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W odpowiedzi na pismo z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr RPO-587846-I/08/AK,

w sprawie sposobu wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w art. 157 § 2 ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070

z późn. zm.), do wydania przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia w sprawie trybu

ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności, zwalniania ich z funkcji

oraz szczegółowych zasad powoływania i działania zespołów biegłych sądowych,

a także zawierającego prośbę o udzielenie informacji o prowadzonych w Ministerstwie

Sprawiedliwości pracach legislacyjnych dotyczących regulacji prawnych

odnoszących się do biegłych sądowych, uprzejmie przedstawiam co następuje.

Realizując upoważnienie do wydania aktu wykonawczego, zawarte w art. 157 § 2

ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości w dniu 24 stycznia

2005 r. wydał rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. nr 15, poz. 133),

w którym uregulował m.in. kwestie ustanawiania biegłych sądowych, w tym okres na który są

ustanawiani, pełnienia przez nich czynności, zwalniania z funkcji biegłego, prowadzenia listy

biegłych sądowych i kwestie sprawowania nadzoru na biegłymi.

Regulacje prawne zawarte w przedmiotowym rozporządzeniu, jak się wydaje,

nie wykraczają poza zakres spraw przewidzianych do uregulowania w nim, określony

w upoważnieniu ustawowym.

Należy natomiast wskazać, iż treść upoważnienia ustawowego zawartego w art. 157 §

2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych może rodzić pewne wątpliwości dotyczące



zgodności tego przepisu z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

gdyż nie zawiera on wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

Pragnę nadmienić, iż z uwagi na rangę i wagę regulacji prawnych dotyczących

funkcjonowania biegłych sądowych, przy uwzględnieniu faktu, iż materia prawna dotycząca

biegłych sądowych nie ma charakteru techniczno-organizacyjnego, lecz stanowi samodzielną

i istotną z punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

dziedzinę, w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęte zostały prace związane

z przygotowaniem projektu ustawy o biegłych sądowych, która w sposób spójny,

kompleksowy i wyczerpujący ureguluje zagadnienia związane z organizacją tej grupy

zawodowej.

W projekcie tym w przepisach końcowych przewiduje się, iż art. 157 ustawy - Prawo

o ustroju sądów powszechnych zostanie uchylony, a co za tym idzie utraci moc obowiązującą

także przedmiotowe rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2008 r. został rozesłany

do konsultacji społecznych przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt założeń

do wymienionego projektu ustawy. Obecnie analizowane są opinie do przedstawionych

założeń, zgłoszone przez podmioty uczestniczące w konsultacjach społecznych.

Projekt ustawy o biegłych sądowych został zgłoszony do rozpatrzenia przez Radę

Ministrów na IV kwartał 2008 r.

W załączeniu pozwalam sobie przekazać Panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich

do wiadomości założenia do projektu ustawy o biegłych sądowych.
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Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 r.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Cel:

Przygotowanie kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej statusu biegłych

sądowych i zasad ich powoływania, w formie ustawy, która zastąpi

obowiązujące obecnie akty prawne regulujące tę dziedzinę spraw.

Założenia szczegółowe:

- Stworzenie mechanizmów pozwalających na rzetelny nabór biegłych

sądowych oraz zwiększenie zakresu nadzoru nad nimi.

- Zwiększenie wymagań względem kandydatów na biegłych sądowych.

- Zapewnienie swobodnego, powszechnego dostępu do list biegłych sądowych.

- Kompleksowe unormowanie zasad wynagradzania biegłych sądowych.

I. Stworzenie mechanizmów pozwalających na rzetelny nabór biegłych sądowych

oraz zwiększenie zakresu nadzoru nad nimi.

1. Utrzymanie obecnie obowiązującej zasady powoływania biegłych sądowych

przez prezesów sądów okręgowych.

2. Ustanowienie Ministra Sprawiedliwości organem odwoławczym od decyzji

prezesów sądów okręgowych, wydawanych w toku procedury powoływania

biegłych.

3. Wprowadzenie jednolitego w skali kraju wzoru listy biegłych sądowych

(w szczególności w odniesieniu do nazewnictwa poszczególnych dziedzin

i specjalności).

