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Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1418, dalej jako: ustawa) i wydanego na jej podstawie zarządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii 

opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r. 

poz. 76, dalej jako: zarządzenie).  

Skarga wniesiona do Rzecznika dotyczy przede wszystkim: 

 punktu 9.3 lit. c załącznika do zarządzenia (Standardy metodologii opiniowania w 

opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów), który stanowi, że „materiały 

pochodzące z badania, stanowiące podstawę wydania opinii, nie mogą być 

udostępniane osobom badanym”,  

 punktu 5.3 lit. c załącznika do zarządzenia, który stanowi, że drugi etap procesu 

diagnostycznego obejmuje „poinformowanie osób badanych o braku zgody na 

rejestrację badania oraz możliwości przerwania lub odstąpienia od badania w sytuacji 

nieprzestrzegania przez osoby badane zakazu rejestracji”. 

Po wstępnej analizie problemu pragnę stwierdzić, że ww. przepisy zarządzenia 

istotnie wzbudzają również moje wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją. W 
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związku z tym zwróciłem się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o ustosunkowanie się 

do przedstawionych wątpliwości. Kopię wystąpienia przekazuję Pani Minister w załączeniu.  

Jednocześnie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustaw z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.), zwracam się do 

Pani Minister z prośbą o odniesienie się do problemu przedstawionego w wystąpieniu 

do Ministra Sprawiedliwości i poinformowanie mnie, czy przepisy ustawy oraz 

wydanego na jej podstawie zarządzenia były na którymkolwiek etapie procesu 

legislacyjnego przedmiotem konsultacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych.   

 [Adam Bodnar] 
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