie przyjął ją jako tzw. dowód nienaukowy i uznał za pomocną w orzekaniu8. W tym kontekście należy postawić dwa fundamentalne pytania:
1) czy jakikolwiek sąd ma kompetencje do orzekania o tym, że jakaś dziedzina jest lub nie jest naukowa;
2) czy sędziowie są właściwie przygotowani od strony metodologicznej
i merytorycznej do stwierdzenia naukowości lub nienaukowości metody stosowanej w danej dziedzinie.
W przekonaniu autora odpowiedź na obydwa pytania jest negatywna.
Próby takie prowadzą często do tworzenia sztucznych rozwiązań dla stworzonych wcześniej sztucznych problemów. Widać to na przykładzie powołanego przez T. Tomaszewskiego orzeczenia. Wiadomo, że fałszerstwa dokumentów będą występowały tak długo, jak długo człowiek będzie się posługiwał
pismem ręcznym. Dowód z ekspertyzy pisma jest po prostu niezbędny dla
ustalenia prawdy materialnej, niezależnie od tego, czy określimy go jako naukowy czy nienaukowy.

6

Inaczej zob. np. A. Buczek, Słabość metody, czy sposobu jej interpretacji. O granicach pewności opiniowania w ekspertyzie pisma, [w:] Dokument i jego badania, Wrocław 2014; A. Feluś, Spór o wartość
identyfikacyjną ekspertyzy pismoznawczej, „Palestra” nr 4 (1979), s. 82–88; tenże, O tzw. nienaukowości ekspertyzy pisma ręcznego, [w:] Doctrina multiplex, veritas una, red. A. Blusiewicz, A. Marek,
V. Kwiatkowska-Darul, Toruń 2004.
7
Za T. Tomaszewski, Badania pismoznawcze w Stanach Zjednoczonych: rzemiosło czy nauka, [w:]
Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów, Wrocław 2008, s. 399 i n.
8
Tamże.
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Jako podsumowanie poczynionych dotychczas uwag warto powołać badania przeprowadzone w 1977 r. przez J. Widackiego9. Dotyczyły one wartości
diagnostycznej niektórych ekspertyz kryminalistycznych, w tym ekspertyzy
pisma ręcznego. Wynika z nich, że pomyłki w ekspertyzie pisma w tamtym
czasie wynosiły ok. 1%. Zdaniem autora wskazane badania świadczą o dwóch
kwestiach. Po pierwsze, o tym, że w tamtym okresie funkcjonował sprawny
i wydolny system szkolenia biegłych. Po drugie, że przyczyna coraz gorszej
jakości opiniowania nie tkwi w słabości dowodu jako takiego lub słabości metody, lecz w braku właściwego, zestandaryzowanego programu szkoleń.
Pismo jako przedmiot badań nie zmieniło się. Co więcej, bardzo rozwinęły się technika i poziom wiedzy naukowej. Ważne jest jednak, by potencjał ten rozwijać i wykorzystać do rozwiązywania problemów faktycznych,
a nie jałowych.

IV. Propozycje zmian mających na celu poprawę
wydolności systemu w zakresie rekrutacji, szkolenia
i weryfikacji umiejętności biegłych
Jednym z najważniejszych mankamentów powodujących obecnie obniżanie jakości opiniowania jest brak ujednoliconego, zestandaryzowanego programu szkolenia oraz weryfikacji umiejętności biegłych z zakresu badań pisma. Poszczególne placówki organizują własne kursy i zajęcia, których poziom
merytoryczny jest bardzo zróżnicowany. Zależy on od wielu czynników (doświadczenie kadry, jakość programów, zaplecze techniczne, możliwość zorganizowania odpowiednich praktyk itp.). W rezultacie zróżnicowany jest nie
tylko poziom merytorycznego przygotowania biegłych, lecz także programowe podejście do niektórych zagadnień.
Przykładem może być problematyka opiniowania w sprawie kopii kserograficznej10. W takim przypadku znaczna część ekspertów uważa, że ze
względu na potencjalnie dużą możliwość manipulacji związanej z rozwojem techniki, należy z definicji odmówić opiniowania lub wyłączyć możliwość opiniowania jednoznacznego. Z kolei według innych poglądów każdy
przypadek powinien być analizowany indywidualnie. Dobrej jakości kopia
odzwierciedla nawyki graficzne w stopniu wystarczającym do opiniowania
jednoznacznego. Ponadto, argument o potencjale fałszerskim współczesnej
techniki jest na tyle chybiony, na ile może technika być równie dobrze wy9

J. Widacki, Wartość diagnostyczna badania poligraficznego i jej znaczenie kryminalistyczne, Kraków
1977, s. 107–108.
10
Problem ten był poruszany w literaturze, zob. np.: A. Feluś, O możliwości opiniowania w ekspertyzie pisma ręcznego w oparciu o kopię kserograficzną, [w:] Z zagadnień metodologicznych ekspertyzy
pisma ręcznego, Kraków 2008, s. 103–109; M. Owoc, Kseromontaż a techniczna ekspertyza dokumentów, [w:] Problemy dowodu z ekspertyzy dokumentów, t. I, red. Z. Kegel, Wrocław 2002, s. 642–647;
A. Safianowski, B. Moliter, Możliwości identyfikacji urządzeń służących do kopiowania dokumentów,
„Problemy Kryminalistyki” nr 143 (1980), s. 132–157 i in.
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korzystana do fałszowania oryginałów. Przy braku jednolitych standardów
w przypadku kopii kserograficznej część biegłych może z góry odmówić opiniowania, nawet nie przeprowadzając badań. Zaprezentowane niżej propozycje pozytywnych rozwiązań przedstawiono w dwóch punktach. W pierwszym jako wzorzec wyjściowy opisano model sprawdzony w praktyce
i dobrze funkcjonujący w przeszłości. Punkt drugi zawiera propozycje dostosowania modelu wyjściowego do warunków współczesnych.
1. System szkolenia biegłych z zakresu badań dokumentów
wypracowany w dawnym Zakładzie Kryminalistyki Komendy
Głównej Milicji Obywatelskiej, przekształconym w Centralne
Laboratorium Kryminalistyki
Przy działającym od 1958 r. Zakładzie Kryminalistyki Komendy Głównej
Milicji Obywatelskiej (wcześniej od 1955 r. Zakład Kryminalistyki) utworzono
Szkołę Ekspertów, w ramach której funkcjonował Wydział Badań Dokumentów kierowany przez płka Władysława Wójcika. Szkolenie ekspertów z zakresu badań pisma i dokumentów trwało łącznie pięć lat i składało się z dwóch
zasadniczych etapów. Po spełnieniu wstępnych wymogów (wykształcenie
wyższe – preferowane takie kierunki jak prawo, filologia polska, psychologia,
chemia) oraz po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat trafiał na dwuletnie studia w Szkole Ekspertów, gdzie przez pięć dni w tygodniu odbywał
zajęcia praktyczne polegające na analizie dokumentów pod okiem ekspertów,
a jeden dzień przeznaczony był na wykłady teoretyczne z zakresu kryminalistyki. Zakończeniem tego etapu był egzamin końcowy. Jego pozytywne zaliczenie kwalifikowało do etapu drugiego. Polegał on na przydzieleniu danej
osoby do konkretnej jednostki na trzy lata. W tym czasie kandydat wykonywał badania pisma pod okiem wykwalifikowanego eksperta, bez prawa samodzielnego podpisu. Po upływie tego okresu przystępował do kolejnego egzaminu. Po jego zaliczeniu stawał się samodzielnym ekspertem.
2. Propozycje dostosowania wskazanego modelu do warunków
współczesnych
Zdając sobie sprawę, że naprawa systemu wymaga ogromnego wysiłku
merytorycznego, legislacyjnego, finansowego i organizacyjnego wszystkich
zainteresowanych środowisk, nie sposób podać gotowych rozwiązań, a jedynie propozycje zagadnień, które powinny być uwzględnione przy tworzeniu
nowej perspektywy systemowej. Obejmują one poniższe kwestie.
Wypracowanie ujednoliconego, zestandaryzowanego programu szkolenia biegłych – jego przykładowe założenia programowe mogłyby być następujące:
1) utworzenie pięcioletnich studiów zakończonych egzaminem państwowym;
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2) opracowanie zasad wstępnej selekcji kandydatów w ramach, której preferowane byłyby osoby mające odpowiednio profilowane wykształcenie wyższe;
3) kolejnym wymogiem byłoby wprowadzenie rozmowy wstępnej/testu
kwalifikacyjnego.
W przypadku analizy pisma i dokumentów kluczowe znaczenie ma doświadczenie praktyczne eksperta. Powinno to wpłynąć na odpowiednią organizację toku studiów. Minimum 2/3 czasu należałoby przeznaczyć na zajęcia praktyczne, uwzględniające rozwiązywanie konkretnych przypadków
z zakresu badań pisma (najlepiej spraw pod okiem eksperta) oraz na pracę z nowoczesną aparaturą wspomagającą techniczne badania dokumentów.
Ze względu na duży postęp wiedzy i techniki studia należałoby podzielić na
dwie specjalizacje. Pierwsza obejmowałaby całokształt zagadnień z zakresu
analizy pisma, druga dotyczyłaby technicznych badań dokumentów. Część
teoretyczna studiów musiałaby uwzględniać multidyscyplinarność przedmiotu, obejmując nowoczesną wiedzę wykorzystywaną w ekspertyzie m.in.
z zakresu psychologii, lingwistyki, fizjologii,
fizyki, chemii, informatyki.
Bardzo istotne kwestie, które należałoby uwzględnić, pracując nad programem, to:
1) stałe rozwijanie obecnie obowiązującej metody graficzno-porównawczej oraz
2) bieżące korygowanie jej założeń programowych z uwzględnieniem postępów wiedzy i techniki.
Wypracowanie jednolitej, kompleksowej podstawy prawnej, która powinna określać precyzyjnie takie kwestie, jak:
1) status biegłego,
2) system wynagrodzeń (z klarownym określeniem płatności VAT-u),
3) system okresowej weryfikacji pracy biegłych z wyłonieniem odpowiednich organów weryfikacyjnych,
4) program doskonalenia zawodowego biegłych,
5) kryteria wyłaniania placówek zdolnych do realizacji programu kształcenia biegłych
Istotne zagadnienia, które powinny zostać uregulowane to, np.: wymogi
ilościowe i jakościowe dotyczące kadry kształcącej, system szkoleń i doskonalenia zawodowego dla kadry, właściwe zaplecze techniczne placówki, możliwości zapewnienia odpowiednich praktyk zawodowych dla studentów, określenie zasad i źródeł finansowania itp.
Wypracowanie odpowiednich kryteriów merytorycznej weryfikacji
pracy biegłych oraz właściwego systemu motywacyjnego ma podwójny cel.
Z jednej strony byłaby to eliminacja osób nienadających się z różnych względów na biegłych, z drugiej strony wyłanianie, motywowanie i promowanie
najlepszych biegłych. Mogłoby to wyglądać następująco. Każdy biegły podlegałby okresowej ocenie, np. z upływem pięcioletniej kadencji. Ocena odbywałaby się według jednolitych kryteriów określonych ściśle w ustawie.
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Byłaby to przede wszystkim ocena merytoryczna, uwzględniająca takie kwestie, jak łączna liczba wydanych opinii w okresie sprawozdawczym (każdy
biegły miałby obowiązek podania sygnatur spraw, w których opiniował),
w tym liczba opinii jednoznacznych, prawdopodobnych (biegli często uciekają w opinie prawdopodobne), określenie indywidualnego odsetka błędów,
rzetelność dokumentowania przebiegu badań, czytelność i zwartość logiczna
sprawozdania. Podsumowaniem oceny byłaby klasyfikacja biegłych za pomocą specjalnych punktów (na wzór punktów parametrycznych wymaganych
od nauczycieli akademickich podczas ich oceny okresowej). Biegły ubiegający
się o wpis na kolejną kadencję powinien wykazać się osiągniętym minimum
punktów wskazanym w ustawie. Ponadto, zamiast obecnie obowiązujących
stawek wynagrodzenia zależnych od tytułu naukowego biegłego (przypomnijmy: profesor 3,93%, doktor habilitowany 3,08%, doktor 2,55%), należałoby zróżnicować wynagrodzenia i klasyfikować biegłych zależnie od liczby
zdobytych punktów podczas oceny podsumowującej kadencję. Można byłoby wprowadzić podział przykładowo na trzy kategorie. Im więcej punktów,
tym wyższa kategoria i – automatycznie – wyższe wynagrodzenia. Wyłonieni w ten sposób najlepsi biegli mogliby być zatrudniani na korzystnych warunkach do szkolenia innych biegłych.
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Elementy systemu oceny
zgodności i ich przydatność
do oceny kompetencji
biegłych sądowych
I. Wprowadzenie
W ostatnim czasie jako źródło niesprawności wymiaru sprawiedliwości
coraz częściej opinii publicznej przedstawiani są biegli sądowi. Mówią o tym
*

