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Autorzy przedstawiaj¹ swoje refleksje i uwagi odnoœnie opinii bieg³ego
w sprawach cywilnych i w sprawach karnych. W procesach cywilnych bieg³y
dysponuje tylko tym, co zawnioskowa³y strony sporu i wy³¹cznie na tej
podstawie konstruuje swoj¹ opiniê tak, aby nie naruszaæ zasady równoœci
i spornoœci. Stanowi to pewn¹ odmiennoœæ od szerszych mo¿liwoœci, które
ma opiniuj¹cy w sprawach karnych o charakterze œledczo-kontradyktoryj-
nym, gdzie mo¿e zaproponowaæ poszerzenie obszaru poznawczego.
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The authors present their comments and observations on the topic of
passing an opinion by expert witnesses in civil and criminal cases. An expert
witness in a civil case can base his opinion only on the data provided by the
parties of a legation and prepare opinion in conformity with the rule of
equality and disputability. This practice is somewhat different from that pre-
vailing in criminal cases, where the expert witness is allowed to suggest
extending the scope of the investigation.
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Specjaliœci w dziedzinie otolaryngologii czêsto po-
wo³ywani s¹ w charakterze bieg³ych do ca³ego spektrum
spraw, zarówno karnych, jak i cywilnych. Wielu opiniu-
j¹cych tkwi w przekonaniu, ¿e pragmatyka sporz¹dzania
opinii w jednym i drugim wypadku jest taka sama co te¿
czêsto znajduje odzwierciedlenie w ich opiniach. Jednak¿e
miêdzy sprawami obu typów istniej¹ ró¿nice narzucane
odpowiednio przez kodeks postêpowania karnego i ko-
deks postêpowania cywilnego [1]. Prace nad zasadami
opiniowania s¹dowo-lekarskiego przez wiele lat by³y
przedmiotem zainteresowania Krakowskiej Katedry Me-
dycyny S¹dowej [2-5]. Przedmiotem analiz by³a wiedza
bieg³ego medyka i dopracowanie lekarskich pojêæ, aby
w opinii pozwoli³y one prawnikowi na pe³ne zrozumie-
nie medycznego problemu [6,7,9]. Kwesti¹ podstawow¹
jest sformu³owanie opinii tak, by zawarte w niej pojêcia
by³y zrozumia³e i u¿yteczne dla prawnika.

Rozwa¿ania z latach 70. i 80. ubieg³ego stulecia ogra-
nicza³y siê zasadniczo do procesu karnego. Spór cywilny
wokó³ spraw dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia nie stanowi³ w
tamtych latach istotnego zagadnienia w ¿yciu opiniodaw-
czym. Tym niemniej pewne idee i ca³y szereg pogl¹dów
z tego okresu doskonale przystaj¹ do obecnych proble-

mów stoj¹cych przed bieg³ymi lekarzami, niezale¿nie od
reprezentowanej specjalnoœci, w tym i otolaryngologii.
Pamiêtaj¹c, ¿e opinia bieg³ego lekarza jest tylko jednym
z dowodów w postêpowaniu s¹dowym, ale z analiz uza-
sadnienia wyroków s¹dowych mo¿na stwierdziæ, ¿e zaj-
muje tam wa¿ne miejsce.

Przygl¹daj¹c siê uregulowaniom zawartym w pol-
skim prawie cywilnym dotycz¹cym dowodu z opinii bie-
g³ego nasuwaj¹ siê niepokoj¹ce refleksje. Powszechnie
praktykuje siê powo³ywanie przez s¹d dla oceny kon-
kretnej sprawy jednego lub dwóch bieg³ych, a przy
sprzecznych opiniach – trzeciego. Je¿eli ze wzglêdów
warsztatowo-merytorycznych sêdzia otrzyma opinie
b³êdne lub krzywdz¹ce, ale poprawne z prawnego punk-
tu widzenia, to zostan¹ one przyjête i opieraj¹c siê na
nich s¹d wyda wyrok. Sêdzia praktycznie nie dysponuje
ani wiedz¹ ani narzêdziem pozwalaj¹cym zweryfikowaæ
zawarte w tych opiniach pogl¹dy. Sytuacjê tak¹ mo¿na
sobie ³atwo wyobraziæ, tym bardziej, ¿e jej prawdopo-
dobieñstwo ju¿ przy opiniach dwóch bieg³ych siêga 1/8.
Problemu tego œwiadomi s¹ zw³aszcza biegli z Katedr
i Zak³adów Medycyny S¹dowej, którzy maj¹ przegl¹d
wielu opinii wydawanych przez ró¿nych autorów [1-12].
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Woluntaryzm panuj¹cy w zakresie metodologicznym,
zw³aszcza w opiniowaniu w sporach cywilnych, sprzyja
zjawisku pojawiania siê b³êdnych opinii wydanych przez
nieprzygotowanych zawodowo (medycznie czy prawnie)
ekspertów.