4. Utrzymanie zasady powoływania biegłych sądowych na czas określony,

z możliwością kolejnego ustanowienia po upływie kadencji.



5. Wprowadzenie procedury pozwalającej na weryfikację wiedzy i kwalifikacji

kandydata na biegłego. Stworzenie podstaw prawnych do powoływania komisji

z udziałem ekspertów z danej dziedziny, uprawnionych do opiniowania

przygotowania zawodowego kandydata na biegłego. Komisje takie mogłyby być

powoływane dla jednego bądź kilku sądów okręgowych, składać się z uznanych

specjalistów z dziedziny będącej przedmiotem specjalności opiniowanego

biegłego i działać pod przewodnictwem przedstawiciela wymiaru

sprawiedliwości (np. prezesa sądu albo wyznaczonego sędziego).

6. Określenie katalogu przesłanek obligujących oraz uprawniających do odwołania

biegłego sądowego z funkcji. Zobowiązanie organów, na rzecz których biegły

wykonuje zlecone czynności, do każdorazowego informowania właściwego

prezesa sądu okręgowego o rażących nieprawidłowościach w realizacji

obowiązków przez biegłego.

7. Wprowadzenie instytucji zawieszenia prawa do wykonywania obowiązków

biegłego sądowego. Przesłankami uprawniającymi do zastosowania tego środka

winny być w szczególności: prowadzenie wobec biegłego postępowania

dyscyplinarnego bądź postępowania w przedmiocie odpowiedzialności

zawodowej, mogące skutkować odebraniem uprawnień do wykonywania zawodu

bądź czynności w dziedzinie, w której biegły został ustanowiony, jak również

prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zwolnienia

z funkcji biegłego.

II. Zwiększenie wymagań względem kandydatów na biegłych sądowych.

1. Podniesienie wymagań stawianych kandydatom na biegłych sądowych,

w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy, kwalifikacji, doświadczenia

zawodowego, weryfikowanych w trybie wskazanym w punkcie 1.

2. Wprowadzenie regulacji jednoznacznie zobowiązującej biegłych do stałego

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, także w trakcie trwania kadencji.



III. Zapewnienie swobodnego, powszechnego dostępu do list biegłych sądowych.

1. Wprowadzenie ogólnodostępnej, prowadzonej w systemie elektronicznym, listy

biegłych sądowych z obszaru całego kraju, aktualizowanej w oparciu

0 informacje przekazywane na bieżąco przez prezesów sądów okręgowych

1 administrowanej przez Ministra Sprawiedliwości.

IV. Kompleksowe unormowanie zasad wynagradzania biegłych sądowych.

1. Uregulowanie w sposób wyczerpujący zasad wynagradzania biegłych, które

powinny uwzględniać takie okoliczności, jak: nakład pracy, stopień

skomplikowania zagadnienia przekazanego do zaopiniowania, a także poziom

wiedzy i specjalizację biegłych.

2. Doprecyzowanie zasad wynagradzania biegłych podejmujących się

przygotowania opinii w wyjątkowo krótkim czasie lub trudnych warunkach.

3. Zasady wynagradzania biegłych muszą nadto zostać zharmonizowane

z regulacjami prawa podatkowego, celem usunięcia wszelkich wątpliwości

dotyczących opodatkowana uzyskiwanych należności, przy uwzględnieniu

różnego statusu podatkowego biegłych.



UZASADNIENIE

W obowiązującym aktualnie stanie prawnym oraz przy uwzględnieniu

okoliczności faktycznych dotyczących funkcjonowania biegłych sądowych, uzasadnione

jest przygotowanie projektu aktu prawnego, który w sposób spójny

i kompleksowy normowałby sprawy dotyczące: powoływania biegłych sądowych,

zwalniania ich z funkcji, zakresu i form nadzoru nad wykonywaniem przez nich

zleconych obowiązków, doskonalenia zawodowego oraz wynagradzania. Najwłaściwszą

formą dla aktu prawnego regulującego status biegłych jest ustawa. Wynika to z potrzeby

odrębnego, kompleksowego uregulowania materii, nie mającej charakteru techniczno -

organizacyjnego, lecz stanowiącej samodzielną i istotną z punktu widzenia

prawidłowości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości dziedzinę.

