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PrezesSfowarzyszenia
lrstytut Infornatyki Sledc?ej

W odpowiedzina pismo z dnia ll sierynia2010 r. uprzejmie
przedstawiamstanowisko dotycz4ce zasad powoF,,waniabiegtych w
poslelowanruprzySotowawczrn,odnosz{cesier6wniezdo bieglychz zakesu

W posr€powaniukamym opinii biesleso, k6ryn moze byi biegty
sqdowy,
innaosobaposiadajqca
odpowiedniq
wiedzew danejdziedzinie
(bjegly
ad hoc) oraz inslylucjanaukowalub specjalislyczu,zasiegasi€ tylko wredy,
sdy stwierdzenieokolichoici majqcychistorneaaczenie dla okolicaosci
spmsrwlrmaga
wiadomo6ci
(art.l93 l I k.p.k.).O dollszczeniu
stecjalnych
dowoduz opinii bieslegodecydujez urzedulub na wniosekstro! upmsriony
organprocesowy.
Formalnqpodstawe
dziatania
bieslesostanowi
posrmowienje
orgou procesowego
o zasiegnieciu
dowodu
z opjniibieslego
(art.194k.p.k.).
Podkedliinalezy,iz organproceso$lr
decydujeo osobiebie8lesoi
pzedniocie ekslerb/zy.Bieglyjesr niezaleay od orsanuprocesowego
.jedynie
w doborzemetodi badanspecjalisrycznych,
cho66Miez i w tym zakresie
podlegajeso kontroli(por.:postanowienie
S4duNaj\'f,zsze]oz &na 25.06.2003
r. sysn.lv KK 8/03,Lexnr80290).

Pzepisyprocesowe,
resulujqce
dowoduz opinii
zasadyprzeprowadzenia
biesleeo,nie daj4podsrawdo wanosciowania
opinii biegtychw zaleznosci
od
podmiotu,kory opini€pzySoiowal,natomiast
precyzujqwymaganiastawiane
bieglym(aft. 193,195, 196k.!.k.). Kryaeriaocenypracybieslesoopieraj:tsie
na weryfikacji u'iedzy, konpelencji i rzetelnoici biesleso oraz jasnofti i
zulelnodci jeso opinii (por.: postmowienieSqdu Najwyzszegoz dnia
28.11.2003
r.. sygn.IV KK 22103,Lex nr 81780,$,trrokS{du Apelacyjneso
w
Krakowiez dnia26.10.2004
r. sygn.1IAKa 207104,
KZS 2004/12128)W tym
aspekcie niezrozumiale s.L formulowane w Pana pismie zdzury dotyczqce
prelerowaniaprzy $ykon)ryaniu opinii bieslych nie posjadaj{cychstopni bqdz

Doda&owo wskazac nalezy, i2 instytucja bieslych sqdowych byta
przedmioiem.ozwazariTrybunalu Kons[,tucyjnego,kt6ry w \yroku z dnia 14
marca2005 r. sygn. akt K 35104,w spos6bjednoznacayokreSlilstosunek
prawnylqczqcyorgm prcwadzqcypostrpowmie (w tym prokuLatora)z biestn
prawnyl4cz4cyorsu prowadzqcy
slwierdzajqc,
ze,,slosunek
postepowanie
(...)
z biegtym nie slanowi puykladu rclacji r6lrnolrawnych podmiot6w.jak to ma
miejsce w stosunku clailnoprawnyn

Stosuneli ren wykazuje cechy

nadrzadnosci
sqdu OrokuEtora)i podlegloscibieglego,sdyz zadanietego
oslahiego jest jednostronnie \yznaczme pflez organ, kt6rl so lowolal i
Przezenkontrotowane".
Z powotanych porvyzej pzepis6w oraz o.zecznictwa wynika, iz do
wytqcznej decyzji orsanu procesowegonalezy wyb6r biegtego oraz ocena
przedstawionej
przez nieso opinii. Decydujqco $yborze bieglegoorsm
procesowylowinien mied na wzgledzie pzede wszystkim wiedz€ i

doswiadczenie
bieglego w zakesie wiadomoscispecjalnychbedqcych
pzedniotemopinii,przy jednoczesnym
uwzgl9dnieniu
pozostarycb
cel6wi
zasad
poslepowania
kameso.
Prz}1volad
w tymmjejscunale2ry
w szczeg6lnosci
zsada szybkoici procesu,zsodniez k6rq rozsrrzysnieciesprawypowinno
nastqpiiw rozs4dnym
terminie(art.2 g 1 pk 4 k.p.k.).Nie bezznaczenia
iz czasoczekjwania
lozostajeprzy tym okolicznode,
na spop4dzenie
opinji
przezbieglegosrmowijednq z isrotnychprzyczynpzewleklosciposrepowm.
Jednoczsnieorsd procesowy,jako dyslonent jrcdk6w budzetowych,
jestdomcjonal;zacji
zobowi4zdy
koszr6w
post€powania
karneSo.
Pzedslawione okolicznotui deteminujq zasadno66przeprowadzania
pnez prokurator6w,
pzed rydaniempostmowienia
o powolaniubiegteso,
wstepnychkonsultacjiz biegtymw zakresiem.in. czasusporz4dzenia
opinii
jej uzyskdia.
oru koszt6w
W zwiqzkuz powyzszyn,formulowanyprzezpanaw q/m zakresiezarzut
.lotyczqcy
praktykiprokuratoBkiej,
uzratnalezyzanieuzasadniony.

