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UZASADNIENIE

postanowienia z 29 sierpnia 2022 roku

Postanowieniem  z  15  marca  2022  r.  Starszy  Referendarz  sądowy  w  Sądzie

Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przyznał biegłemu sądowemu Jerzemu

Juszczak tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii kwotę 4.761,33 zł, zgodnie

z wnioskiem biegłego (postanowienie k. 418, 419, 420).

Powyższe  postanowienie  zostało  zaskarżone  przez  pozwanego  Zbigniewa  Saratę

skargą  na  orzeczenie  referendarza  sądowego.  W uzasadnieniu  skargi  zarzucono,  iż  biegły

Jerzy Kuszczak sporządził fałszywą opinię, wielokrotnie poświadczając nieprawdę. Skarżący

podniósł, iż biegły podczas sporządzania opinii przyjął błędne założenia, co skutkowało tym,

iż biegły w istocie nie wykonał analizy zleconej przez Sąd (skarga k. 426-426v, uzupełnienie

skargi k. 433-433v)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie  z  treścią  art.  288  k.p.c.  biegły  za  wykonaną  pracę  (tj.  za  samo  już

sporządzenie  opinii)  ma  prawo  żądać  wynagrodzenia,  a  przewodniczący  może  przyznać

biegłemu zaliczkę na poczet wydatków. 

Granice  wysokości  wynagrodzenia  przyznawanego  biegłemu danej  specjalności  za

wykonaną  pracę  wyznaczają  stawki  wynagrodzenia  ustalone  w  rozporządzeniu  Ministra

Sprawiedliwości  z  dnia  24  kwietnia  2013 r.  w sprawie  określenia  stawek wynagrodzenia

biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla

wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

Poza  stawką  godzinową,  weryfikacji  sądu  podlega  także  liczba  godzin  pracy

przeznaczonych na sporządzenie opinii wykazywana przez biegłego i stanowiąca podstawę

obliczenia wynagrodzenia.

Sąd podziela w tym zakresie ocenę Starszego Referendarza sądowego, zgodnie z którą

liczba godzin potrzebnych dla sporządzenia opinii,  wskazana w karcie pracy (k. 412), nie

budzi wątpliwości, co nie było również kwestionowane przez skarżącego.

Odnosząc  się  do  zarzutów  skargi  stwierdzić  należy,  że  koncentrują  się  one  na

twierdzeniu,  że  biegły  sporządził  opinię  z  naruszeniem  przepisów,  tym  samym  jest  ona
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wadliwa,  czy  wręcz  fałszywa,  a  zatem  biegłemu  nie  należy  się  za  nią  wynagrodzenie.

Skarżący nie kwestionuje natomiast zasadności podjętych przez biegłego czynności, czasu ich

wykonania, czy też przyjętych przez biegłego stawek wynagrodzenia.

Ustosunkowując się do treści skargi,  podkreślić należy,  że wynagrodzenie biegłego

jest uzależnione przede wszystkim od jego kwalifikacji, potrzebnego czasu do wydania opinii

i nakładu pracy. O ile opinia została sporządzona zgodnie ze zleceniem Sądu i nie odnosi się

do kwestii nieistotnych z punktu widzenia tego zlecenia, co mogłoby wpływać na zawyżoną

ilość  poświęconego  na  sporządzenie  opinii  czasu,  nie  ma  podstaw  do  kwestionowania

wynagrodzenia w kontekście merytorycznej zawartości opinii.

