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Biegły w postępowaniu
cywilnym i karnym. Komentarz
praktyczny z orzecznictwem.
Wzory pism procesowych
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XIX

Przedmowa

Postępujący rozwój techniczny i specjalizacja obrotu gospodarczego, a także 
przemiany cywilizacyjne innych obszarów naszego życia zwiększają znacze-
nie wiadomości specjalnych niezbędnych do prawidłowego rozstrzygnięcia 
różnego rodzaju problemów występujących w postępowaniach przed sądami 
powszechnymi, a także w postępowaniach przed sądami dyscyplinarnymi.

Status biegłego sądowego w postępowaniach sądowych i innych stanowi 
niezwykle istotny problem nie tylko w teorii poszczególnych gałęzi prawa, ale 
także w praktyce stosowania prawa. Od lat toczy się dyskusja przede wszyst-
kim o naturze relacji biegłego wobec organów prowadzących postępowanie 
oraz o sposobach weryfikacji kwalifikacji i umiejętności biegłego. Sami biegli 
sądowi podnoszą liczne problemy odnoszące się do aspektów finansowych i orga-
nizacyjnych istotnych dla wykonywania ich funkcji na rzecz organów władzy 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości czy samorządów zawodowych.

Niniejsze opracowanie stanowi próbę zebrania w jednej publikacji naj-
istotniejszych przepisów prawnych, obowiązujących w odniesieniu do wyko-
nywania funkcji biegłego, a także przypadków, w których przepisy dotyczące 
statusu biegłego mają zastosowanie do innych osób posiadających ponadprze-
ciętne kwalifikacje, istotne dla prawidłowych rozstrzygnięć w postępowaniach 
toczących się przed organami administracji publicznej albo w postępowaniach 
sądowych czy też dyscyplinarnych.

Komentarz praktyczny obejmuje zagadnienia dotyczące udziału biegłych 
sądowych zarówno w postępowaniu cywilnym, karnym, a także związane 
z najistotniejszymi przypadkami zastosowania rozwiązań dotyczących bie-
głych w wybranych postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych, co 
wyróżnia tę publikację na tle innych opracowań. Omówienie wybranych przez 
Autorów przepisów prawnych wzbogacono o kompleksowy zbiór orzecznictwa 
istniejącego w zakresie omawianej problematyki, a także wskazano przykładowe 
pisma procesowe, jakie mogą zaistnieć w odniesieniu do udziału biegłych są-
dowych w postępowaniu.
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Przedmowa

W opracowaniu znalazło się także tłumaczenie tzw. Europejskiego Prze-
wodnika w sprawie dobrych praktyk biegłych sądowych (ang. The European 
Guide for Legal Expertise). Jego powstanie było efektem prac Europejskiego 
Instytutu Biegłych Sądowych (ang. European Expertise and Expert Institute) we 
współpracy z Komisją Europejską. Głównym celem podjętych prac była chęć 
stworzenia przewodnika dobrych praktyk w ramach europejskich ekspertyz 
prawnych na potrzeby sądów cywilnych, a także wypracowanie w miarę możli-
wości jednolitych zasad dotyczących biegłych sądowych i sporządzanych przez 
nich opinii, szczególnie w sprawach cywilnych o charakterze transgranicznym. 
Jest to pierwsze opracowanie o zasięgu ogólnopolskim, w którym zaprezento-
wany został ten przewodnik.

Mamy nadzieję, że zawartość merytoryczna i sposób przekazania przy-
gotowanych rozważań ułatwi Czytelnikom rozwiązywanie problemów prak-
tycznych dotyczących statusu, praw i obowiązków biegłych sądowych, a także 
pozwoli zaakcentować potrzebę kolejnych rozwiązań prawnych, przede 
wszystkim stworzenia nowoczesnej ustawy, kompleksowo kształtujących status 
biegłego sądowego w ustroju sądów powszechnych.

Szczecin, kwiecień 2020 r.                prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
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