
Warszawa, dnia 3 marca 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym

(druk nr 73)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa o lekarzu sądowym weszła w życie 1 lutego 2008 r. Ustawa ta określa

uprawnienia i obowiązki lekarza sądowego dotyczące sposobu wydawania zaświadczeń

lekarskich oraz ich formy i treści, dla uczestników postępowań cywilnych i karnych. Określa

szereg wymogów formalnych pośród których znajduje się między innymi prowadzenie

rejestru wystawionych zaświadczeń.

Niestety po wejściu w życie ustawy okazało się, że zainteresowanie wykonywaniem

czynności lekarza sądowego na terenie kraju nie jest wystarczające w stosunku do

istniejących potrzeb.

Obecnie uchwalona ustawa o zmianie ustawy o lekarzu sądowym zmierza do

czasowego dopuszczenia innych lekarzy do wykonywania czynności zastrzeżonych dla

lekarza sądowego. Lekarze ci nie będą musieli spełniać niektórych warunków zawartych w

ustawie ani wykonywać niektórych obowiązków, które winien wypełniać lekarz sądowy np.

prowadzić rejestru zaświadczeń. Dopuszczanie innych lekarzy do wykonywania czynności

lekarza sądowego będzie uprawnieniem prezesów sądów okręgowych, którzy będą mogli z

niego korzystać w sytuacji braku możności zawarcia dostatecznej liczby umów

o wykonywanie czynności lekarza sądowego w okręgu danego sądu.

Ustawa ma charakter ustawy epizodycznej - ma obowiązywać do dnia 31 grudnia

2008 r. co pozwoli na terminowe wejście w życie ustawy o lekarzu sądowym i uniknięcie

utrudnień w okręgach sądów, w których nie ma wystarczającej liczby umów zawartych z

lekarzami chętnymi do wykonywania zawodu lekarza sądowego.



- 2 -

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu z inicjatywy Rady Ministrów jako projekt pilny.

W toku prac sejmowych projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości

i Praw Człowieka oraz do Komisji Zdrowia. Komisje wprowadziły jedynie niewielkie zmiany

precyzujące katalog przepisów ustawy, które nie będą stosowane do lekarzy dopuszczonych

do wykonywania czynności lekarza sądowego.

III. Uwaga szczegółowa

W art. 1 w ust. 3 ustawa stanowi (między innymi), że przepisy art. 15 nie będą miały

zastosowania do lekarzy dopuszczonych do wykonywania czynności lekarza sądowego.

Art. 15 nakłada na lekarza obowiązek prowadzenia rejestru wystawionych zaświadczeń.

W świetle wyłączenia tego obowiązku budzi wątpliwość utrzymanie obowiązku,

o którym mowa w art. 16 ustawy o lekarzu sądowym - udostępniania rejestru na żądanie

prezesa sądu okręgowego. Skoro nie istnieje obowiązek prowadzenia rejestru trudno od

lekarza wymagać udostępniania takiego rejestru.

Propozycja poprawki:

- w art. 1 , w art. 28a w ust. 3 wyrazy "i art. 15" zastępuje się wyrazami ", art. 15 i

art. 16".
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