Marek Pękała – absolwent Politechniki Warszawskiej. Wieloletni funkcjonariusz policyjnej
służby techniki kryminalistycznej, w której pełnił służbę na stanowisku eksperta wojewódzkiego laboratorium kryminalistycznego, następnie sprawował nadzór nad pracą techników kryminalistyki, kierował wydziałem badań broni i balistyki, daktyloskopii, wdrażania systemów
zarządzania jakością w pracach laboratoryjnych oraz pracował jako zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Obecnie na emeryturze. Uczestniczy w pracach
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Paweł Rybicki – prezes fundacji EFIC (European Forensic Initiatives Centre), dyrektor programu
Forensic Watch. W latach 2003–2011 kierował pracami Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, początkowo jako zastępca dyrektora, a w latach 2007–2011
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zarówno artykuły publikowane w prasie popularnej1, raporty organizacji
pozarządowych zajmujących się działaniami strażniczymi w obszarze praw
człowieka2 czy nauk sądowych3, jak i sprawozdania organów kontroli państwowej4. Podawane są przykłady zarówno poważnych wad w systemie naboru kandydatów na biegłych sądowych, jak i braku możliwości nadzoru nad
ich kompetencjami. Dyskutuje się o wynikających z tego błędach w opiniach
biegłych i mylnych ocenach faktów dowodowych, co może tragicznie w skutkach rzutować na końcowe orzeczenie sądu, w najlepszym razie zaś prowadzi
do nadmiernego przewlekania postępowań5. Taki stan rzeczy nie służy budowaniu w społeczeństwie autorytetu wymiaru sprawiedliwości czy zaufania do sądu, a jest to jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa.
Tocząca się od wielu lat dyskusja nad uporządkowaniem zasad funkcjonowania biegłych sądowych nie przynosi jednak oczekiwanych efektów. Praktycznie w każdym roku ogłaszane są prace nad kolejną wersją ustawy o bieg
łych, prezentowane są jej założenia lub gotowe projekty, które po ich wejściu
w życie miałyby uporządkować problemy związane z funkcjonowaniem bieg
łych sądowych w ramach wymiaru sprawiedliwości. Niestety, jak do tej pory
żadnego z nich nie udało się doprowadzić do końca procedury legislacyjnej.
W obecnie obowiązującym stanie prawnym regulacje dotyczące organizacji i funkcjonowania biegłych sądowych zawarte są w wielu aktach prawnych
o różnej hierarchii w systematyce źródeł prawa. Część z nich pochodzi sprzed
wielu lat i była już wielokrotnie nowelizowana6. W ustawach odnoszących się
do różnych obszarów życia społecznego pojawiają się cząstkowe uregulowania dotyczące biegłych sądowych. Odrębny tryb powoływania biegłych wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydanym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

1

T. Kwaśniewski, Skazani na biegłych, „Duży Format”, 21 sierpnia 2014 r., http: //wyborcza.pl/
duzyformat/1,140241,16501712,Skazani_na_bieglych.html, dostęp: 26 czerwca 2016.
2
B. Grabowska, A. Pietryka, M. Wolny, A. Bodnar, Biegli sądowi w Polsce. Raport Polskiej Rady
Biznesu i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Warszawa 2014, http: //programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2014/04/biegli-s%C4%85dowi-fin.pdf, s. 17, dostęp: 26 czerwca
2016.
3
Ocena Kompetencji Biegłych Sądowych, red. P. Rybicki, Warszawa 2015, http: //forensicwatch.
pl/web/pliki/baza-wiedzy/Opracowania/Ocena-Kompetencji-Bieglych-Sadowych.pdf, dostęp:
26 czerwca 2016.
4
Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości; Informacja o wynikach kontroli, https: //www.nik.gov.pl/plik/id,9608,vp,11856.pdf, dostęp: 26 czerwca 2016.
5
Błędy w opiniach biegłych a pomyłki sądowe, red. P. Rybicki, Warszawa 2015, http: //forensicwatch.pl/web/pliki/baza-wiedzy/Opracowania/Bledy-w-opiniach-bieglych-a-pomylki-sadowe.pdf,
dostęp: 26 czerwca 2016.
6
Uzasadnienie do projektu ustawy o biegłych sądowych z dnia 24 marca 2009 r., https: //
www.for.org.pl/upload/Nowy_Wymiar_Sprawiedliwosci/USTAWA%20PO%20UZGODNIENIACH%20-%20WERSJA%20II.pdf, dostęp: 29 czerwca 2016.
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alkoholizmowi7. Ustawa z dnia 28 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym8
także wprowadza specyficzne regulacje odnośnie do wymogów i weryfikowania kompetencji rzeczoznawców samochodowych9. Istnieją również przepisy prawa Unii Europejskiej mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
biegł ych sądowych10. To wszystko negatywnie wpływa na przejrzystość i spójność norm prawnych dotyczących biegłych sądowych oraz ich na stosowanie.
Ponadto, należy podkreślić, iż przywołane akty prawne są zdecydowanie niewystarczające dla zapewnienia należytego nadzoru nad jakością czynności
wykonywanych przez biegłych, zarówno z uwagi na archaiczność niektórych
rozwiązań, jak i na ich fragmentaryczność. Zagadnienie to nabiera dodatkowego znaczenia, w sytuacji gdy zaczyna się coraz szerzej wprowadzać elementy procesu kontradyktoryjnego, który zakłada prowadzenie sporu przez
równe strony przed niezawisłym i bezstronnym sądem. Zapewnienie wolnego dostępu stron do kompetentnych specjalistów mogących dostarczyć rzetelnych i weryfikowalnych opinii na potrzeby toczącego się postępowania sądowego w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązanym problemem systemowym.

II. Program Forensic Watch
Program Forensic Watch11 powstał w 2014 r. i jest realizowany przez Fundację EFIC wraz z partnerami12. Oprócz typowych działań strażniczych w obszarze funkcjonowania biegłych sądowych, w ramach programu prowadzone są też działania rzecznicze. Mają one na celu doprowadzenie do wdrożenia
efektywnych i skutecznych zasad funkcjonowania biegłych sądowych w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Punktem wyjścia jest poszukiwanie
płaszczyzny porozumienia, na której można budować akceptowalny przez
wszystkich interesariuszy system weryfikacji kompetencji osób zamierzających występować w roli biegłego sądowego bądź podmiotów chcących świadczyć na rzecz wymiaru sprawiedliwości usługi eksperckie.
W ramach Forensic Watch w latach 2014-2016 zrealizowano projekt pod
nazwą „Kontrolowanie kompetencji biegłych”. Przeprowadzono w nim badanie oczekiwań przedstawicieli środowisk prawniczych wobec biegłych

7
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. nr 250 poz. 1883).
8
Dz.U. nr 98 poz. 602 z późn. zm.
9
Art. 79a ustawy z dnia 28 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
10
Decyzja Ramowa Rady 2009/905/WSiSW z 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (Dz.Urz. UE L 322, s. 14
z 9 grudnia 2009 r.).
11
www.forensicwatch.pl, dostęp: 14 września 2016.
12
Partnerzy zapraszani są w zależności od posiadanych przez nich kompetencji przydatnych
do realizacji konkretnego projektu. Do tej pory byli to: Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu
Warszawskiego, Fundacja Court Watch Polska, Digital Economy Lab UW.
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sądowych13. Dogłębna analiza zebranych informacji (uzupełniona o stanowiska ekspertów) doprowadziła do zdefiniowania oczekiwanych przedsięwzięć,
które powinny doprowadzić do uporządkowania obszaru funkcjonowania
biegłych sądowych w Polsce. Najwyższy priorytet nadano następującym działaniom o charakterze administracyjnym i legislacyjnym:
1) wprowadzenie ogólnokrajowej listy biegłych;
2) ustalenie listy dyscyplin i specjalności biegłych sądowych;
3) wprowadzenie systemu wartościowania kompetencji biegłych;
4) wprowadzenie mechanizmu stałej oceny pracy biegłych;
5) wprowadzenie do obszaru biegłych sądowych elementów systemu oceny zgodności.
Wszystkie powyższe zmiany są możliwe do przeprowadzenia. Wymagają one jednak akceptacji i determinacji środowisk prawniczych, zmiany podejścia biegłych sądowych, a niektóre z nich – także wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych.