Regulacje dotyczące organizacji biegłych sądowych zawarte są

w art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), który w § 1 zobowiązuje prezesów sądów

okręgowych do ustanawiania biegłych sądowych i prowadzenia ich list. Wydane na

podstawie art. 157 § 2 powołanej ustawy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

stanowi podstawowy akt prawny dotyczący organizacji biegłych sądowych. Kwestie

związane z należnościami biegłych uregulowane są w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r.

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.)

oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r.

w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu

sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254, z późn. zm.) a nadto w dekrecie z dnia 26

października 1950 r. o należnościach świadków biegłych i stron w postępowaniu

sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445, z późn zm.), zaś zagadnienie funkcjonowania

biegłych z zakresu uzależnienia od alkoholu reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

(Dz. U. Nr 250, poz. 1883).

Dodatkowo przepisy proceduralne poszczególnych gałęzi prawa (zawarte

Kodeksie postępowania cywilnego oraz Kodeksie postępowania karnego) regulują



kwestie związane z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego na potrzeby

konkretnego postępowania, kształtując również, w pewnym zakresie, procesowe

obowiązki biegłych.

Tym samym należy wskazać, że dziedzina spraw, jaką stanowi funkcjonowanie

i organizacja biegłych sądowych, uregulowana jest w wielu aktach prawnych o różnej

pozycji w hierarchii źródeł prawa, co wpływa negatywnie na przejrzystość i spójność

zawartych w nich norm.

Ponadto wypada zaznaczyć, iż wskazane wyżej ustawy i rozporządzenia nie

regulują w sposób wyczerpujący problematyki związanej z biegłymi sądowymi, jak

również wydają się być niewystarczające dla zapewnienia należytej jakości czynności

wykonywanych przez biegłych na zlecenie właściwych organów.

Szczegółowe założenia projektu ustaw}' nakierowane są przede wszystkim na

zwiększenie profesjonalizmu biegłych sądowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

obrotu prawnego oraz usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Zawarte w założeniach projektu ustawy propozycje są, między innymi, wynikiem

zrealizowania przez Departament Organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości projektu

Twinning Light Project „Strenghtening the Polish Justice System", w ramach którego

przeprowadzona została analiza porównawcza przepisów dotyczących biegłych

w niektórych krajach europejskich. Produktem końcowym tej współpracy jest raport

„Wparcie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Biegły sądowy. Analiza porównawcza

systemów prawnych: polskiego, austriackiego, brytyjskiego, francuskiego

i hiszpańskiego". Wiadomości pozyskane w toku tego programu stanowią cenne źródło

informacji i wskazówek dotyczących statusu biegłych i zasad ich funkcjonowania

w innych systemach prawnych, pomocnych w konstruowaniu rozwiązań adekwatnych

dla polskiego systemu prawnego.

Ponadto, proponowane założenia projektu ustawy uwzględniają zasadnicze

wnioski i uwagi zgłoszone w toku prac legislacyjnych nad przygotowanym przez

poprzedni rząd projektem ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz innych

postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw (nr druku sejmowego V kadencji -

1286).



Zakłada się zachowanie obecnie obowiązującej zasady powoływania biegłych

sądowych przez prezesa sądu okręgowego, z Ministrem Sprawiedliwości, jako organem

drugiej instancji. Rozmiar terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obecna liczba

biegłych sądowych ustanowionych na terenie kraju uzasadniają funkcjonowanie

zdecentralizowanej struktury naboru biegłych sądowych. Niezbędne jest natomiast

wprowadzenie jednolitego dla wszystkich sądów prowadzących listy biegłych, wykazu

dziedzin i specjalności, w celu umożliwienia łatwego korzystania z list oraz

porównywania danych w nich zawartych.

