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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
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Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Pľokuľatoľ Geneľalny
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nawiązując do enia Rzecznika Praw Dziecka z 27 kwietnia 2016 r

(Zss.422'22.20I6.I<K), dotyczącego braku biegłych sądowych na etapie postępowań

w pľzedmiocie oĺzekania o niepełnospľawności, a takŻę wynikającej z tego potľzeby

zabezpieczenia dobra dzieci z niepełnosprawnościami, chciałbym ponownie zwrócić uwagę

Pana Ministra na powyŻszą problematykę.

W dalszym ciągu do Rzecznika wpływa duzo spraw dotyczących postępowań

sądowych w pľzedmiocie orzekania o niepełnospľawności oraz o stopniu niepełnospľawności.

Problemy poľuszane przez zgłaszających to przede wszystkim brak dostatecznej |iczby

biegłych sądowych, długie terminy oczekiwania na badanie u biegłych sądowych, czy teŻ

brak konkretnych specjalistów na listach Pľezesów Sądów okręgowych.

Powyższe powoduje pľzewlekłość postępowań sądowych w przedmiocie orzekania

o niepełnosprawności, co stanowi naruszenie konstýucyjnego pľawa ĺozpoznania sprawy bez

nieuzasadnionej zwłoki, zagwarantowanego w art. 45 ust. l Konstýucji Rzeczypospolitej

Polskiej.

Wobec faktu, Że oko|iczności dotyczycące stanu zdrowia małoletnich nie mogą być

ustalane ptzez Sąd samodzielnie, dowód z opinii biegłych jest elementarnym źrődłem

wpływającym na przebieg Sprawy oraz jej meľýoryczne tozstrzygnięcie.

W odpowiedzi uđzięlonej 6 częrwca 2016 r. Podsekĺetarz Stanu w Ministerstwie

Sprawiedliwości podzielił pogląd Rzecznika o potľzebie usprawnienia funkcjonowania

wymiaľu sprawiedliwości ľównież w obszarze dotyczącym funkcjonowania biegłych

sądowych. Poinformował takŻę o podjęciu decyzji w przedmiocie przystąpienia do pľac
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legislacyjnych nad projektem nowej ľegulacji prawnej zmieľzającej do kompleksowego

uregulowania zagadnien pľawnych dotyczących biegłych sądowych w jednym akcie

normatywnym rangi ustawy.

Wobec powyŻszego, powołując się na upoważnienie Rzecznika Praw Dziecka do

podejmowania działań w interesie dzieci okľeślone przepisami art. 3, 10a i 11 ustawy z dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 Í. poz. 922), zwtacam się

do Pana Ministra o poinformowanie o działaniach podjętych w powyŻszym zakresie oraz

ptzekazanie informacji o stopniu Zaawansowania pľac nad pľojektem ustawy o biegłych

sądowych \
ýs/

2


