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Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

Kodeks postępowania karnegoi 

… 

Rozdział 22 

Biegli, tłumacze, specjaliści 

Art. 193. § 1. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 

wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. 

§ 2. W celu wydania opinii można też zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej. 

§ 3. W wypadku powołania biegłych z zakresu różnych specjalności, o tym, czy mają oni 

przeprowadzić badania wspólnie i wydać jedną wspólną opinię, czy opinie odrębne, 

rozstrzyga organ procesowy powołujący biegłych. 

Art. 194. O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się postanowienie, w którym należy 

wskazać: 

1) imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych, a w wypadku opinii instytucji, w razie 

potrzeby, specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział w przeprowadzeniu 

ekspertyzy, 

2) przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformułowaniem, w miarę potrzeby, pytań szczegółowych, 

3) termin dostarczenia opinii. 

Art. 195. Do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy, lecz także każda 

osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie. 

Art. 196. § 1. Nie mogą być biegłymi osoby wymienione w art. 1781, 1822 i 1853 oraz osoby, 

do których odnoszą się odpowiednie przyczyny wyłączenia wymienione w art. 40 § 1 pkt 1–3 i 54, 

osoby powołane w sprawie w charakterze świadków, a także osoby, które były świadkiem czynu. 

                                                      

1 Art. 178.  Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 

1) obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, 

o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, 

2) duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. 
2 Art. 182. § 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. 

§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. 

§ 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest 

oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem. 

3 Art. 185.  Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą 

z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie. 
4 Art. 40.   § 1. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli: 

1) sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio, 

2) jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela 

ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób, 

3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi 

rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia, 

opieki lub kurateli, 

4) był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany 

w charakterze świadka lub występował jako biegły, 

5) brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy strony, albo 

prowadził postępowanie przygotowawcze, 

6) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie, 
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§ 2. Jeżeli ujawnią się przyczyny wyłączenia biegłego wymienione w § 1, wydana przez niego 

opinia nie stanowi dowodu, a na miejsce biegłego wyłączonego powołuje się innego 

biegłego. 

§ 3. Jeżeli ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego albo 

inne ważne powody, powołuje się innego biegłego. 

Art. 197. § 1. Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów 

i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam 

z całą sumiennością i bezstronnością”. 

§ 2. Biegły sądowy powołuje się na przyrzeczenie złożone przy ustanowieniu go w tym 

charakterze. 

§ 2a. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec 

biegłego lub osoby najbliższej w związku z jego czynnościami, może on zastrzec dane 

dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. Pisma 

procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której biegły jest zatrudniony, lub na inny 

wskazany przez niego adres. 

§ 3. Do biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, art. 179–181, art. 187, art. 188 § 2 i 45, 

art. 190 oraz art. 191 § 1. 

Art. 198. § 1. W miarę potrzeby udostępnia się biegłemu akta sprawy w zakresie niezbędnym 

do wydania opinii i wzywa się go do udziału w przeprowadzeniu dowodów. 

§ 2. Organ procesowy może zastrzec swoją obecność przy przeprowadzaniu przez biegłego 

niektórych lub wszystkich badań, jeżeli nie wpłynie to ujemnie na wynik badania. 

§ 3. W razie potrzeby organ procesowy może wprowadzić zmiany co do zakresu ekspertyzy lub 

postawionych pytań oraz stawiać pytania dodatkowe. 

Art. 199. Złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej 

oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu czynu, nie mogą stanowić dowodu. 

Art. 199a. Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu 

kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby możliwe jest wyłącznie za jej zgodą. 

Przepisu art. 199 nie stosuje się. 

Art. 200. § 1. W zależności od polecenia organu procesowego biegły składa opinię ustnie lub na 

piśmie. 

§ 2. Opinia powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego, 

2) imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu 

ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich, 

3) w wypadku opinii instytucji – także pełną nazwę i siedzibę instytucji, 

4) czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii, 

5) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski, 

                                                                                                                                                                 

7) brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone, 

8) (uchylony), 

9) brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw, 

10) prowadził mediację. 
5 Art. 188.  … 

§ 2. W czasie składania przyrzeczenia wszyscy, nie wyłączając sędziów, stoją. 

… 

§ 4. Świadkowi, który w danej sprawie składał już przyrzeczenie, sąd przypomina je przy przesłuchaniu, chyba 

że uzna za potrzebne ponowne odebranie przyrzeczenia. 
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6) podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii. 

§ 3. Osoby, które brały udział w wydaniu opinii, mogą być, w razie potrzeby, przesłuchiwane 

w charakterze biegłych, a osoby, które uczestniczyły tylko w badaniach – w charakterze 

świadków. 

Art. 201. Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii 

lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych 

lub powołać innych. 

Art. 202. § 1. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego sąd, 

a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołuje co najmniej dwóch biegłych lekarzy 

psychiatrów. 

§ 2. Na wniosek psychiatrów do udziału w wydaniu opinii powołuje się ponadto biegłego 

lub biegłych innych specjalności. 

