Fundacja Alternova w Zielonej Górze
Wydział Biegłych Sądowych
telefon 505 411 655
e-mail biegli.sadowi@alternova.pl

Zielona Góra, 22 sierpnia 2017 roku
Nr korespondencji FA/20170822-3/GH

Sędzia Sądu Okręgowego Marek Omelan
Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu

Do wiadomości:
1. Biegli sądowi ustanowieni przy Sądzie Okręgowym w Elblągu- wszyscy.
Dotyczy: określenia istotnych warunków ubezpieczenia OC biegłego sądowego.

Szanowny Panie Prezesie
Zwracam się do Pana z prośbą o przekazanie biegłym sądowym ustanowionym przy Sądzie
Okręgowym w Elblągu poniższej informacji dotyczącej istotnych warunków, na jakie należy zwracać
uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biegłego sądowego (dalej:
ubezpieczenia OCBS).
Chciałbym wyrazić pogląd, że informacje zawarte w niniejszym piśmie są istotne z uwagi na
interes biegłych sądowych i szeroko rozumiane dobro organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Słusznym jest stwierdzenie, że ubezpieczenie OC, obok dóbr materialnych, zarówno ubezpieczonych,
jak i poszkodowanych, chroni również dobre imię ubezpieczonych, w tym przypadku biegłych
sądowych - osób zaufania publicznego i uczestników pracy wymiaru sprawiedliwości. Posiadanie
przez biegłych wiedzy na temat oczekiwanych warunków ubezpieczenia OCBS stanowi fundament
właściwej jego oceny i leży w interesie zarówno biegłych, jak i wymiaru sprawiedliwości.
Przykładem istotnej informacji dla każdego biegłego może być zwrócenie uwagi na zapisy
w ofertach ubezpieczenia dotyczące ochrony prawnej. Każde ubezpieczenie OCBS zawiera
klauzule gwarantujące ubezpieczonemu zapłacenie przez ubezpieczyciela uzasadnionych kosztów
obrony i pomocy prawnej, gdzie słowo "uzasadnione" jest rozumiane jako koszty poniesione
w interesie równocześnie ubezpieczonego i ubezpieczyciela (w granicach odpowiedzialności za OC
ubezpieczonego). Nie jest to jednak ubezpieczenie ochrony prawnej, które musi spełniać wymagania
określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 27 ustawy).
Tu należy odnotować, że aktualnie, wg naszej wiedzy, żadne towarzystwo ubezpieczeń nie
oferuje ubezpieczenia ochrony prawnej dla biegłych. Jednocześnie zdarza się, że przedsiębiorcy lub
pośrednicy ubezpieczeniowi zawierają informacje o ubezpieczeniu ochrony prawnej biegłych
sądowych w swoich ofertach ubezpieczenia OCBS. Takie informacje mogą być nieprawdziwe
i błędnie oznaczać zakres usługi ubezpieczeniowej oraz mogą stanowić naruszenie interesów
biegłych sądowych.
W naszej organizacji został wyodrębniony Wydział Biegłych Sądowych do prowadzenia spraw
związanych ze współpracą z biegłymi oraz Fundusz Biegłych do realizacji celów statutowych
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ukierunkowanych na niesienie pomocy Biegłym Sądowym, w tym m.in. udzielanie pomocy obecnym
i byłym Biegłym Sądowym znajdującym się w trudnej sytuacji w wyniku choroby lub zdarzeń
losowych. W każdej inicjatywie podejmowanej przez Wydział mamy na uwadze dobro biegłych.
Określiliśmy elementy ubezpieczenia, które powinny znaleźć się w umowie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej biegłego sądowego. Są to w szczególności:
1. Obejmowanie ochroną tzw. czystych strat finansowych, za które uważa się uszczerbek
majątkowy poniesiony przez poszkodowaną osobę trzecią, niewynikający ze szkody na osobie
lub ze szkody majątkowej.
2. Obejmowanie ochroną następstw naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej, w tym
konieczność zapłaty zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.
3. Określenie zakresu czasowego ubezpieczenia OC w taki sposób, by biegły po zaprzestaniu
pełnienia funkcji i zakończeniu ubezpieczenia nadal posiadał ochronę ubezpieczeniową,
do zakończenia biegu przedawnienia (stosowanie triggera act commited).
4. Obejmowanie ochroną szkód w rzeczach (również innych niż dokumenty) znajdujących się
pod kontrolą lub w pieczy biegłego. Jest to ważne dla biegłych dokonujących bezpośredniego
badania przedmiotów, m.in. dla informatyków badających sprzęt elektroniczny.
Rosnąca świadomość odpowiedzialności odszkodowawczej biegłych profesjonalistów coraz
częściej prowadzi do zawierania przez nich ubezpieczeń OCBS. Nie wszystkie z tych umów zawierają
wymienione powyżej istotne warunki takiej umowy. Jest to o tyle niebezpieczne dla biegłych, że
negatywne skutki zawarcia takich umów mogą odczuwać za kilka lub nawet kilkanaście lat.
Ponadto, oczywiste wydaje się oczekiwanie biegłych, że ubezpieczenie OCBS będzie ich
chronić także po zaprzestaniu pełnienia funkcji i zakończeniu ubezpieczenia. Równie istotne jest dla
nich objęcie ochroną roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, np. z tytułu nieuzasadnionego
aresztowania lub skazania przy opiniowaniu w sprawach karnych.
Z uwagi na powyższe można uznać, że nasza prośba o przekazanie powyższych informacji do
biegłych jest uzasadniona. Wyrażamy w ten sposób dbałość o odpowiednie warunki ubezpieczenia
OC dla tej grupy uczestników pracy wymiaru sprawiedliwości. Więcej informacji na poruszane tematy
udzielamy drogą mailową, pytania proszę kierować na adres biegli.sadowi@alternova.pl.
Z uwagi na fakt, że nie posiadamy danych kontaktowych do wszystkich biegłych sądowych
ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Elblągu, to uprzejmie prosimy o przekazanie im treści tego
pisma do wiadomości.
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