III. Ogólnokrajowa lista biegłych, dyscyplin
i specjalności
Jak wynika z zebranych opinii, środowiska prawnicze oczekują powstania ogólnokrajowej listy biegłych sądowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy uprawniony podmiot, który znalazł się w potrzebie zatrudnienia eksperta pomocnego w rozstrzygnięciu istotnych wątpliwości przy ustalaniu stanu
faktycznego, miałby możliwość wytypowania go z jednej listy biegłych sądowych prowadzonej we wszystkich dostępnych dziedzinach biegłości. Prawidłowe funkcjonowanie takiej listy wymaga jednak ujednolicenia stosowanego
nazewnictwa i wprowadzenia wykazu dyscyplin i specjalności biegłych obowiązującego na terenie całego kraju. Tylko w takiej sytuacji zaistnieje bowiem
realna możliwość usystematyzowania dziedzin biegłości, a dzięki temu będzie możliwe stworzenie zainteresowanym sposobności do łatwego dotarcia
do osób dysponujących wiadomościami specjalnymi z określonego obszaru.
Przegląd list biegłych sądowych udostępnianych obecnie przez poszczególne sądy okręgowe wskazuje na pełną dowolność biegłych sądowych
(a w konsekwencji – także przez prezesów sądów) w stosowaniu zarówno
nazewnictwa, jak i systematyki w ramach poszczególnych dziedzin biegłości. Tworzenie na tej podstawie ujednoliconego wykazu jest praktycznie niewykonalne. Za punkt wyjściowy do jego sformułowania można przyjąć systematykę zawartą w projektach rozporządzeń dołączonych do projektu ustawy

13

Uzyskane wyniki poddano dyskusji podczas konferencji „Proces kontradyktoryjny
a kompetencje biegłych sądowych”, Warszawa 24 marca 2015 r.
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o biegłych (np. projektu rządowego z 2006 r.14 bądź projektu poselskiego
z dnia 10 stycznia 2008 r.15).
W celu ułatwienia organom procesowym wyboru, nazwy poszczególnych
specjalności powinny wskazywać na problemy procesowe, przy rozwiązywaniu których przydatne są wiadomości specjalne biegłych sądowych. Dlatego
też należałoby odejść od nazw zawodów na rzecz opisu problemu do rozwiązania (np. „badanie bilansu” w miejsce „rewident księgowy” itp.).
Ponadto, powinno się przyjąć założenie, że w wykazie mogą znajdować
się tylko takie specjalności, w ramach których można znaleźć co najmniej
kilku opiniujących biegłych sądowych. Należy bowiem oczekiwać, że każda przedłożona opinia może stać się, w razie potrzeby, przedmiotem rzetelnej recenzji dokonanej przez innych biegłych opiniujących w danej specjalności. Rzetelność opiniowania może być zagwarantowana tylko wtedy, kiedy
dana dziedzina wiedzy została dostatecznie zbadana i opisana, a tym samym
uznana za dostarczającą przydatnych, obiektywnych i pewnych informacji
podlegających naukowej weryfikacji. Natomiast deklaracja poddania swojej
wiedzy i warsztatu opiniowania weryfikacji pod kątem zgodności zastosowanych metod badawczych ze wskazaniami współczesnej nauki, rzetelności w interpretacji uzyskanych wyników oraz przejrzystości w formułowaniu opinii jest podstawową determinantą transparentności działania biegłych
sądowych. Dlatego też bezkrytyczne akceptowanie przez prezesów sądów
okręgowych zgłaszanych przez biegłych specjalności o wyjątkowych i niepowtarzalnych nazwach, unikatowym charakterze bądź takich, w których specjalizują się wyłącznie pojedyncze osoby, mija się z celem. Opinia wydana
w takich warunkach w oczywisty sposób nie będzie mogła podlegać naukowej weryfikacji dokonanej przez innego biegłego. Natomiast w sytuacji gdy
konieczne stanie się powołanie biegłego reprezentującego faktycznie nietypową dziedzinę wiedzy, organowi prowadzącemu postępowanie pozostaje zawsze możliwość powoływania takiej osoby w trybie ad hoc. Kiedy natomiast
okaże się, że z czasem zwiększa się zapotrzebowanie organów procesowych
na opinie z takiej unikatowej specjalności, pojawia się coraz więcej osób gotowych do opiniowania i specjalność ta staje się powszechna. Można ją wtedy
dopisać do ustanowionego wykazu dyscyplin i specjalności, w jakich mogą
być ustanowieni biegli sądowi.

14

Projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych z dnia 22 grudnia
2006 r., http: //orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/C3731C46B6420598C125725F004F2C14/$file/1286.
pdf, dostęp: 29 czerwca 2016.
15
Projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw z dnia 10 stycznia 2008 r., http: //static.e-prawnik.pl/ustawy/
druk667_1289387771.pdf, dostęp: 29 czerwca 2016.
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IV. Jakość opinii biegłych a system oceny zgodności
Na potrzeby niniejszych rozważań przyjęto założenie, że opiniowanie
dokonywane przez biegłych sądowych na zlecenie wymiaru sprawiedliwości jest pewnego rodzaju usługą16 świadczoną przez podmioty fizyczne lub
prawne na rzecz zleceniodawcy. Takie podejście nie narusza w żaden sposób
utrwalonego na gruncie prawa przekonania, że biegły sądowy jest pomocnikiem procesowym dysponującym specjalistyczną wiedzą z określonej dziedziny, u którego sąd lub organ procesowy zasięga opinii, w sytuacji gdy wymagają tego okoliczności sprawy.
Wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu Forensic Watch na
temat oczekiwań środowisk prawniczych dotyczących funkcjonowania instytucji biegłego sądowego wskazują, że wśród prawników panuje przekonanie,
iż współpraca pomiędzy nimi a biegłymi sądowymi przebiegałaby znacznie
lepiej, gdyby biegli poprawili jakość usług świadczonych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości17. Ankietowani wprost wskazywali na błędy merytoryczne w sprawozdaniach oraz nieuwzględnianie przez biegłych wszystkich okoliczności wskazywanych w tezach dowodowych. Podnosili także, iż
przedstawiane opinie są szablonowe, a stosowane metodyki badawcze niedostosowane do konkretnych przypadków. W dalszej kolejności wskazywano
na zbyt długi czas oczekiwania na dostarczenie opinii oraz niedotrzymywanie terminu jej wykonania.
Wszystkie zacytowane powyżej odpowiedzi związane są z jakością wykonywania przez biegłych zadań zleconych im przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Historycznie rzecz biorąc, „jakość” to pojęcie filozoficzne
zdefiniowane przez Platona jako „pewien stopień doskonałości”. Współcześnie większość autorów definiuje „jakość” jako spełnienie lub przekroczenie
wymagań klienta18. Tak więc główne problemy we współpracy z biegłymi
wskazywane przez przedstawicieli zawodów prawniczych we wspomnianym badaniu ankietowym można scharakteryzować właśnie jako „niespełnienie wymagań klienta”.
16
Usługa jest działalnością niemającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które niekoniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu z produktem, który można kupić na własność: Internetowa Encyklopedia Zarządzania, https: //mfiles.pl/
pl/index.php/Us%C5%82uga, dostęp: 29 czerwca 2016.
17
Z pełnymi wynikami badania można się zapoznać na stronie internetowej programu Forensic Watch, http: //forensicwatch.pl/web/index.php?strona=bazawiedzy&kategoria=Opracowanie,
dostęp: 29 czerwca 2016.
18
Dyrektywa 85/374/EEC z dnia 25 lipca 1985 r. o odpowiedzialności producentów za szkody wywołane wadami produktów określa jakość jako „prawdopodobieństwo spełnienia oczekiwań klienta” i jednocześnie stanowi, że wadą jest to, czego klient ma prawo nie oczekiwać.
Wśród polskich autorów reprezentujących to podejście można wymienić definicję T. Wawaka –
„jakość należy traktować jako zakres spełniania wymogów użytkowników przez produkt, przy
czym wymogi te zależą od jego możliwości ekonomicznych (szczególnie dochodów i zasobów)”:
T. Wawak, Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce, Kraków 1989, s. 5.
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Świadczenie usług jest powszechną formą działalności gospodarczej.
W obrocie gospodarczym również istnieją różne dylematy związane z ich jakością. Znaczenie tego problemu rośnie wraz z globalizacją i dążeniem do
zdobywania nowych rynków. Ma to szczególne znaczenie na terenie jednolitego rynku Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, pieniędzy, towarów i usług.
W przeszłości w różny sposób próbowano wpływać na rozwiązanie problemu jakości oferowanych towarów i usług. Stosowane narzędzia w postaci
upoważnień czy koncesji na ich świadczenie wyłącznie przez podmioty zweryfikowane przez określone instytucje z czasem przestały spełniać swoje założenia. Prowadziły one bowiem do ograniczenia kręgu podmiotów uprawnionych do świadczenia danego typu usług, stwarzały bariery dla wejścia
nowych podmiotów na rynek. W konsekwencji zaczęły podnosić koszty, które przenoszone były na końcowego odbiorcę usług. Zaistniała więc potrzeba wypracowania nowych narzędzi służących stymulowaniu producentów
i dostawców do podnoszenia i utrzymywania wysokiego poziomu jakości
oferowanych na rynku towarów i usług. Dnia 7 maja 1985 r. w Rada Wspólnot Europejskich wprowadziła nową technikę regulacyjna dotyczącą nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji19, politykę Wspólnoty Europejskiej w zakresie oceny zgodności20 zawarto zaś w Uchwale Rady
z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie globalnego podejścia do badań i certyfikacji21. Podstawowe zasady tego podejścia można sprowadzić do następujących
reguł: określa się tylko zasadnicze wymagania konieczne dla zapewnienia
konsumentom ochrony bezpieczeństwa i zdrowia oraz ochrony środowiska,
a w większości wypadków to na wytwórcy danego produktu ciąży obowiązek sprawdzenia i udokumentowania, że jego wyrób spełnia zasadnicze wymagania, określone w odpowiednich przepisach22.
Dodatkowym narzędziem stosowanym do oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami są zharmonizowane normy europejskie. Ich stosowanie jest
dobrowolne i z reguły ograniczone do sytuacji, w których zasadnicze wymagania określone w przepisach prawa z różnych powodów wymagają doprecyzowania i rozszerzenia. Tak więc zgodnie z tym podejściem każdy wytwórca
produktu bądź dostawca usługi musi spełniać wymagania zasadnicze. Natomiast jeżeli chce, aby jego wyrób lub usługa były postrzegane jako szczególnie
19

Uchwała Rady z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji, (Dz.Urz. WE C 136, s. 1 z 1985 r.).
20
Ocena zgodności to wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące wyrobu, procesu, systemu, osoby lub jednostki zostały spełnione (EN ISO/IEC 17000:2004 pkt. 2.1).
21
Dz.Urz. WE C 10, s. 1 z 1990 r.
22
Zważywszy, że producent posiada dokładną wiedzę o procesie projektowania i produkcji,
jest on najbardziej kompetentny do przeprowadzenia kompletnej procedury oceny zgodności.
W związku z tym ocenę zgodności należy zaliczyć wyłącznie do obowiązków producenta – Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/
EWG (21) (Dz.Urz. UE L Nr 218 z 2008 r.).
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przyjazne odbiorcy i spełniały wyższe wymagania, a przez to były bardziej
konkurencyjne, wtedy stosuje się on do zaleceń wynikających ze zharmonizowanych norm europejskich.