Spór prawny cywilny, którego przedmiotem jest szko-
da lub krzywda w postaci utraty zdrowia lub ¿ycia, sta³
siê w ostatnich latach niezwykle ekscytuj¹c¹ czêœci¹ ¿y-
cia s¹dowego, medialnego i publicznego w Polsce. Sta-
nowi on równie¿ determinantê gospodarczo-ekonomicz-
n¹. Nigdy nie obserwowaliœmy takiej inwazji pomys³ów
w zakresie medycznej konstrukcji sporów, ciœnienia wy-
wieranego przez ró¿nego rodzaju stowarzyszenia, czy
media. Nigdy nie by³a te¿ tak ostro zarysowana struktu-
ra gry w takim zdarzeniu, jakim jest proces cywilny.
Nasze zainteresowanie opiniowaniem w sprawach cywil-
nych mo¿na uzasadniæ odmiennymi ramami prawnymi,
w których porusza siê bieg³y od tych w procedurze kar-
nej.

W procedurze karnej bieg³y mo¿e niemal siêgaæ po
ka¿dy element, informacjê, wynik badania dodatkowe-
go, które mo¿e zawnioskowaæ, a który uzna za niezbêd-
ny dla wyjaœnienia ustaleñ faktycznych, chyba, ¿e w³a-
œciwy przepis wyraŸnie tego zabrania. Natomiast rów-
noœæ i kontradyktoryjnoœæ w procesie cywilnym w pe-
wien specyficzny sposób wytyczaj¹ granice, w ramach któ-
rych mo¿e poruszaæ siê bieg³y. Oczywiœcie powstaje py-
tanie: czy znajomoœæ tych ró¿nic jest bieg³emu potrzeb-
na? Otó¿ na podstawie dokonanych analiz akt nale¿y
stwierdziæ, ¿e ta wiedza jest nie tylko potrzeba, ale wrêcz
niezbêdna.

Pierwsz¹ istotn¹ rzecz¹, któr¹ powinien wiedzieæ bie-
g³y jest to, ¿e nie dysponuje on swobod¹ formu³owania
¿¹dañ, co do materia³u dowodowego wykraczaj¹cego poza
wnioskowany przez strony dla wydania opinii. Ka¿da ze
stron w procesie dowodzi swoich tez w sposób dla siebie
najlepszy jaki uznaje za stosowny, a realizuje to na mia-
rê swoich mo¿liwoœci i umiejêtnoœci. Zatem obie strony
powo³uj¹ takich œwiadków, przedk³adaj¹ tylko takie do-
kumenty, które merytorycznie przyjmuj¹ za konieczne
i wystarczaj¹ce dla swojej racji i w³asnego postrzegania
s³usznoœci sprawy. Bieg³y w sporze cywilnym musi byæ
œwiadom, i¿ dla wydania swej opinii dysponuje tylko i wy-
³¹cznie tym, co zawnioskowa³y strony sporu. Sam nie
mo¿e wykonywaæ ¿adnych posuniêæ, które w jego prze-
konaniu przyczyni¹ siê do ustalenia i przedstawienia
niezwykle wartoœciowej opinii, ale obarczonej brzemie-
niem czynienia w³asnych, nowych ustaleñ faktycznych,
których strony spieraj¹ce siê przytoczyæ nie chcia³y, bo
nie by³y dla nich korzystne np. badania stroboskopowe,
radiologiczne, audiometria obiektywna i inne. Pos³ugu-
j¹c siê przyk³adami zaczerpniêtymi z opinii – bieg³y tak
oto sformu³owa³ wnioski koñcowe – „dla wydania opinii
w niniejszej sprawie niezbêdnym jest dostarczenie na-
stêpuj¹cych dokumentów” – w tym miejscu autor

