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I. Wstęp

Już na przełomie XIX i XX w. młody amerykański sędzia Learned Hand 
stwierdził, że nikt nie może zaprzeczyć temu, iż prawo powinno 
w pewien sposób korzystać z wiedzy ekspertów zawsze, gdy może to 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu1.

Niniejsza publikacja jest poświęcona analizie roli biegłych sądowych 
w sporach międzynarodowych oraz sporach rozstrzyganych na forach 
międzynarodowych. Jednocześnie umożliwia porównanie krajowych 
regulacji w zakresie postępowań bez elementu międzynarodowego (albo 
przynajmniej bez wyraźnie widocznego elementu międzynarodowego) 
w różnych kulturach prawnych, porządkach prawnych, w różnych sytu-
acjach oraz w przypadku stawiania przed biegłymi różnych zadań. Naj-
częściej chodzi oczywiście o ich pomoc przy przeprowadzaniu dowodów.

W przypadku wszystkich kwestii specjalistycznych rozstrzyganych 
w sporach sądowych i innych postępowaniach, jak również ogólnie 
w powszechnej praktyce, przyjmuje się, że wiedzieć to nie to samo co 
znać, znać nie oznacza umieć, a umieć nie oznacza jeszcze zdolności 
oceny. Ocena sprawy jest zawsze względna, uzależniona od okoliczno-
ści, otoczenia i rozmaitych wpływów krajowych i międzynarodowych, 
które mogą być zupełnie niewidoczne. Biegły musi być w stanie oko-
liczności te zidentyfikować i uwzględnić. Jego umiejętność porusza-
nia się w środowisku międzynarodowym jest w obecnych czasach nie-
zbędna także w sprawach, które na pierwszy rzut oka nie są osadzone 
w kontekście międzynarodowym. Czy sobie to uświadamiamy, czy też 
nie, znaczenie czynności biegłych (ekspertów) we wszelkich postępowa-
niach wciąż rośnie. Wraz z coraz większą złożonością wszelkich zagad-
nień życia codziennego wąska specjalizacja zawodowa staje się czymś 
zupełnie normalnym, a czasem wręcz niezbędnym w każdej dziedzi-
nie ludzkiej działalności. Tak samo dzieje się w przypadku najrozma-
itszych postępowań (tu w znaczeniu terminu ogólnego, najczęściej 
jednak stosowanego dla postępowań kontradyktoryjnych). Twierdze-
nie, że określona sprawa nie ma żadnego oddziaływania międzynaro-
dowego, jest mylące i niejednokrotnie błędne. Może i kwestie między-
narodowe są w konkretnym przypadku ukryte i nie pierwszoplanowe,  
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ale przecież dla obiektywnych kryteriów oceny często nie istnieją poję-
cia typu „narodowość” czy „granice państwa”. Mimo znacznej interna-
cjonalizacji środowiska prawnego (oraz wpływu unijnego czy innego 
wpływu ponadregionalnego) jest rzeczą naturalną, że prawo, porządek 
prawny oraz stosowanie prawa są w pierwszej kolejności kwestiami śro-
dowiska krajowego. Jeżeli jednak w postępowaniu powstanie konieczność 
oceny jakiejkolwiek okoliczności innej niż wyłącznie prawna, postulat  
zawarty w poprzednim zdaniu przestaje obowiązywać albo przynaj-
mniej zostaje w pewnej mierze ograniczony. Rozstrzyganie kwestii 
spornych nie jest bowiem sprawą wyłącznie oceny prawa, ale również 
czynu. Podczas gdy w kwestiach prawnych spotykamy się z krajowymi 
kryteriami oceny, kwestie dotyczące znamion wykraczają poza podej-
ście krajowe. W formie abstrakcyjnej mało kto sobie to uświadamia. 
Ale kiedy mówimy o konkretnych kategoriach znamion, wniosek taki 
dla każdego wydaje się logiczny. Tak np. uszczerbek zdrowia lub utrata 
życia jest na pewno kategorią prawną, lecz ocena prawna zależy od opinii 
lekarskiej. Ale ona korzysta już z uniwersalnych metod uzależnionych 
od globalnego stanu wiedzy i konkretnej dziedziny. Medyczne metody 
oceny będą więc w większości przypadków identyczne tak w miejscu 
prowadzenia konkretnego postępowania, jak i wiele tysięcy kilome-
trów dalej, na innym kontynencie. To samo można w zasadzie powie-
dzieć o wszelkich innych obszarach działalności człowieka. Dotyczy to 
np. metod ekonomicznych i matematycznych, z których prawo, prak-
tyka prawna, a przede wszystkim praktyka prawa handlowego korzystają 
najczęściej. Współcześnie, także w kontekście krajowym, wykorzystuje 
międzynarodowe kryteria oceny i wyceny, międzynarodowe standardy  
rachunkowości itp., a kryteria te mają bezpośredni jak i pośredni wpływ 
na otoczenie krajowe.

