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na przestrzeni ostatnich kilku lat Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie
kierował do Ministra Sprawiedliwości postulat w postaci pilnego potrzeby uchwalenia
przez prawodawcę kompleksowej ustawy o biegłych sądowych. Postulat ten związany
jest z dążeniem Rzecznika do zapewnienia obywatelom właściwej gwarancji prawa do sądu
wynikającej ze standardu wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
Rzecznik powoływał się przy tym m.in. na wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli
- „Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości”1, raport pt. „Biegli sądowi
w Polsce”2 wydany przez Helsińską Fundacja Praw Człowieka w kwietniu 2014 r. oraz
raport pt. „Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje” 3 projektu
badawczego Forensic Watch (nr E2/2162). We wskazanych publikacjach również wyrażono
opinię co do konieczności wprowadzenia do porządku prawnego w najbliższym możliwym
terminie kompleksowej ustawy o biegłych sądowych.
Z treści korespondencji prowadzonej w niniejszej sprawie4 przez Rzecznika
z Ministrem Sprawiedliwości wynika, że Minister Sprawiedliwości – dostrzegając
problemy związane z funkcjonowaniem biegłych sądowych w obecnym otoczeniu prawnym
– podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o biegłych sądowych. Ustawa ta
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ma zmierzać do uregulowania zagadnień prawnych dotyczących biegłych w jednym akcie
normatywnym, uwzględniając kwestie powoływania i weryfikacji kwalifikacji biegłych
sądowych w celu zapewnienia obywatelom, których sprawy są rozstrzygane przez sądy
powszechne w często oparciu o opinie biegłych, dostępu do ekspertów o najwyższych
kwalifikacjach merytorycznych i etycznych.
W piśmie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia
2016 r. Rzecznik został poinformowany o wstępnym etapie prac nad projektem ustawy
o biegłych sądowych. Wskazano w nim również, iż w ówczesnym terminie nie było
możliwe określenie daty zakończenia rządowych prac nad projektem ustawy dotyczącą
biegłych sądowych, ponieważ projekt ten nie został zgłoszony do wykazu prac
legislacyjnych Rady Ministrów z zakreślonym terminem realizacji zadania.
Od tego czasu upłynęły już dwa lata, a Ministerstwo Sprawiedliwości w dalszym
ciągu nie przedstawiło opinii publicznej jakiejkolwiek informacji na temat etapu prac
lub postępu w pracach nad rządowym projektem ustawy, która w sposób
kompleksowy uregulowałaby problematykę dotyczącą biegłych sądowych. Ponadto,
Rzecznik nie otrzymał ze strony Ministra Sprawiedliwości jakiejkolwiek odpowiedzi na
swoje kolejne już ponaglenie w przedmiotowej sprawie5.
Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179),
zwracam się do Pana Prezesa z apelem o przyspieszenie prac nad ustawą o biegłych
sądowych. Proszę jednocześnie o informację na temat planowanego terminu zakończenia
rządowych prac legislacyjnych dotyczących tej ustawy.
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