
O Projekcie
Projekt dotyczy obywatelskiej kontroli w obszarze działania biegłych sądowych w kontekście 
nowej procedury karnej, zwiększającej możliwości dowodowe stron procesowych. Projekt 
w tej edycji jest realizowany przez Fundację Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach 
Sądowych wraz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzasadnienie
1 lipca 2015r. po wejściu w życie zmian w procedurze karnej znacząco zmieni się sposób 
prowadzenia postępowań karnych. Wprowadzenie zasad procesu kontradyktoryjnego 
oznacza bowiem, iż każda ze stron procesowych będzie miała nieskrępowane prawo do 
zasięgnięcia opinii osoby, która według strony posiada wiadomości specjalne. Nowelizacja 
ta nie rozwiązuje jednak innego, istniejącego od lat problemu z jakim boryka się wymiar 
sprawiedliwości, czyli nieefektywnego systemu biegłych sądowych. Obecnie nie istnieje 
w Polsce żaden systemowy mechanizm weryfikacji i eliminowania z rynku nieuczciwych 
bądź nierzetelnych biegłych sądowych, którzy bez należytego przygotowania czy zaplecza 
podejmują się funkcji opiniodawczej.

Działania
W sytuacji wprowadzania tak istotnych zmian w procedurze karnej oraz przy braku 
systemowych mechanizmów kontroli działań biegłych sądowych, bardzo ważne jest 
wypracowanie i wdrożenie modelu skutecznych działań strażniczych w tym obszarze 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ambicją realizatorów projektu jest stworzenie 
ram nowoczesnego narzędzia, które będzie można wykorzystać do obiektywnej oceny 
kompetencji biegłych sądowych i jakości ich usług. W tym celu zostaną zebrane 
oczekiwania środowisk prawniczych co do systemu oceny kompetencji osób, które 
deklarują posiadanie wiadomości specjalnych oraz jakości opinii.

Rezultaty
Docelowo wyniki projektu posłużą do prowadzenia działań strażniczych w obszarze 
funkcjonowania biegłych sądowych, ale powinny także wspomóc przedstawicieli stron 
procesowych w doborze biegłych do prowadzonych postępowań oraz prezesów sądów 
w tworzeniu list biegłych sądowych.
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Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG 
w ramach programu Obywatele dla Demokracji 
www.ngofund.org.pl
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O Projekcie
Projekt składa się z dwóch uzupełniających się komponentów. Pierwszy z nich 
zapoczątkowuje w praktyce obywatelską kontrolę w obszarze funkcjonowania biegłych 
sądowych, drugi obejmuje działania informujące społeczeństwo o nowych zasadach 
procedury karnej oraz znaczeniu dowodów z opinii biegłego.

Uzasadnienie
Nowelizacja procedury karnej w kierunku kontradyktoryjności wprowadza zasadę, iż 
postępowanie dowodowe jest prowadzone przez strony. W obecnej chwili, pomiędzy 
stronami istnieje jednak duża dysproporcja, zarówno jeśli chodzi o doświadczenie, 
jak i faktyczne możliwości dostarczania dowodów. Laboratoria i instytuty powiązane 
funkcjonalnie i budżetowo ze służbami państwowymi z założenia wspierają prokuraturę. 
Obronie pozostaje korzystanie z biegłych prywatnych. Rynek usług z zakresu nauk 
sądowych jest w Polsce bardzo zdefragmentowany, nie stanowi kompletnej oferty, budzi 
też bardzo dużo wątpliwości w kontekście jakości. Przy braku ustawowych mechanizmów 
weryfikacji biegłych sądowych istotną rolę kontrolną może odegrać wysoki poziom 
świadomości społecznej.

Działania
W tej edycji projektu, wspólnie z Fundacją Courtwatch Polska przeprowadzimy monitoring 
rozpraw sądowych, w celu ustalenia czy strony procesowe faktycznie stosują w praktyce 
swoje nowe uprawnienia i z jakim skutkiem korzystają z opinii biegłych sądowych. Ponadto, 
wraz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczniemy działania 
mające na celu informowanie społeczeństwa o roli biegłych sądowych i możliwościach 
płynących z korzystania z dowodów naukowych w ramach procesu kontradyktoryjnego.

Rezultaty
W wyniku projektu powstanie raport opisujący kształtującą się w warunkach procesu 
kontradyktoryjnego praktykę korzystania przez strony z dowodów z opinii biegłego, a także 
dedykowany tej problematyce serwis internetowy.
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