W  sprawie  niniejszej  Sąd  polecił  biegłemu  sporządzenie  opinii  na  okoliczność

weryfikacji prawidłowości dokonanego przez powodową spółdzielnię naliczenia zadłużenia

pozwanych w stosunku do powódki za konkretny okres. Sporządzona przez biegłego opinia

odnosi się do powyższej tezy i odpowiada na postanowione przez Sąd pytania. Kwestia tego,

czy odpowiedź ta jest wystarczająca, ocena jej przydatności dla rozpoznania sprawy a także

poprawności, będzie przedmiotem dalszego postępowania. Strona pozwana, jak i powodowa,

mogą zgłaszać merytoryczne zastrzeżenia do opinii biegłego i w razie potrzeby Sąd dopuści

dowód  uzupełniający  lub  wysłucha  biegłego  na  rozprawie.  Kwestie  te  nie  mają  jednak

wpływu na wysokość należnego biegłemu wynagrodzenia, skoro sporządził on opinię zgodnie

z  postanowieniem Sądu.  W sytuacji,  gdy Starszy  Referendarz  sądowy prawidłowo ustalił

kwotę wynagrodzenia biegłego,  która w istocie  nie  jest  kwestionowana przez skarżącego,

zarówno co do przyjętej przez biegłego stawki, jak również liczby godzin przeznaczonych na

sporządzenie,  a  jednocześnie  odpowiadają  one  nakładowi  pracy  niezbędnemu  dla

sporządzenia spornej opinii  (czego skarżący nie kwestionuje),  to zarzuty pozwanego są w

oczywisty sposób bezzasadne.

Podnoszone  przez  skarżącego  ewentualne  wadliwości  towarzyszące  sporządzeniu

opinii, prowadzą w istocie do podważenia jej mocy dowodowej, co jest niedopuszczalne na

etapie  przyznawania  biegłemu  wynagrodzenia.  Negatywne  stanowisko  pozwanego,  co  do

treści  opinii  i  sposobu  jej  sporządzenia,  nie  może  pozbawić  biegłego  stosownego

wynagrodzenia.

Odmienna  ocena  mogłaby  mieć  miejsce  wówczas,  gdyby  opinia  biegłego  była

wadliwa pod względem formalnym, co nie miało miejsca w niniejszej sprawie. Ocena mocy

dowodowej  opinii,  pod  kątem  jej  twierdzeń  merytorycznych,  nie  jest  zaś  przedmiotem

badania  sądu na etapie  przyznawania  biegłemu wynagrodzenia.  W przypadku zaś  oparcia

ostatecznego orzeczenia o błędną,  w ocenie strony, pod względem merytorycznym opinię
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biegłego, ma ona możliwość zaskarżenia orzeczenia sądu w zakresie prawem przewidzianym.

Dodać należy, że w skardze na postanowienie w przedmiocie szeroko rozumianego

wynagrodzenia biegłego strona może kwestionować zarówno czasochłonność poszczególnych

czynności, co może być weryfikowane przez sąd i w razie uzasadnionych podstaw obniżone,

jak i może podważać wysokość przyjętych stawek wynagrodzenia, jak też zasadność zwrotu

biegłemu poniesionych wydatków i ich wysokość.

W  sprawie  niniejszej  skarżący,  jak  już  wskazano,  nie  kwestionował  żadnego  z

opisanych  wyżej  elementów  składających  się  na  łączną  kwotę  przyznanego  biegłemu

wynagrodzenia – nie negował ani liczby godzin przeznaczonych na sporządzenie opinii, ani

godzinowej  stawki  wynagrodzenia  biegłego.  Zarzuty  dotyczące  wadliwości  opinii,  w tym

przyjęcia  przez  biegłego  błędnych  założeń,  co  miało  skutkować  poświadczeniem  przez

biegłego nieprawdy, mogą być obecnie jedynie przedmiotem oceny przydatności tego dowodu

w ramach sądowej oceny materiału dowodowego zebranego w sprawie.

Podsumowując,  zarzuty skargi  na orzeczenie referendarza sądowego okazały się w

całości bezzasadne, w związku z tym Sąd utrzymał zaskarżone orzeczenie w mocy (art. 39823

§ 3 k.p.c.).

Sygn. akt I C 350/21

Zarządzenie:
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Odpis  postanowienia  z  uzasadnieniem  doręczyć  pozwanemu  z  pouczeniem  o
niezaskarżalności.

Warszawa, 11 października 2022 roku
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