wymienia enumeratywnie dokumenty nie przewijaj¹ce
siê w pismach procesowych stron. Inny przyk³ad stano-
wi opinia bieg³ego, który uda³ siê do pozwanej placówki
medycznej, gdzie przeprowadzi³, bez postanowienia
S¹du, oglêdziny, na których opar³ swoj¹ opiniê. Co wiê-
cej bieg³y ów wykorzysta³ sw¹ pozycjê publiczn¹, nie
zwi¹zan¹ w ¿aden sposób z rol¹ bieg³ego s¹dowego. Trud-
no pos¹dzaæ obu wymienionych bieg³ych o z³¹ wolê i za-
mierzon¹ chêæ naruszania praw stron w procesie, nato-
miast ich postêpowanie z pewnoœci¹ wskazuje na nie-
znajomoœæ warsztatu pracy bieg³ego w procesie cywil-
nym, wynikaj¹cego z uregulowañ prawnych. Zasady te
z punku widzenia bieg³ego mo¿na sprecyzowaæ nastê-
puj¹co: ocenie podlega wy³¹cznie materia³, który zawar-
ty jest w aktach, bez wykraczania poza osnowê zawar-
tych w nim dokumentów. Sprowadza siê to do tego, aby
nie wskazywaæ w opinii stronom dowodów, przy szano-
waniu zasady równoœci i kontradyktoryjnoœci. Bieg³y nie
powinien wskazywaæ stronom dowodów, bowiem zawsze
dla którejœ ze stron mog¹ byæ niekorzystne. Bieg³y wi-
nien badaæ tezy poœrednie dla domniemañ faktycznych,
czyli korzystaæ z potê¿nej machiny poznawczej, jak¹ s¹
narzêdzia pozwalaj¹ce ostatecznie doprowadziæ do sko-
rzystania z artyku³u 231 k.p.c. (domniemanie faktycz-
ne – s¹d mo¿e uznaæ za ustalone fakty maj¹ce istotne
znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy, je¿eli wniosek taki
mo¿na wyprowadziæ z innych ustalonych faktowi).
Dziêki udowodnionemu twierdzeniu poœredniemu,
mo¿na wywieœæ zasadnicz¹ konkluzjê opinii, co jest spe-
cyficzne dla procesu cywilnego.

W opiniowanie zw³aszcza w sporze cywilnym wkrad³
siê w pewnym momencie pewien chaos poznawczy, któ-
rego konsekwencj¹ jest niedopuszczalna formu³a prze-
wijaj¹ca siê w wielu wnioskach opinii. Sprowadza siê do
stwierdzenia, przy braku pozytywnych przes³anek dla
stwierdzenia zwi¹zku przyczynowego w danej sprawie,
do formu³y „ale nie mo¿na wykluczyæ”, i¿ do zdarzenia
dosz³o w okolicznoœciach zakreœlonych pozwem. Mo¿-
na zauwa¿yæ, ¿e takie sformu³owanie w konkluzji opinii
cechuje, i¿ nie jest to zdanie które podlega logicznej ocenie
prawdy lub fa³szu. Zatem w procesie, który prowadzo-
ny jest wed³ug prawide³ logiki, w którym podstaw¹ jest
potwierdzenie lub falsyfikacja formu³owanych twierdzeñ,
niedopuszczalnym jest zamykanie dowodu z opinii bie-
g³ego wnioskiem, który nie podlega ocenie w kategoriach
prawdy i fa³szu.

Podstawowe pytania, na które bieg³y musi odpowie-
dzieæ, aby jego wywód by³ kompletny i spójny sprowa-
dzaj¹ siê do nastêpuj¹cych fundamentalnych kwestii:
1. Czy krzywda-szkoda, której spór dotyczy w ogóle
w sensie obiektywnym zaistnia³a i czy jest w sporze w³a-
œciwie objaœniona? Kilkakrotnie zdarza³o siê, i¿ zg³asza-
no wnioski dowodowe na okolicznoœæ zwi¹zku przyczy-
nowego, a przedmiotowa krzywda-szkoda nie mia³a
miejsca w sensie obiektywnym. Prawnik, niezale¿nie czy
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dotyczy to pe³nomocnika procesowego czy sêdziego, nie
jest w stanie oceniæ istnienia elementu sporu, jakim jest
szkoda-krzywda na zdrowiu, poza tymi, które widoczne
s¹ na pierwszy rzut oka. Tylko bieg³y lekarz, mo¿e od-
powiedzieæ na pytanie czy w sensie obiektywnym zg³a-
szana szkoda mia³a miejsce, czy te¿ jest to tylko subiek-
tywne odczucie powoda lub jego rodziny. Tak wiêc po-
miniêcie tego pytania i odpowiedzi na nie jest zasadni-
czym b³êdem. Stwierdzenie braku krzywdy-szkody
w sensie obiektywnym zamyka³oby niejeden tocz¹cy siê
spór.