Doprecyzowanie oraz zwiększenie rygoryzmu procedury naboru kandydatów na

biegłych sądowych, względem obecnie obowiązujących rozwiązań, podyktowane jest

potrzebą dopuszczenia do pełnienia tej funkcji jedynie osób o najwyższych

kwalifikacjach i wiedzy w poszczególnych zakresach specjalności. Procedura

merytorycznego badania kompetencji kandydata na biegłego przez komisję z udziałem

ekspertów ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której ocena posiadania wiadomości

specjalnych i zawodowego doświadczenia takiej osoby byłaby dokonywana wyłącznie

przez pryzmat przedłożonych przez nią dokumentów, potwierdzających wykształcenie

oraz zaświadczeń wystawianych przez pracodawcę, organizację zawodową czy też inną

jednostkę organizacyjną, która może nie być w pełni obiektywna w ocenie swego

pracownika bądź członka.

Określenie przesłanek skutkujących koniecznością zwolnienia biegłego z funkcji

oraz zobowiązanie wszystkich organów korzystających z pomocy biegłych do

informowania właściwego prezesa sądu o rażących nieprawidłowościach

w wykonywaniu zleconych obowiązków stanowić będzie skuteczny mechanizm

wykluczania z grona biegłych osób nie dających rękojmi należytego wykonywania

powierzonych obowiązków. Jednocześnie wprowadzenie instytucji zawieszenia

w prawach do wykonywania funkcji biegłego, jako środka o mniej rygorystycznym

i czasowym charakterze, umożliwi odsunięcie danej osoby na czas oznaczony (np. do

czasu zakończenia postępowania uzasadniającego zawieszenie) od możliwości

przygotowywania opinii w przypadkach wskazanych w ustawie.

Podniesienie wymagań stawianych kandydatom na biegłych sądowych,

w połączeniu z opisaną wyżej procedurą ich weryfikacji przez komisję winno przyczynić

się do zapewnienia wysokiego poziomu opinii przygotowywanych na potrzeby organów:



wymiaru sprawiedliwości, których treść ma bardzo istotny wpływ na rozstrzygniecie

sprawy. Zaufanie do efektów pracy biegłych oraz wynikająca z niego odpowiedzialność

autorów opinii, muszą być gwarantowane najwyższymi kwalifikacjami kandydatów,

wspartymi doświadczeniem zawodowym w dziedzinie, w którym ubiegają się oni

o ustanowienie biegłym.

Występujące obecnie problemy z udostępnianiem przez prezesów sądów

okręgowych prowadzonych przez nich list biegłych sądowych wymagają usunięcia na

drodze stosownych regulacji ustawowych. Mając na uwadze ograniczenia

w udostępnianiu danych osobowych, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

niezbędne jest wskazanie wprost w ustawie, publicznego charakteru informacji

znajdujących się na listach. Celem zagwarantowania powszechnego dostępu do danych

dotyczących biegłych, obok obowiązku ich udostępniania w każdym sądzie (w zakresie

obejmującym dane biegłych ustanowionych przy właściwym miejscowo sądzie

okręgowym) zasadne jest utworzenie elektronicznego, ogólnie dostępnego w sieci

internetowej, rejestru administrowanego przez Ministra Sprawiedliwości, zawierającego

informacje pochodzące z wszystkich list prowadzonych przez prezesów sądów

okręgowych.

Regulacje dotyczące zasad wynagradzania biegłych mają na celu precyzyjne

ustalenie sposobu obliczania należności za sporządzoną opinię, przy uwzględnieniu

takich okoliczności jak wiedza, doświadczenie zawodowe, posiadane stopnie i tytuły

naukowe, nakład pracy niezbędny do sporządzenia ekspertyzy, a także warunki,

okoliczności czy też termin jej przygotowania. Szczególne zasady zwiększania

wynagrodzenia ponad standardową, wskazana ustawą wysokość, np. w przypadku

zakreślenia wyjątkowo krótkiego terminu sporządzenia opinii mają na celu

zagwarantowanie możliwości sprawnego prowadzenia postępowań. także

w wyjątkowych okolicznościach faktycznych, wymagających stosowania

nieszablonowych rozwiązań.

Ponadto, z uwagi na specyfikę stosunku prawnego łączącego organy wymiaru

sprawiedliwości z biegłymi sądowymi, wynagrodzenie należne za przygotowanie opinii

winno być wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług i podlegać

opodatkowaniu jedynie podatkiem dochodowym.


