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W odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada 2015 r., dotyczące dalszych prac nad
projektem ustawy o biegłych sądowych, przygotowanym na podstawie przyjętych przez Radę
Ministrów w 2014 r. założeń do projektu ustawy, uprzejmie informuję, co następuje.
Projekt

ustawy,

po jego

przygotowaniu

przez

Rządowe

Centrum

Legislacji

w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości, został poddany konsultacjom publicznych
oraz

opiniowaniu,

stowarzyszeniami

w

szczególności

zrzeszającymi

biegłych

z

sądami
sądowych,

powszechnymi,
a

także

m.in.

prokuraturami,
Krajową

Radą

Sądownictwa, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Prokuratorem
Generalnym. W wyniku procedury konsultacyjnej do projektu ustawy zgłoszono bardzo
liczne uwagi oraz propozycje uzupełnienia projektowanych regulacji.
Jednocześnie, od września 2014 r., w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzona była
kontrola Najwyższej Izby Kontroli fu n k cjo n o w a n ie biegłych w wymiarze sprawiedliwości".
Jedną z płaszczyzn kontroli były prace legislacyjne nad projektem założeń a następnie
projektem ustawy o biegłych sądowych. Konkludując ustalenia powzięte w wystąpieniu
pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w powyższym zakresie, zalecono podjęcie działań
legislacyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego i efektywnego działania instytucji
biegłych

w

wymiarze

sprawiedliwości.

Jednocześnie

uznano

za

zasadne dokonanie

rozważenia zmian w przygotowanym projekcie ustawy w sposób uwzględniający uwagi
zgłoszone w toku konsultacji i opiniowania, a także wnioski, jakie wypływać będą z badań
zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w toku kontroli. Instytutowi Wymiaru
Sprawiedliwości, w zakresie dotyczącym oceny funkcjonowania biegłych w wymiarze
sprawiedliwości.
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Uwzględniając

powyższe,

uzasadnione

pozostaje

oczekiwanie

na

całkowite

zakończenie prac badawczych Instytutu nad problematyką biegłych, a następnie dokonanie
ich analizy w kontekście przygotowanego projektu ustawy oraz uwag zgłoszonych względem
niego wtoku konsultacji publicznych i opiniowania. Dopiero wówczas możliwe będzie
podjęcie decyzji w przedmiocie ewentualnych dalszych prac legislacyjnych nad projektem
ustawy oraz ich kierunku, także przy uwzględnieniu zmieniającego się otoczenia prawnego.