V. Certyfikacja i akredytacja w naukach sądowych
W codziennym życiu niejednokrotnie można się spotkać z deklaracjami
producentów bądź dostawców, iż dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych wyrobów i usług, dobrowolnie poddają się ocenie odpowiednich podmiotów działających w obszarze potwierdzania zgodności. Weryfikacja ta nazywana jest tzw. oceną strony trzeciej i jest dokonywana przez
podmioty w żaden sposób niepowiązane ze sprzedającym bądź kupującym
i niezainteresowane wynikiem oceny. Wynika to z tego, że nie reprezentują
one interesu żadnej ze stron. Weryfikacja taka może przyjąć formę akredytacji bądź certyfikacji. Akredytację należy rozumieć jako procedurę, w wyniku
której upoważniona jednostka akredytująca oficjalnie uznaje kompetencje innej jednostki bądź osoby do wykonywania określonych zadań. Certyfikacja
różni się od akredytacji tym, że jest uzyskiwana w drodze oceny wykonywanej przez akredytowane jednostki certyfikujące, jej celem zaś jest wykazanie
zgodności z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. Certyfikuje się więc wyroby, procesy, usługi bądź osoby w wyspecjalizowanych
obszarach zastosowań. Podsumowując, można przyjąć, że akredytacja to potwierdzenie kompetencji w danym zakresie działań, natomiast certyfikacja to
potwierdzenie zgodności z określonymi wymaganiami.
Zarówno akredytacja, jak i certyfikacja w naukach sądowych służą budowaniu i umacnianiu zaufania do uzyskiwanych wyników badań zlecanych
przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz do kwalifikacji biegłych
sądowych wykonujących te badania. Nie są to w naukach sądowych pojęcia
nowe i nieznane. Jeżeli chodzi o akredytację, to np. na obszarze terytorialnym
państw członkowskich Unii Europejskiej od 2009 r. obowiązuje decyzja ramowa odnosząca się do akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne. Celem tej decyzji jest pewność, aby wyniki
czynności laboratoryjnych prowadzonych przez dostawców usług kryminalistycznych z dowolnego państwa członkowskiego, akredytowanych na zgodność z normą EN ISO/IEC 17025, były uznawane przez organy odpowiedzialne za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie oraz ściganie sprawców
za równie wiarygodne jak wyniki czynności laboratoryjnych prowadzonych
przez ich krajowych dostawców usług kryminalistycznych. Nakłada ona na
kraje członkowskie UE obowiązek zapewnienia, że dostawcy usług kryminalistycznych, którym zleca się czynności laboratoryjne z zakresu badań DNA
oraz badań daktyloskopijnych, byli akredytowani przez krajową jednostkę
akredytującą na zgodność z EN ISO/IEC 17025. W zakresie badań DNA obowiązuje ona od 30 listopada 2013 r., a w zakresie badań daktyloskopijnych
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– od 30 listopada 2015 r. Z kolei w odniesieniu do certyfikacji jako przykład
można przytoczyć art. 79a ustawy z dnia 28 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, w którym jest mowa o wymogu certyfikacji w odniesieniu do
rzeczoznawców samochodowych23. Pojęcia „akredytacja badań” czy „certyfikacja kompetencji” oraz związane z nimi zasady funkcjonują już w obszarze
nauk sądowych i mają swoje miejsce w przepisach regulujących wykonywanie usług przez biegłych.

VI. Wymagania dla kandydatów/biegłych sądowych
1. Wymagania zasadnicze
Lista wymagań zasadniczych to wiele ogólnych wymogów, których
sprawdzenie i pozytywne zweryfikowanie jest konieczne do stwierdzenia,
czy dany dostawca usług chce i może je świadczyć na akceptowalnym poziomie jakości. W przypadku biegłych sądowych, czyli dostawców usług z zakresu nauk sądowych, zestaw takich wymagań zasadniczych został zarysowany w obowiązujących przepisach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych24,
biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym,
2) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
3) ukończyła 25 lat25,
4) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi
nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
5) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.
Trzy pierwsze wymogi nie stwarzają problemów weryfikacyjnych. Wiadomo, iż wszystkie one muszą być bezwarunkowo spełnione, aby można było
daną osobę ustanowić biegłym sądowym. Nie nastręczają one także żadnych
trudności interpretacyjnych. Problematyczne są za to ostatnie dwa z wymienionych powyżej kryteriów, tj. posiadanie wiadomości specjalnych i dawanie
rękojmi należytego wypełniania obowiązków biegłego.

23
Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która m.in. posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji oraz została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych przez ministra właściwego do spraw transportu.
24
Dz.U. nr 15 poz. 133.
25
Wyjątek stanowią biegli tłumacze języka migowego. Może nim zostać osoba, która ukończyła
21 lat oraz posiada „Certyfikat drugi – T2 – tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego”
lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.
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2. Posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości
specjalnych
Sformułowany ogólnikowo wymóg posiadania teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych, które mają być dostatecznie wykazane dokumentami lub innymi dowodami, w praktyce pozostawia pole do stosowania różnych ocen i interpretacji. Ostatecznie i tak przemawia on bardziej za
kwalifikacjami zawodowymi kandydatów, nie zaś za kompetencjami oczekiwanymi od przyszłych biegłych sądowych. Dodatkowo, pozostawienie tego
aspektu oceny kandydatów na biegłych prezesom sądów okręgowych, bez
jednoczesnego zapewnienia im odpowiednich narzędzi, należy uznać za
istotną wadę. Z praktyki wiadomo, że właściwe zweryfikowanie posiadania
koniecznych kompetencji w obszarze wiadomości specjalnych, rozciągających
się przecież na szeroką gamę różnych dyscyplin naukowych oraz obejmujących wszelką teoretyczną i praktyczną wiedzę, jakiej nie oczekuje się od przeciętnie wykształconego człowieka, jest przez prezesów sądów bardzo trudne do wykonania. W wyniku tego obowiązujący obecnie system weryfikacji
kompetencji biegłych sądowych w dużej liczbie przypadków bądź okazuje się
zupełnie nieskuteczny, bądź skutkuje nietrafnymi ocenami26.
Z wieloletnich doświadczeń funkcjonowania instytucji biegłego sądowego wynika, że sformułowana w cytowanym rozporządzeniu lista „wymagań
zasadniczych” nie jest zadowalająca i powinna zostać jak najprędzej zmodyfikowana, doprecyzowana oraz rozszerzona. Po pierwsze, tego typu ocenę
kompetencji powinno się przeprowadzać w oparciu o kryteria, które powinny być tak sformułowane, aby ich ocena miała charakter „zero-jedynkowy”
(spełnione, niespełnione). Zabezpieczy to przed zewnętrznym wpływem
względów pozamerytorycznych na zakres oceny i ostateczny wynik. Po drugie, kryteria kompetencji powinny obejmować nie tylko posiadanie niezbędnej merytorycznej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi w danej dziedzinie zasadami, lecz także posiadanie podstawowego doświadczenia praktycznego
w wykonywaniu obowiązków biegłego (np. poprzez potwierdzoną współpracę z ustanowionym biegłym z danej specjalności). Po trzecie, obowiązkowo powinno się sprawdzać ukończenie dodatkowego przeszkolenia z zakresu
prawa procesowego, profilowanego dla potrzeb biegłych sądowych.

26
Rzecznik Praw Obywatelskich akcentuje to dobitnie w piśmie RPO z dnia 5 czerwca 2013 r.,
znak: 617053 – I/09/AJK, kierowanym do Ministra Sprawiedliwości: „(…) niejasno określone kompetencje biegłych oraz brak systemu kontroli nad ich pracą ze strony sędziów uznane zostały
za czynniki powodujące, iż udział biegłego w postępowaniu sądowym bywa zbyt czasochłonny, a czasem niewiele wnosi do rozstrzygania sporu (…). Do występujących mankamentów zaliczyć należy także brak należytego systemu kontroli nad spełnianiem przez kandydatów na
biegł ych odpowiednich standardów zapewniających wysoką jakość sporządzanych opinii”.
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3. Kryteria dodatkowe
Jeśli chodzi o kryteria dodatkowe, w obecnym stanie prawnym mogą one
mieć jedynie charakter dobrowolny. Wypełnianie ich przez kandydatów na
biegłych bądź też przez biegłych sądowych wpisanych już na listę powinno być
jednak oczekiwaniem mocno sygnalizowanym przez zlecających im badania
prawników. Wynik weryfikacji dokonanej pod kątem spełniania przez biegłego kryteriów dodatkowych powinien mieć charakter rekomendacji, nie naruszając w ten sposób zasady swobodnej decyzji sądu przy dokonywaniu wyboru biegłego. Natomiast informacja o poddaniu się przez biegłego takiej ocenie
i jej rezultat powinny być upublicznione po to, by z takiej rekomendacji mogli skorzystać także inni zainteresowani wyborem biegłego z danej specjalności. To zleceniodawcy sami powinni ocenić, czy spełnienie dodatkowych kryteriów wpływa na wzrost zaufania do kompetencji danego biegłego sądowego.
Pierwsze z wymagań dodatkowych, których należy oczekiwać od kandydata na biegłego, dotyczy przedstawienia stosowanych przez niego metodyk
badawczych. W toku weryfikacji powinno się ustalić, czy metodyki te zostały sprawdzone pod kątem zgodności z ustalonymi kryteriami oceny dowodu naukowego dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości27. Jeżeli chodzi o przydatność danej metodyki na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, to powinna
ona uwzględniać bieżący stan rozwoju nauki w danej dziedzinie oraz opierać
się na uznanych i obiektywnych metodach badań i analiz28, tak aby istniała
możliwość specjalistycznej weryfikacji złożonej opinii przez innych ekspertów. Metodyki badań mogą być ogólnie uznane i opublikowane w literaturze
przedmiotu, mogą być też zmodyfikowane na potrzeby konkretnego przypadku, ale nawet wtedy powinny być zapisane i udostępniane. Natomiast
w każdym przypadku powinny być przez przedstawiającą je osobę zwalidowane29, a więc poddane sprawdzeniu, czy nadają się do zastosowania w kon27

