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W stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problem 
przewlekłości postępowania karnego. Jak wynika z danych uzyskanych w toku badania 
wpływających do Biura Rzecznika spraw indywidualnych, przewlekłość ta w wielu 
przypadkach spowodowana jest długotrwałością oczekiwania na sporządzenie opinii 
przez biegłych. 

Zagadnienie to było już niejednokrotnie przedmiotem korespondencji pomiędzy 
Rzecznikiem a Ministrem Sprawiedliwości. 

W dotychczasowych wystąpieniach Rzecznik wskazywał między innymi, iż 
przewlekłość postępowania spowodowana długotrwałością oczekiwania na opinie 
biegłych stanowi naruszenie prawa obywatela do rozstrzygnięcia jego sprawy w 
rozsądnym terminie. Podnosił także, iż w swoim orzecznictwie Europejski Trybunał 
Praw Człowieka wielokrotnie podkreślał, iż sygnatariusze Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności mają obowiązek tak zorganizować system ochrony 
prawnej, aby sprawy były rozstrzygane w zgodzie z wymaganiami wynikającymi z art. 
6 Konwencji. Rządy nie mogą przy tym bronić się warunkami społeczno -
ekonomicznymi, w których działa system wymiaru sprawiedliwości. 

Jak wynikało z otrzymanych informacji usprawnieniu współpracy sądu i 
prokuratury z biegłymi miała służyć ustawa o biegłych, której projekt opracowywany 
był w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
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Ustawa powyższa nie została dotychczas uchwalona, a nawet jej projekt nie został 
wniesiony przez Rząd pod obrady Parlamentu. Sejm VI kadencji rozpatrywał 
wprawdzie poselski projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych 
postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw (Druk Sejmowy nr 667), jednakże 
na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 4 września 2008 r. 
prace na projektem zostały zawieszone do czasu wpłynięcia do Sejmu rządowego 
projektu ustawy. Prace legislacyjne nie zostały jednak podjęte przez Sejm VI kadencji. 

Z ostatniej informacji udzielonej Rzecznikowi z Ministerstwa Sprawiedliwości 
pismem z dnia 20 października 2010 r., nr DO-VI-0131-81/10 wynikało, iż prowadzenie 
prac legislacyjnych nad projektem ustawy o biegłych sądowym było wysoce utrudnione 
ze względu na sytuację Skarbu Państwa. Rzecznik został jednocześnie powiadomiony o 
innych działaniach podejmowanych przez Resort, mających na celu usprawnienie pracy 
biegłych. 

Ze skarg wpływających do mnie wynika jednak, iż w dalszym ciągu długotrwałe 
oczekiwanie na opinię biegłych stanowi częstą przyczynę przewlekłości postępowania. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie, czy i ewentualnie 
jakie działania mające na celu skrócenie czasu oczekiwania na opinie biegłych są 
obecnie podejmowane w kierowanych przez Pana Ministra Resorcie. 