W przypadku postępowań międzynarodowych prywatnoprawnych czy 
publicznoprawnych, w postępowaniach przed ponadnarodowymi orga-
nami sądowniczymi czy też w postępowaniach arbitrażowych bardzo 
często analizuje się niezwykle specyficzną materię, ponadto sposób pro-
wadzenia postępowania, dowodzenia i oceny wykazuje szereg szczegól-
nych aspektów. Właśnie one, jak i ich relacje ze środowiskiem krajo-
wym, są najważniejszym przedmiotem niniejszej publikacji. Tematyka  
ta opracowana w formie niniejszej publikacji prezentowanej szero-
kiej publiczności obejmuje problematykę prawną (zwłaszcza, choć nie 
tylko, procesową) oraz prezentację podstawowych technik stosowanych 
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przez biegłych. Dotyczy to przede wszystkim opinii z zakresu ekonomii, 
wycen oraz innych czynności biegłych. Publikacja uwzględnia jednak 
częściowo także szereg innych obszarów, w których wymagana jest spe-
cjalistyczna pomoc biegłych czy po prostu osób posiadających szcze-
gólną wiedzę zawodową.

Mimo że głównym przedmiotem zainteresowania autorów są czynno-
ści biegłego w różnego rodzaju postępowaniach sądowych, uwzględ-
niają oni również czynności biegłych (szeroko rozumianych eksper-
tów) poza takimi postępowaniami. Chodzi tu głównie o działalność 
doradców technicznych, ale przede wszystkim rzeczoznawców mająt-
kowych oraz biegłych dokonujących czynności w szeroko rozumianym 
życiu codziennym (a nie tylko w stosunkach handlowych). Z wyceną 
majątku oraz czynnościami biegłych na potrzeby inne niż postępowanie 
sądowe, spotykamy się częściej, niż sobie to uświadamiamy. Transakcje 
finansowe, jak i np. transakcje związane z nieruchomościami i innym  
majątkiem, już od dawna przekraczają granice państw. Pogląd ten domi-
nuje przede wszystkim w krajach, w których występują ograniczenia 
związane z obrotem nieruchomościami lub innym majątkiem w kon-
taktach zagranicznych czy w stosunku do obcokrajowców albo przy-
najmniej tam, gdzie w przeszłości istniały znaczne ograniczenia w tym 
zakresie. Obrót nieruchomościami (jak i innymi specyficznymi rodza-
jami majątku) w kontekście międzynarodowym stał się rzeczą normalną 
niezależnie od tychże ograniczeń. Transakcje te są kategoryzowane jako 
tzw. asset deals, kiedy nieruchomości czy wszelkie inne rodzaje majątku 
stanowią część aktywów przedsiębiorstw pozostających w rękach cudzo-
ziemców albo stanowią przedmiot dowolnej transakcji międzynaro-
dowej. W środowisku rynkowym i w warunkach gospodarki global-
nej powstaje całe mnóstwo sytuacji, w których pewne stosunki, będące 
na pierwszy rzut oka stosunkami na poziomie krajowym, w rzeczywi-
stości zawierają początkowo ukryty element międzynarodowy2. Biegli 

2 Por. np. A. Bělohlávek, Význam mezinárodního prvku v závazkových vztazích, 
Právník 2006, Nr 5; E. Lorenz, Zur Struktur des internationalen Privatrechts, Berlin 
1977, s. 60–87; A. Bělohlávek, R. Hótová, Pojem investice z pohledu jejich mezinárod-
něprávní ochrany, Právo pro podnikání a zaměstnání 2006, Nr 4, s. 3–12; A. Bělohlávek, 
Prorogace pravomoci soudů v majetkových sporech s mezinárodním prvkem a otázka 
vzájemnosti, Právní rádce, Praha, Economia 2002, Nr 12, s. 22–24; A. Bělohlávek, Law 
Governing Joint Venture Status and joint Venture Agreements, in: International Joint 
Ventures, Alphen aan den Rijn [NLD], KLI/Center for International Legal Studies 
2009, s. 507–541; A. Bělohlávek, Výhrada veřejného pořádku hmotněprávního a proce-
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