Kryteria oceny przydatności dowodu naukowego, zwłaszcza w odniesieniu do nowych metod badawczych, sformułował J. Widacki (Kryminalistyka, red. J. Widacki, Warszawa 2008, s. 424).
Na potrzeby weryfikacji biegłych można je nieco zmodyfikować i przyjąć, iż w stosunku do
przedstawionej metodyki biegły będzie w stanie udzielić przekonywującej i wyczerpującej odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy przedstawiona metodyka odnosi się do metody, która
posiada teoretyczne, naukowo sprawdzalne założenia; 2) czy metodyka ta uwzględnia wartość
diagnostyczną metody i jej wydolność, tj. empirycznie ustalony procent rozstrzygnięć prawidłowych, błędnych i ewentualnie procent braku rozstrzygnięć uzyskanych przy zastosowaniu tej
metody, a także okoliczności, które mają, lub mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie błędne; 3)
czy opis metodyki jest na tyle szczegółowy, że na jego podstawie badanie będzie mógł powtórzyć inny specjalista.
28
Obiektywne badanie to badanie, które jest udokumentowane i potwierdzone, znajduje się
pod kontrolą i dzięki temu można wykazać, że każdy właściwie przeszkolony członek personelu może uzyskać takie same wyniki w określonych granicach. Granice te są określone przez
prawdopodobieństwo oraz wartość liczbową (ILAC-G19:08/2014, Modules in Forensic science process, pkt. 2.15).
29
Zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2001 walidacja to potwierdzenie, przez dostarczenie
obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania odnośnie konkretnego użycia lub zastosowania.
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kretnym celu badawczym. Dopiero na podstawie tak przeprowadzonej weryfikacji będzie można ściśle, dokładnie i jednoznacznie zdefiniować zakres
wiadomości specjalnych posiadanych przez zgłaszającą się osobę.
Należy założyć, iż przyszły biegły sądowy będzie musiał mieć dostęp do
zaplecza technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonywania badań
zgodnie z przedstawionymi metodykami. Dlatego, w uzupełnieniu do zaprezentowanych metodyk badawczych, którymi kandydat na biegłego chce się
posługiwać, powinien on także przedstawić wykaz dostępnej mu aparatury,
oprogramowania, oprzyrządowania itp., pozwalających na przeprowadzenie
badań zgodnie z nimi, wraz z określeniem parametrów istotnych dla jakości
wyniku badania.
Jak już wspomniano, stosowane przez biegłych metodyki powinny spełniać kryteria dowodu naukowego i uwzględniać bieżący rozwój nauki i techniki. Tak zarysowane wymogi nakładają na osoby podejmujące się pełnienia
funkcji biegłych sądowych obowiązek stałego podążania za ogólnym postępem nauki, a także rozwijania własnych kompetencji w danej dziedzinie.
Przede wszystkim można to realizować poprzez aktywność naukową i zawodową, uczestnictwo w okresowych szkoleniach obejmujących zagadnienia merytoryczne i prawne itp.
Inną formą rozwijania kompetencji jest uczestnictwo w badaniach (testach)
biegłości. Testy biegłości stanowią podstawowe narzędzie oceny zgodności
w zakresie weryfikacji kompetencji badawczych30. Systematyczny udział bieg
łych sądowych w tego typu ćwiczeniach w istotny sposób rzutuje na rozwój ich
kompetencji. Ponadto, dobrze zaplanowane badania biegłości pozwalają na wykorzystanie uzyskanych wyników w celu monitorowania skuteczności, dokładności i przydatności danej metody badawczej do konkretnego zastosowania.
W praktyce testy biegłości polegają na niezależnym wykonywaniu przez
uczestników tego samego badania, na podstawie takich samych danych, przy
czym wynik badania jest uprzednio znany organizatorowi testu. W kolejnej
fazie organizator porównuje uzyskane przez uczestników wyniki względem
znanego mu faktycznego rezultatu, a następnie dokonuje statystycznej oceny
uzyskanych wyników w grupie podmiotów uczestniczących w badaniu bieg
łości. W badaniach biegłości określa się tylko dwa poziomy wyników. Mogą
one być zgodne bądź niezgodne z wymaganiami. W pierwszym przypadku
uzyskany przez uczestnika wynik mieści się więc w założonych granicach
niepewności metody, w drugim zaś wykracza poza te granice.
Badania biegłości pozwalają na obiektywną ocenę (także samoocenę) kompetencji uczestników, jak również na doskonalenie objętego nimi
30
Badanie biegłości (PT – Proficiency Testing) – określenie, za pomocą porównań międzylaboratoryjnych, zdolności laboratorium do przeprowadzania badań (czasem badania biegłości oznacza się też skrótem EQA – External Quality Assurance). Porównania międzylaboratoryjne (ILC
– Interlaboratory Comparisons) – zorganizowanie, wykonanie i ocena badań tego samego lub podobnych obiektów badań przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio określonymi
warunkami (ISO/IEC Guide 43-1:1997).
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badania. W początkowym okresie funkcjonowania takiego narzędzia w grupie biegł ych o danej specjalności istotne jest więc samo uczestnictwo. Natomiast w specjalnościach, w których takie metody weryfikacji kompetencji są
już utrwaloną praktyką, znaczenia nabiera dokładność wyników uzyskiwanych przez poszczególnych uczestników.
Ze względu na szczególną rolę organizatora, który zna założenia zadania, faktyczny wynik badania, a także wszystkie uzyskane przez uczestników rezultaty, testy biegłości nie powinny być organizowane przez podmioty
bezpośrednio w nich uczestniczące, w jakikolwiek sposób zależne od któregokolwiek z uczestników badań bądź potencjalnie zainteresowane wykorzystaniem wyniku osiągniętego przez któregokolwiek z uczestników do innych
celów. Najczęściej więc są one przeprowadzane przez jednostki specjalizujące się w tego typu działalności, nieuczestniczące jednak na co dzień w wydawaniu opinii na zlecenie wymiaru sprawiedliwości.
W związku z tym, że poddawanie się biegłych ocenie i potwierdzaniu
kompetencji przez podmioty zewnętrzne powinno mieć charakter dobrowolny, skuteczność takiego rozwiązania wymaga od środowisk prawniczych
skierowania czytelnego sygnału do biegłych sądowych, wskazując, że kompetencje osób poddających się tego rodzaju ocenom będą traktowane jako bardziej wiarygodne.
4. Rękojmia należytego wykonywania obowiązków biegłego
sądowego
Ostatnim wymogiem formalnym, który wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych, jest rękojmia należytego wykonywania obowiązków biegłego. Jednocześnie nie sprecyzowano
w nim w dostatecznie jasny sposób kryteriów jego weryfikacji. Wydaje się
jednak, iż należałoby przeprowadzać ją w oparciu o:
1) aktualną informację o niekaralności kandydata,
2) oświadczenie kandydata, jeżeli jest to wymagane w danej dziedzinie,
że ma on ważne uprawnienia do wykonywania zawodu i nie są one zawieszone lub ograniczone, a także nie jest on karany dyscyplinarnie,
3) analizę uzyskanych od kandydata na biegłego informacji dotyczących
aktualnych powiązań zawodowych i organizacyjnych, które mogą mieć
wpływ na ocenę jego niezależności i bezstronności.
W ramach rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego sądowego powinna się także znaleźć ocena kompetencji miękkich, takich jak
komunikatywność oraz umiejętność prezentowania opinii w sposób logiczny, przejrzysty i zrozumiały dla sądu oraz stron procesowych. Najprościej
można to zweryfikować, angażując prawnika do oceny treści projektu opinii
przedstawionej przez osobę ocenianą. W związku z tym kandydat na biegłego sądowego powinien być gotowy do przedstawienia sporządzonego przez
siebie przykładu typowej opinii, a ocena dokonywana przez prawnika, czyli
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osobę o przeciętnej wiedzy w danej dyscyplinie, ale za to o dogłębnej znajomości wymagań prawnych, powinna zapewnić właściwą weryfikację spełniania kryterium komunikatywności.
W uzupełnieniu należy dodać, że wymóg rękojmi należytego wykonywania obowiązków w przypadku biegłych zgłaszających się po wpis na kolejną
kadencję powinien być rozszerzony o ocenę realizacji obowiązków biegłego
w poprzedzającym okresie. Środowiska prawnicze postulują wprowadzenie
takich rozwiązań, które umożliwiałyby gromadzenie i udostępnianie informacji o ocenie poszczególnych biegłych, dokonywanej przez zlecających im
wydanie opinii. Takie informacje usprawniłyby dokonywanie racjonalnych
wyborów przez kolejnych zlecających, zbierane zaś w sposób regularny mogłyby być wykorzystywane w trakcie oceny danej osoby przed wpisaniem jej
na listę biegłych na kolejną kadencję.

VII. Podsumowanie
Ocena kompetencji kandydatów na biegłych sądowych, poza sprawdzeniem wymogów wymienionych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu
Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych, powinna uwzględniać także dodatkowe elementy wywodzące się z systemu oceny zgodności.
Po pierwsze, zarówno kandydat na biegłego, jak i ustanowiony już biegły sądowy, powinni podać stosowane przez siebie metodyki badań i analiz, które
są zgodne z ustalonymi kryteriami oceny dowodu naukowego na potrzeby
wymiaru sprawiedliwości. Jedynie na tej podstawie będzie można skutecznie zweryfikować obszar posiadanych przez kandydata bądź biegłego wiadomości specjalnych i jednoznacznie przyporządkować go do opracowanego
jednolitego wykazu dyscyplin i specjalności biegłych. Po drugie, biegłych sądowych powinien wiązać obowiązek stałego rozwoju zawodowego w danej
dziedzinie, podlegający okresowej ocenie. W ramach utrzymywania i rozwoju kompetencji powinno wdrażać się dla poszczególnych dyscyplin dobrowolne programy o charakterze badań biegłości. Po trzecie, informacje o stopniu
spełnienia wymagań zasadniczych oraz wymagań dodatkowych przez każdego biegłego sądowego powinny być upublicznione i dostępne dla wszystkich zainteresowanych, przy czym informacja dotycząca wymagań dodatkowych powinna mieć charakter rekomendacji.
W ramach programu Forensic Watch Fundacja EFIC podjęła się przygotowania narzędzia do obiektywnego porównywania kompetencji biegłych sądowych wraz z propozycją listy dyscyplin i specjalności, w jakich mogą być
ustanawiani biegli sądowi. Narzędzie to udostępnione jest na stronie internetowej projektu31. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania
się z naszą propozycją i zgłaszania uwag.