Drugi problem to okreœlenie czasu, w jakim sporna
szkoda mia³a miejsce. Rozwi¹zanie ma takie samo zna-
czenie, jak to, czy szkoda wyst¹pi³a w ogóle. Istotnym
bowiem jest czy wyst¹pi³a ona w okresie czasu zakreœlo-
nym w pozwie – przes³anka o zwi¹zku czasowym. Do-
piero twierdz¹ca odpowiedŸ na te dwa pytania daje
asumpt do badania zwi¹zku przyczynowego. Nie oma-
wiamy oczywistych dla formu³owania konkluzji opinii
oœwiadczeñ spieraj¹cych siê stron, w rodzaju „nasz ze-
spó³ ds. zaka¿eñ szpitalnych stwierdzi³, i¿ rozpoznanie
u powoda zakwalifikowane zosta³o jako zaka¿enie szpi-
talne”, lub „dyrekcja tutejszego ZOZ uznaje, i¿ jego pra-
cownik dopuœci³ do powstania spornej szkody u pacjen-
ta, ale nie widzimy podstaw dla uznania roszczeñ finan-
sowych”, czy te¿ o sytuacji, w której istniej¹ bezpoœred-
nie œrodki dowodowe (dowód prima faciae).

Konkluzja opinii w czêœci dotycz¹cej zwi¹zku przy-
czynowego polega na wnioskowaniu z udowodnionych
faktów oraz tez poœrednich, wynikaj¹cych wprost z ma-
teria³u dowodowego. Ostatecznie stanowi to podstawê
dla konstruowania przez s¹d domniemania faktycznego
odnosz¹cego siê do g³ównego przedmiotu sporu.

Praktycznie w sprawach szkód dotycz¹cych zdrowia
i ¿ycia nie udaje siê wywieœæ wprost zwi¹zku przyczy-

nowego. Podsumowuj¹c, ka¿da opinia w czêœci dotycz¹cej
badania zwi¹zku przyczynowego powinna zamykaæ siê ja-
sn¹ konkluzj¹ – przyjêciem zwi¹zku przyczynowego z praw-
dopodobieñstwem granicz¹cym z pewnoœci¹ lub innym,
b¹dŸ odrzuceniem zwi¹zku przyczynowego z prawdopo-
dobieñstwem granicz¹cym z pewnoœci¹ lub innym. W sy-
tuacji, gdy materia³ dowodowy nie pozwala na sformu³o-
wanie w opinii któregoœ z wy¿ej wymienionych wniosków,
jedynym mo¿liwym dopuszczalnym dla bieg³ego jest pod-
sumowanie, i¿ na podstawie dostarczonego materia³u nie
mo¿na ani przyj¹æ, ani odrzuciæ zwi¹zku przyczynowego.

W praktyce bieg³ego zdarzy³a siê sytuacja, kiedy to
pe³nomocnik na sali s¹dowej zada³ dramatyczne pytanie,
które brzmia³o „to, co ja mam zrobiæ, ¿eby udowodniæ,
¿e...?” – jest to jeden z zabiegów zmierzaj¹cych do wy-
muszenia wyra¿enia przez bieg³ego opinii kategorycznej
w sytuacji, kiedy materia³ dowodowy jest zbyt sk¹py. Rol¹
bieg³ego jest objaœnienie i sprowadzenie spornej specja-
listycznej materii do poziomu ogólnie zrozumia³ego, a nie
wyrêczanie pomocników procesowych w formu³owaniu
dowodów. Korzystnym rozwi¹zaniem w procesie cywil-
nym by³oby wprowadzenie funkcjonuj¹cego w systemie
anglosaskim „witness expert” – czyli œwiadka bieg³ego.
System ten umo¿liwia, ¿e ka¿da ze stron w sporze mo¿e
wybraæ i zatrudniæ swojego bieg³ego dla pomocy w dowo-
dzeniu swych racji wymagaj¹cych wiedzy specjalistycznej,
co uczyni³oby problem przeprowadzania dowodu z opinii
bieg³ego przed s¹dem, bardziej klarownym i zrozumia³ym.

Niezwykle wa¿nym jest uporz¹dkowanie warsztatu
merytorycznego oraz dyscyplina intelektualna dla skon-
struowania wartoœciowej i poprawnej opinii, bowiem o ile
od wyroku s¹dowego istnieje jeszcze ca³y tryb odwo³aw-
czy, o tyle od zgodnych, ale niepoprawnych opinii bie-
g³ych takiej drogi nie ma.
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