§ 3. Do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, w zakresie 

zaburzeń preferencji seksualnych, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, 

powołuje biegłego lekarza seksuologa. 

§ 4. Biegli nie mogą pozostawać ze sobą w związku małżeńskim ani w innym stosunku, który 

mógłby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich samodzielności. 

§ 5. Opinia biegłych powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności 

oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i jego aktualnego stanu 

zdrowia psychicznego, a zwłaszcza wskazanie, czy stan ten pozwala oskarżonemu na udział 

w postępowaniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny, a w razie 

potrzeby także stwierdzenia co do okoliczności wymienionych w art. 93b Kodeksu karnego. 

Art. 203. § 1. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia 

psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, 

gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. 

Przepis art. 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba że oskarżony wnosi o poddanie go obserwacji. 

§ 2. O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania 

obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora. 

Przepisy art. 156 § 5a oraz art. 249 § 3 i 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna trwać dłużej niż 4 tygodnie; na wniosek 

zakładu sąd może przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do zakończenia 

obserwacji; łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może przekroczyć 

8 tygodni. O zakończeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają sąd. 

§ 4. Na postanowienia, o których mowa w § 2 i 3, przysługuje zażalenie. Sąd rozpoznaje zażalenie 

niezwłocznie. 

§ 5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, 

w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia 

odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji, w tym do wykonywania 

obserwacji osób pozbawionych wolności, oraz sposób finansowania obserwacji, a także 

warunki zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności, mając na uwadze 

potrzebę zapewnienia sprawnego toku postępowania. 

Art. 204. § 1. Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania: 

1) głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie się z nim za pomocą pisma, 

2) osoby nie władającej językiem polskim. 

§ 2.  Należy również wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przełożenia na język polski pisma 

sporządzonego w języku obcym lub odwrotnie albo zapoznania strony z treścią 

przeprowadzanego dowodu. 
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§ 3. Do tłumacza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłych. 

Art. 205. § 1. Jeżeli dokonanie oględzin, przesłuchania przy użyciu urządzeń technicznych 

umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość, eksperymentu, ekspertyzy, 

zatrzymania rzeczy lub przeszukania wymaga czynności technicznych, w szczególności takich jak 

wykonanie pomiarów, obliczeń, zdjęć, utrwalenie śladów, można do udziału w nich wezwać 

specjalistów. 

§ 2. Specjalistę nie będącego funkcjonariuszem organów procesowych można wezwać, przed 

przystąpieniem do czynności, do złożenia następującego przyrzeczenia: „Świadomy 

znaczenia powierzonej mi czynności i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam 

uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”. 

§ 3. W protokole czynności przeprowadzonej z udziałem specjalistów należy wskazać ich imiona 

i nazwiska, specjalność, miejsce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko oraz podać rodzaj 

i zakres czynności wykonanych przez każdego z nich. 

Art. 206. § 1. Do specjalistów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłych, z wyjątkiem 

art. 194, 197, 200 i 202. 

§ 2. W razie potrzeby można przesłuchiwać specjalistów w charakterze świadków. 

Rozdział 23 

Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy 

Art. 207. § 1. W razie potrzeby dokonuje się oględzin miejsca, osoby lub rzeczy. 

§ 2. Jeżeli przedmiot może ulec przy badaniu zniszczeniu lub zniekształceniu, część tego 

przedmiotu należy w miarę możności zachować w stanie nie zmienionym, a gdy to nie jest 

możliwe – stan ten utrwalić w inny sposób. 

Art. 208. Oględzin lub badań ciała, które mogą wywołać uczucie wstydu, powinna dokonać osoba 

tej samej płci, chyba że łączą się z tym szczególne trudności; inne osoby odmiennej płci mogą być 

obecne tylko w razie konieczności. 

Art. 209. § 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się 

oględziny i otwarcie zwłok. 

§ 2.  Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem biegłego 

lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej. W wypadkach nie cierpiących 

zwłoki oględzin dokonuje Policja z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora. 

§ 3. Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znalezienia. Do czasu przybycia biegłego oraz 

prokuratora lub sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można tylko w razie konieczności. 

§ 4.  Otwarcia zwłok dokonuje biegły lekarz, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej, 

w obecności prokuratora albo sądu. W postępowaniu przed sądem art. 396 § 1 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 5.  Do obecności przy oględzinach i otwarciu zwłok można, w razie potrzeby, oprócz biegłego, 

wezwać lekarza, który ostatnio udzielił pomocy zmarłemu. Z oględzin i otwarcia zwłok biegły 

sporządza opinię z zachowaniem wymagań art. 200 § 2. 

Art. 210. W celu dokonania oględzin lub otwarcia zwłok prokurator albo sąd może zarządzić wyjęcie 

zwłok z grobu. 

Art. 211. W celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można 

przeprowadzić, w drodze eksperymentu procesowego, doświadczenie lub odtworzenie przebiegu 

stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów. 

Art. 212. W toku oględzin lub eksperymentu procesowego można dokonywać również przesłuchań 

lub innych czynności dowodowych. 
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