31

http: //forensicwatch.pl/web/narzedzie01.php, dostęp: 14 września 2016.
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Grażyna Nauka*

Myśli nieuczesane, czyli luźna
refleksja postkonferencyjna.
Czy prawo powinno wyprzedzać
nowinki technologiczne,
czy podążać za nimi,
czy jednak zabezpieczać
uczestników obrotu prawnego?
Po wysłuchaniu bardzo cennych i interesujących wykładów w przedmiocie problemów odnoszących się do biegłych, ich opiniowania i wartościowania tych opinii w procesie sądowym, a także w postępowaniu przygotowawczym oraz pomimo udzielenia odpowiedzi na pytanie o walor opiniowania
i dowodu odręcznego podpisu złożonego na tablecie lub innym podobnym
urządzeniu w ramach Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (dalej: EPO)
przesyłek sądowych – mam niedosyt i czuję się nieusatysfakcjonowana, a także przede wszystkim zaniepokojona o swoje bezpieczeństwo w elektronicznym obrocie prawnym.
*
Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, redaktor tematyczny kwartalnika dla sędziów rodzinnych „Rodzina i Prawo”. Zdobywała doświadczenie praktyczne m.in.
w prokuraturach i sądach na aplikacji prokuratorskiej apelacji warszawskiej, w departamentach
legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, Zespole Prawa Cywilnego Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz w ramach świadczenia pomocy prawnej. Autorka publikacji z zakresu prawa rodzinnego, procesu cywilnego, prawa karnego i kryminalistyki oraz wykładów na konferencjach naukowych, a także praktycznych dla młodzieży szkolnej i studentów. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera w Wołominie.
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Na pytanie o to, jakim dowodem w ocenie badań i metod stosowanych
w kryminalistyce jest podpis odwzorowany odręcznie na tablecie, będący tzw.
zwrotką potwierdzenia odbioru, wydrukowaną i złożoną do akt sądowych,
uzyskałam informację, że kryminalistyce nie są obce badania na kopiach dokumentów. W sposób dorozumiany zatem wnioskuję, że badania oryginału (samego podpisu złożonego na tablecie) są niemożliwe i/lub nie dają miarodajnych
i pewnych rezultatów. Ową kopią zaś może być wydruk tegoż odręcznego podpisu złożonego na ekranie tabletu (oryginalnym podłożu), ewentualnie niepełny dokument elektroniczny – ślad przesłany na nośnik (komputer, drukarkę)
w sądzie z innego nośnika. Budzi jednak wątpliwość, czy jest to dopuszczony
prawnie podpis elektroniczny. Niemniej już wnosić można, że walor dowodowy takiego wydruku jest niski, a opiniowanie – jak stwierdzono – na jego podstawie powinno być bardzo ostrożne, ostrożniejsze od badania kopii kalkowej.
Niejednokrotnie w praktyce zawodowej, a także w życiu codziennym spotkałam się z koniecznością umieszczenia odręcznego podpisu potwierdzającego odbiór przesyłki sądowej czy z zakresu obrotu gospodarczego – przesyłki
kurierskiej – na ekranie tabletu lub innego urządzenia (informatyczny nośnik
danych według definicji legalnej1), którego podłoże uniemożliwiało złożenie
przeze mnie wyćwiczonego odręcznego podpisu. Mając na uwadze problemy
praktyczne ze złożeniem tegoż (wypracowanego przez siebie) odręcznego podpisu, nabrałam pewnych wątpliwości co do bezpieczeństwa i sprawdzalności kryminalistycznej tej formy podpisu w obrocie prawnym. Tymczasem ten
podpis odgrywa niebagatelne znaczenie, może bowiem stanowić dowód nie
tylko w obrocie gospodarczym (np. doręczenia przesyłki przez firmę kurierską, podpis bankowy), lecz także procesowy, rodząc określone skutki prawne,
np. uznania przez sąd właściwego i skutecznego doręczenia pisma sądowego,
od którego biegną terminy procesowe do określonych czynności prawnych.
Analizując ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadnia publiczne oraz ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (dalej: u.p.e.)2, nie odnajduję przepisu wskazującego na możliwość
uznania, że odręcznie złożony podpis na elektronicznym nośniku danych
mógłby stanowić podpis elektroniczny. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne definiuje dokument elektroniczny, podpis systemowy e-PUAP czy urzędowe poświadczenie odbioru3.
1

Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1114),
dalej: u.i.d.p.r.z.p.
2
Tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 262.
3
Dokumentem elektronicznym jest „stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych
uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych” (art. 3 pkt 2 u.i.d.p.r.z.p.). Podpisem systemowym ePUAP jest „podpis cyfrowy utworzony w bezpiecznym środowisku systemu ePUAP, zapewniający integralność i autentyczność wykonania operacji przez system ePUAP” (art. 3 pkt 16 u.i.d.p.r.z.p.).Urzędowym
poświadczeniem odbioru są „dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym
doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w sposób zapewniający
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Natomiast ustawa o podpisie elektronicznym stanowi, że podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do
których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do
identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny (art. 3 pkt 1 u.p.e.). Przepisy ustawy o podpisie elektronicznym pozwalają wyodrębnić trzy rodzaje
podpisów elektronicznych: zwykły4, bezpieczny podpis elektroniczny5 oraz
kwalifikowany certyfikowany podpis elektroniczny6.
Zauważyć trzeba, że w zakresie podpisu elektronicznego ustawodawca posługuje się wyrażeniem „identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny” (art. 3 ust. 1 u.p.e.). Pojęcie „identyfikacja” jest używane w kryminalistyce i postępowaniu karnym w kontekście niewątpliwego ustalenia
podmiotu składającego podpis i ewentualnie sprawcy przestępstwa. Zgodnie
z rozróżnieniem przyjętym w kryminalistyce, identyfikacja może być rozumiana szeroko, jako pozyskanie wiedzy na temat różnych okoliczności badanego zdarzenia, identyfikacja śladów kryminalistycznych, albo wąsko – jako
identyfikacja śladów danego zdarzenia. W pierwszym znaczeniu rozumiana jest jako proces badawczy, zespół czynności rozpoznających, ustalających
a w drugim – jako sąd, stwierdzenie, wynik badania7. Celem zaś identyfikacji
jest ustalenie osoby lub rzeczy, która pozostawiła ślad, rozpoznanie substancji lub przedmiotu, które tworzą ślad, ustalenie, że poszczególne części tworzyły uprzednio całość. W identyfikacji chodzi też o to – jak podaje Brunon
rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające: a) pełną nazwę
podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument, b) datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego – w odniesieniu do dokumentu doręczanego podmiotowi publicznemu, c) datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru
przez adresata z użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 – w odniesieniu do dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny, d) datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru” (art. 3 pkt 15 u.i.d.p.r.z.d.p.).
4
Najpowszechniej używany w obrocie prawnym, którym jest podpis składany w e-mail. Jednak jego bezpieczeństwo i pewność identyfikacji zależą od woli i uczciwości osoby zakładającej
konto e-mail, użytkownik, dokonując rejestracji konta, jest bowiem zobowiązany podać pewne
dane osobowe, które jednak nie podlegają jakiejkolwiek weryfikacji. Może zatem podać dane
nieprawdziwe, fikcyjne czy też dane innej osoby.
5
Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym bezpiecznym podpisem elektronicznym jest
„podpis elektroniczny, który: a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis
elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych
służących do składania podpisu elektronicznego, c) jest powiązany z danymi, do których został
dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna”
(art. 3 pkt 2 u.p.e.). Natomiast danymi służącymi do składania podpisu elektronicznego są „niepowtarzalne i przyporządkowane osobie fizycznej dane, które są wykorzystywane przez tę osobę do składania podpisu elektronicznego” (art. 3 pkt 4 u.p.e.), a danymi służącymi do weryfikacji
podpisu elektronicznego – „niepowtarzalne i przyporządkowane osobie fizycznej dane, które są
wykorzystywane do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny” (art. 3 pkt 5 u.p.e.).
6
Nie jest on używany w powszechnym użytku jako niedostępny dla każdego człowieka
z uwagi na koszty jego uzyskania.
7
Por. B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1983, s. 220 i n. oraz kolejne wydania.
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Hołyst – żeby ustalić obiekt pozostawiający i tworzący ślad oraz o poznanie
całości zdarzenia na podstawie części śladów pozostawionych przez osoby
lub urządzenia. Wśród typów identyfikacji rozróżnia się dwa kolejne rodzaje
identyfikacji, tj. grupową i indywidualną. Specjalistom z zakresu kryminalistyki wiadome jest, że tylko identyfikacja indywidualna obiektu pozostawiającego ślad pozwala na wskazanie konkretnego obiektu jednostkowego, który pozostawił dany ślad na miejscu zdarzenia, np. osoby składającej podpis.
Badania pismopoznawcze opierają się na porównaniu pewnych cech charakterystycznych, np. siły nacisku na podłoże, sposobu kreślenia danych znaków
itp., czego nie sposób zauważyć i prześledzić na wydruku (kopii) odręcznego
podpisu złożonego na elektronicznym nośniku informatycznym (tablecie czy
inaczej nazwanym urządzeniu). Ów wydruk podpisu złożonego na elektronicznym nośniku informatycznym – jak się wydaje – może być przedmiotem
identyfikacji grupowej, która pozwala jedynie na uchwycenie pewnego podobieństwa do zwyczajowo składanego podpisu oraz na wskazanie (określenie)
grupy (klasy, rodzaju gatunku) obiektów, do której można zaliczyć ten „konkretny obiekt jednostkowy”, który pozostawił dany ślad (wydrukowany podpis). W ramach tej identyfikacji i na podstawie ogólnych cech badanego śladu ustalane są np. typy maszyny do pisania, kopiarki, drukarki, które zostały
ustalone na miejscu zdarzenia i pozostawiły tam ślad8. Jednak w przedmiocie ustalenia możliwości fałszerstwa odręcznego podpisu złożonego na elektronicznym nośniku informatycznym mamy do czynienia z innym miejscem
zdarzenia (fizycznego pozostawienia śladu na elektronicznym nośniku informatycznym w konkretnym miejscu, na konkretnym urządzeniu, w danych
warunkach i okolicznościach zdarzenia) i innym miejscem ujawnienia śladu
w postaci wydruku, który będzie oceniany jako kopia oryginału, ale „niedoskonała”, utrudniająca porównanie z oryginałem. Nawet jeśli będzie możliwe
ustalenie podłoża – ekranu tabletu, na którym naniesiono pismo, i narzędzia
– rysika, którym to uczyniono, powstawać będą problemy związane z ocenieniem cech charakterystycznych pisma i jego porównania w danych warunkach fizycznych, tak jak bada się pismo składane na tradycyjnych podłożach
(np. kartka papieru o określonej gramaturze, czy innych cechach) i tradycyjnymi narzędziami (długopis, pióro itd.), które umożliwiają wykrycie składu fizycznego i chemicznego zarówno podłoża, jak i narzędzia, siłę nacisku, czas,
miejsce jego złożenia, a nawet stan emocjonalny czy chorobowy osoby składającej podpis. Ślad ujawniony na drukarce, znajdującej się np. w sądzie, będzie kopią, a badanie cech i właściwości drukarki prowadzić może jedynie
do ustalenia grupy obiektów (drukarek), do której należy badany obiekt jednostkowy tworzący ślad, stanowiąc jakąś mało konkretną poszlakę, tj. fakt, że
wydruk mógł zostać wykonany przez daną grupę drukarek, czasami przez
konkretne urządzenie. Poszlaka jako przesłanka może przemawiać za okreś
loną interpretacją jakiegoś zjawiska. Jednakże zgodnie z zasadą dowodów
8

Tamże, s. 222.
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poszlakowych, żeby można je uznać za dowody w sprawie, muszą się układać
w logiczny łańcuch stanowiący i zamykający pewną całość zdarzeń. Brak jakiegoś ogniwa (części dowodu) łączącego całość zdarzeń, ocenianych na podstawie poszlak, prowadzi do wątpliwości i niepewności ustaleń oraz oceny
sprawy w oparciu o ujawnione dowody na podstawie pozostawionych śladów. Tylko niewykluczające się ślady mogą prowadzić do identyfikacji indywidualnej, umożliwiającej ustalenie, że pojedyncze obiekty tworzące ślad stanowiły wcześniej lub stanowią całość.
Mam w pamięci wykłady poświęcone biometrycznym podpisom elektronicznym oraz e‑pismom w kontekście możliwości badań identyfikacyjnych i porównawczych na VI Międzynarodowym Sympozjum Kryminalistycznym Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Toruniu (24–26
czerwca 2015 r.)9, w trakcie którego poszukiwałam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, w tym o pewność badań i dowodów z opinii biegłych. Niestety prezentowane wyniki badań i ich usystematyzowanie w kwestii podpisu elektronicznego w kryminalistyce nie udzieliły zadowalającej odpowiedzi
w zakresie możliwości ustalenia sprawcy fałszerstwa odręcznie składanego
podpisu na elektronicznym nośniku informatycznym.
Z pierwszego wykładu – autorstwa Tomasza Dziedzica – dowiedziałam
się o tym, co mogłam wyczytać z przepisów prawa, a mianowicie, z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej podpisu elektronicznego10,
zastąpionej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r. (dalej: eIDAS)11, które zrównało zaawansowany kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem odręcznym (art. 25 ust. 2 eIDAS), ale nie traktuje ich jako
identyczne i tożsame. A zatem a contario inny podpis elektroniczny nie jest
równy prawnie odręcznemu podpisowi osoby. Rozporządzenie organów Unii
Europejskiej zaś nie jest tak jak rozporządzenie krajowe (polskie) aktem podustawowym, lecz ma pierwszeństwo przed ustawą.
Zgodnie z art. 26 eIDAS wobec definicji z art. 3 pkt 11 eIDAS12 zaawansowany podpis elektroniczny musi spełniać następujące wymogi:
1) jest unikalnie przyporządkowany13 podpisującemu;
2) umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;
9

T. Dziedzic, wykład pt. „Biometryczne podpisy elektroniczne”, Instytut Ekspertyz Sądowych
im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie; K. Łuszczuk, A. Łuszczuk, M. Goc, wykład pt. „E-pismo.
Możliwości badań identyfikacyjnych i porównawczych”, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.
10
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie
wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.Urz. WE L 13, s. 12 z 19 stycznia
2000 r.).
11
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257, s. 73
z 28 sierpnia 2014 r.).
12
Zob. także inne definicje z art. 3 i następne przepisy eIDAS.
13
Wskazać należy, że użycie wyrażenia „przyporządkowany” nie wydaje się przypadkowe
i dowolne.
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3) jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć
pod wyłączną swoją kontrolą; oraz
4) jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.
Ponadto, przypomniano na Sympozjum, że tradycyjny podpis jest niezaprzeczalny, można bowiem potwierdzić bądź wykluczyć, że pochodzi od konkretnej osoby oraz że jest integralną częścią całego dokumentu. Natomiast po
przetworzeniu w dokument elektroniczny może podlegać manipulacjom, tracąc walor niezaprzeczalności i integralności.
Kryminalistyka wyróżnia zaawansowane podpisy elektroniczne (cyfrowe): kryptograficzne – te wskazane w eIDAS – i biometryczne. Podpis kryptograficzny nie ma nic wspólnego z podpisem odręcznym, opiera się bowiem na
kodowaniu, posiadaniu unikalnych danych przyporządkowanych do osoby,
do których musi istnieć prywatny klucz służący do złożenia podpisu. Drugi –
publiczny – do odszyfrowania tegoż podpisu wskazującego na tożsamość osoby służy identyfikacji osoby, indywidualizacji14. Do bardziej zaawansowanego kwalifikowanego certyfikowanego podpisu elektronicznego potrzebna jest
jeszcze dodatkowo, obok klucza‑hasła, karta kryptograficzna, a więc właściwie dwa klucze. Referujący ten temat na Sympozjum ocenił, że słabością tego
podpisu elektronicznego jest to, iż nie łączy się z osobą, lecz z kluczem. Wydaje się jednak, że – biorąc pod uwagę rodzaje podpisów elektronicznych wyróżnionych w eIDAS – referujący miał na myśli zwykły podpis elektroniczny, powszechny w usługach internetowych, e‑mail, w ramach których dokonuje się
tylko elektronicznej rejestracji danych na podstawie oświadczenia, w rzeczywistości bez możliwości ustalenia, czy np. wpisane dane osobowe, adresowe
czy PESEL (co dotyczy np. dostępu do Krajowego Rejestru Dłużników, Krajowego Rejestru Karnego on-line15) są rzeczywiście podane przez osobę, której
dotyczą i która się powołuje na te dane niejako jako ich właściciel16. Nie powinno to jednak dotyczyć zaawansowanego i kwalifikowanego certyfikowanego podpisu elektronicznego, chyba że nastąpi ingerencja w nie z zewnątrz,
14
W praktyce dotyczy osób fizycznych przed uzyskaniem danych do uwierzytelniania w ramach ePUAP; pierwsza identyfikacja i przyporządkowanie danych następuje
w bezpośrednim kontakcie z urzędnikiem (np. urzędu skarbowego, gminy), który ustala osobę
rejestrującą się po raz pierwszy na portalu ePUAP na podstawie wizualnego oglądu tej osoby
i dokumentu tożsamości, wydając jej pierwszy klucz/hasło dostępu, następnie zmieniane przez
użytkownika ePUAP.
15
W tych systemach informatycznego dostępu do danych numeru PESEL używa się jako login
konta dostępu, który nie jest szyfrowany przez urządzenie kryptograficzne i może być zapisany oraz zapamiętany przez używaną przeglądarkę internetową.
16
Celowo użyłam określenia „niejako”, nie dostrzegam bowiem problemu w uzyskaniu
i wykorzystaniu takich danych przez osobę nieuprawnioną do posługiwania się nimi. Wiedzę
o takich danych może czerpać w zasadzie nieograniczona liczba osób, np. strona umowy z jej
pisemnej wersji, urzędnik, którzy mogą się nimi posłużyć, rejestrując się z ich użyciem na dowolnym portalu internetowym.
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np. administratora systemu, hakera albo z powodu nieostrożności użytkownika e-podpisu.
T. Dziedzic wyróżnił także biometryczne podpisy elektroniczne, które podzielił na:
1) fizyczne (np. linie papilarne, tęczówki oczu, rysy twarzy), które jednak
można oszukać różnymi technikami, oraz
2) behawioralne, opierające się na określeniu indywidualnych cech i sposobów pochodzenia, np. pisanie na klawiaturze, uznając je za bezpieczniejsze.
T. Dziedzic podniósł nadto, że odręczny podpis zastosowany na podłożu,
którym jest tablet, a narzędziem – rysik, składany pod kontrolą komputera
(urządzenie peryferyjne) działa na zasadzie indukcji i elektronicznie szyfruje ten podpis. Można do niego dołączyć datę, miejsce identyfikacji zdarzenia,
określić szybkość kreślenia, kąt nachylenia, siłę nacisku, ale jednak istnieją
nadal problemy związane z kwestią tarcia narzędzia o podłoże, naturalności
i niezmienności podpisu. W USA powstały już problemy związane z zaprzeczeniem oryginalności takiego odręcznego e-podpisu i sam wydruk jest niewystarczającym dowodem.
Również osiągalne badania budzą wątpliwości, bowiem brak jest dostępu
do oryginalnego pliku. Ponadto ze względu na rodzaj i jakość stosowanego
urządzenia, jakość i ilość materiału porównawczego z tego samego typu urządzenia, a także brak standaryzacji sprzętowej i metodyki badań, nie powinno
się formułować kategorycznych wniosków łączących dokument z daną osobą.
Powracając do podkreślonego słowa „przyporządkowany”, zasadne wydaje się wskazanie, że użycie tego wyrażenia nie jest przypadkowe, w matematyce oznacza ono bowiem funkcję, którą jest tylko takie przyporządkowanie,
w którym każdemu elementowi z dziedziny (ze zbioru X) przyporządkowany
jest dokładnie jeden element z przeciwdziedziny (ze zbioru Y). Wyraz „funkcja” rozumiany może być także jako rola ustalająca relację między czymś
a czymś, ustalenie zależności od obiektu nadrzędnego. Słowo „przyporządkowanie” zostało użyte w regulacjach prawnych odnoszących się do podpisu cyfrowego, opartego na – jak się zdaje – logice matematycznej, wyrażonej językowo w normach prawnych. Stąd rozumienie go jako funkcji wydaje
się właściwe. Językowym przeciwieństwem funkcji jest zaś dysfunkcja, ogólnie rozumiana jako bezużyteczność, niedziałanie, zbędność, nieprzydatność,
bezwartościowość, czy może – bardziej trafnie w kontekście oceny kryminalistycznego aspektu oceny e‑podpisu odręcznego i wymogów prawnych w zakresie jego zrównania z tradycyjnie składanym podpisem – jako nieprzystosowanie czegoś do pełnienia określonej funkcji, zadania, celu.
Mojego zaciekawienia nie zaspokoił, a wątpliwości nie rozwiał również
następny wykład w trakcie Sympozjum na temat możliwości badań e-pisma
w zakresie badań identyfikacyjnych i porównawczych autorstwa Krystyna
Łuszczuk, Andrzeja Łuszczuk i Mieczysława Goc z Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego (PTK), raczej potwierdzający te intuicyjnie odczuwane
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przeze mnie problemy. M. Goc wspomniał, że PTK zajmuje się problematyką programów komputerowych wspomagających badania pisma ręcznego na
tradycyjnym podłożu17. W tym względzie osiągnięto zadowalające i sprawdzalne wyniki. Niemniej jednak – jak powiedział A. Łuszczyk – badania światowe i w PTK oraz dostępna metodologia nad e-pismem odręcznym (tzw.
e-grafologia) nie przystają do tradycyjnych metod badawczych pisma odręcznego złożonego na tradycyjnych materiałach badawczych.
W zakresie badania np. sposobu tworzenia e-maszynopisu analizować
i identyfikować można liczbę przerw między uderzeniami w klawiaturę, łączny czas, liczbę znaków, prędkość zapisów, tj. wskaźnik biegłości w maszynopisaniu, co można przedstawić w formie graficznej. Badanie to ma jednak
charakter pilotażowy i brak jest badań porównawczych. Ewentualnie można
by dokonywać badań i weryfikacji impulsów, które jednak opierałyby się tylko na zastosowaniu metody statystycznej, jako elementu obiektywizującego
wyniki badań. Sama statystyka obarczona jest jednak dużą dozą błędu. Brak
jest podstaw do ustalenia wyników badań z użyciem materiału porównawczego do identyfikacji, zważywszy, że rytm sporządzenia pisma można zakłócić. Zatem nadal zachodzi konieczność poszukiwania metod i prowadzenia badań w powyższym względzie.
M. Goc wspomniał zaś, że w ramach PTK były i są prowadzone ekspertyzy dotyczące możliwości automatycznej weryfikacji e-podpisu na elektronicznych nośnikach informatycznych (tabletach etc.), które doprowadziły do
ustaleń, że absolutnie obarczone niepewnością są wnioski oceny autentyczności e‑parafy i tylko nieco więcej pewności daje ocena pełnych podpisów
pisma. Wypracowany i użyty program badawczy rejestruje szybkość, naciskowość, sekwencje parametrów, ale otwarta pozostaje kwestia ustalenia ich
dokładności.
Wobec powyższego – jak się wydaje – obecnie brak jest możliwości jednoznacznej identyfikacji e‑podpisów i e‑pisma, istnieje problem z gromadzeniem materiału porównawczego i dowodowego e‑pisma i nie ma możliwości
jego weryfikacji, a zatem ustalenia prawdziwości, autentyczności jego pochodzenia od konkretnej osoby.
W świetle powyższego wątpliwości budzi zasadność i celowość – biorąc pod uwagę obowiązek regulacji i ochrony prawnej uczestników obrotu
prawnego18 przez państwo – wprowadzenia czynności nazwanej EPO w ramach procesu sądowego na mocy tak nikłej delegacji ustawowej, jaką stano17

Zob. B. Goc‑Ryszawa, Programy komputerowe wspomagające ekspertyzę pismoznawczą i ich praktyczne wykorzystanie, „Problemy Kryminalistyki” nr 282 (4) (2013), s. 57 i n.; M. Goc, Badania podpisów w kryminalistycznej ekspertyzie pismoznawczej – wybrane zagadnienia metodyczne, „Problemy
Kryminalistyki” nr 236 (2009), s. 19 i n.
18
Nie podejmując się szerszej analizy funkcji, zadań i obowiązków państwa wobec podmiotów mu podległych, wystarczy wskazać, że ustawodawstwo w tym aspekcie oceniane było
i uznawane za niekonstytucyjne. Zasady prawa UE wymagają, aby ustawodawstwo było uzasadnione i zrozumiałe dla przeciętnie rozwiniętego człowieka.
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wi treść art. 131 § 2 k.p.c. z pominięciem wyżej wymienionych aktów prawnych Unii Europejskiej oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. Niezrozumiałe jest również wprowadzenie
nowej kategorii e-odbioru, w dodatku w drodze rozporządzenia, a więc aktu
wykonawczego do ustawy, pod nazwą „Elektroniczne Poświadczenie Odbioru” w sytuacji ustawowego wprowadzenia i zdefiniowania „urzędowego poświadczenia odbioru”19.
Z brzmienia upoważnienia ustawowego art. 131 § 3 k.p.c. wynika, że Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
łączności „określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych (…), mając na uwadze konieczność zapewnienia
sprawnego toku postępowania, a także realizacji gwarancji procesowych
jego uczestników, ochronę praw osób, którym pisma są doręczane” [podkreślenie – G.N.]. Użycie łącznika „a także”, będącego słowem bliskoznacznym do „i”, „oraz”, odgrywa istotne znaczenie – z punktu widzenia logiki
prawniczej – w interpretacji tego przepisu, wyrażenie to podkreśla bowiem,
że dany stan rzeczy jest pod pewnymi względami podobny do innego stanu rzeczy, zwłaszcza do tego, o którym była mowa już wcześniej. Jest ważny
w tym samym stopniu i nie czyni między nimi rozróżnienia. Jednakże przez
to, że „a także” oznacza porównanie z czymś, stanowi jednocześnie dystynkcję „realizacji gwarancji procesowych”, będąc oznaką wskazującą na godność,
rangę i ważkość dwóch przeciwstawnych celów, z których gwarancje procesowe są ważniejsze od sprawności procesu. Wyrażenie „a także” stanowi zatem
swego rodzaju koniunkcję, a zdania wchodzące w skład koniunkcji są ze sobą
nierozerwalnie związane i jedno nie może zajść bez drugiego.
Tymczasem – po przeanalizowaniu procesu legislacyjnego na stronach
internetowych Rządowego Centrum Legislacji20 – nie znajduję uzasadnienia
merytorycznego, a także nie dostrzegam prowadzonych w ramach konsultacji społecznych opinii Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, zwłaszcza
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego czy Policji – w kwestii wprowadzenia nowej kategorii potwierdzenia doręczenia przesyłek sądowych, nazwanych EPO21. Brak jest także jakiegokolwiek śladu porozumienia z ministrem właściwym do spraw łączności. Nie zamieszczono – w części procesu
legislacyjnego pn. „Skierowanie do podpisu Ministra”, ostatecznej wersji
podpisanego rozporządzenia, przed jego ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw
– skanów dokumentu: z podpisem Ministra Sprawiedliwości oraz kolejnego
z podpisami Ministra Sprawiedliwości i ministra do spraw łączności (z oznaczeniem „w porozumieniu”).
Na podstawie analizy przepisów art. 131 § 2 k.p.c. i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego
19

Art. 3 pkt 15 u.i.p.r.z.d.p.
Zob. proces legislacyjny na: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/52400/katalog/52402#52402, dostęp: 17 września 2016.
21
Niewprowadzonego w drodze ustawy.
20
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trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym22 można wywnioskować, że nowy sposób potwierdzenia doręczenia (EPO), rodzący
skutki prawne w zakresie ograniczenia korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, został uregulowany w drodze rozporządzenia, a nie ustawy23, z pominięciem wymienionych regulacji prawnych Unii Europejskiej i ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dlatego należy postawić retoryczne pytanie, czy Państwo (ministrowie
stanowiący emanację władzy wykonawczej) może wprowadzać regulacje
prawne ograniczające prawa i wolności obywatela, narażające uczestników
obrotu prawnego na niepewność prawa, a nawet na zagrożenie naruszenia
prawa, bez sprawdzenia i konsultacji z merytorycznie przygotowanymi podmiotami (np. PTK) oraz z pominięciem drogi ustawowej.
Z motywów (czyli uzasadnienia rozporządzenia UE) wynika, że „rozporządzenie powinno wprowadzić zasadę, że nie należy kwestionować skutku
prawnego podpisu elektronicznego z tego powodu, że podpis ten ma postać
elektroniczną lub że nie spełnia wszystkich wymogów kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jednakże to w prawie krajowym należy zdefiniować
skutek prawny podpisów elektronicznych, z wyjątkiem wymogów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z którymi kwalifikowany
podpis elektroniczny powinien mieć skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu” [podkreślenie – G.N.] (pkt 49 rozporządzenia eIDAS).
Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności praw mogą być ustanowione tylko w ustawie (…)”, zapewniając wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli (art. 5 Konstytucji RP), także bezpieczeństwo w obrocie
prawnym. Dodatkowo, unijny normodawca wskazuje, że: „aby zagwarantować pewność prawa w odniesieniu do ważności podpisu, niezbędne jest wyszczególnienie elementów kwalifikowanego podpisu elektronicznego, które powinny być ocenione przez stronę ufającą dokonującą walidacji. Ponadto,
wyszczególnienie wymogów dla kwalifikowanych dostawców usług zaufania
mogących świadczyć kwalifikowane usługi walidacji na rzecz stron ufających,
które same nie chcą lub nie są w stanie dokonać walidacji kwalifikowanych
podpisów elektronicznych, powinno zachęcić sektory prywatny i publiczny
do inwestowania w takie usługi. Dzięki tym obu elementom walidacja kwalifikowanych podpisów elektronicznych powinna być łatwa i wygodna dla
wszystkich stron na poziomie Unii”24. Normodawca unijny przewidział prob22

Tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1222.
Por. Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie, w wersji z dnia 6 grudnia 2012 r., rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. nr 190 poz. 1277 z późn. zm.),
http://www.iustitia.pl/informacje/679-iustitia-opiniuje-projekt-zmiany-rozporzadzenia-o-doreczaniu-pism-sadowych-w-postepowaniu-cywilnym, dostęp: 17 września 2016.
24
Pkt 57 rozporządzenia e-IDAS.
23
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lemy, jakie mogą powstać, i wyraźnie wyartykułował wskazówki w zakresie obszaru pozostawionego legislacji krajowej. Niestety – jak się wydaje – nadal brak jest zrozumienia, że podpis elektroniczny dzielony jest25 na: zwykły
(mało wiarygodny, np. podpis pod wiadomością elektroniczną z konta, które
na nasze nazwisko może założyć dowolna osoba), kwalifikowany (związany
z ustaleniem tożsamości i kluczami odpowiadającymi poświadczeniu urzędowemu i identyfikacji osoby) oraz kwalifikowany certyfikowany podpis elektroniczny (równoważny, ale nie tożsamy z odręcznym podpisem na kartce papieru) w rozumieniu eIDAS.
Ze względu na kryminalistyczne i procesowe wątpliwości dotyczące zaliczenia odręcznego podpisu na elektronicznym nośniku danych do któregoś
z powyższych typów e-podpisów, a także niepewność opiniowania zawiązaną z podłożem i narzędziem składania podpisów – można jedynie formułować postulat de lege ferenda i domagać się uwzględnienia oraz szczegółowego
uregulowania takiej formy odręcznego e-podpisu26, aby biegły mógł mieć dostęp do właściwie zabezpieczonych materiałów porównawczych koniecznych
do wydania opinii, która będzie mogła stanowić wiarygodny dowód w sprawie sądowej.

25

Pomijam kwestię pieczęci przewidzianych w eIDAS, interesuje mnie bowiem bezpieczeństwo
uczestników obrotu prawnego i możliwości wykrywcze możliwych przestępstw.
26
Umiejscowionego w regulacjach odnoszących się do danego rodzaju stosunków prawnych,
np. cywilnego, bankowego, w logicznym powiązaniu z regulacjami dotyczącymi informatyzacji działalności organów świadczących usługi publiczne i podpisu elektronicznego, a nie w oderwaniu od nich. W praktyce banków e-podpis jest stosowany w jednym z zagranicznych oddziałów banków funkcjonujących na polskim rynku usług. Niemniej fakt zezwolenia na e-podpisy
przez prawo bankowe miejsca głównej siedziby banku nie oznacza, że taka praktyka jest zgodna z naszymi normami prawnymi w związku z prawem UE.
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