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CZY SPOŁECZNA RADA KOORDYNACYJNA  

DS. DZIAŁALNOŚCI EKSPERTÓW SĄDOWYCH  

MOŻE BYĆ EFEKTYWNYM NARZĘDZIEM WSPÓŁPRACY  

WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANÓW ŚCIGANIA  

Z PLACÓWKAMI EKSPERTYZY SĄDOWEJ? 

(DOŚWIADCZENIA LITEWSKIE) 

 

 

Streszczenie 

Ustawa o ekspertyzie sądowej na Litwie weszła w życie z dniem 1 maja 2003 roku 

razem z kodeksem karnym, kodeksem postępowania karnego oraz kodeksem karnym 

wykonawczym. W artykule 1 Ustawy zapisano, że „Ta ustawa określa status ekspertów 

sądowych i instytucji ekspertyzy sądowej, ustala wymagania kwalifikacyjne stawiane 

ekspertom sądowym oraz tryb nadawania im kwalifikacji eksperckich, warunki i tryb 

stosowania wiadomości specjalnych wykonując ekspertyzy sądowe, a także wymagania 

stawiane ekspertyzom sądowym”. Natomiast w artykule 16 Ustawy o ekspertyzie sądowej 

Litwy, znajduje się lakoniczny zapis, że „Działalność instytucji ekspertyzy sądowej oraz 

prywatnych biegłych sądowych koordynuje Rada koordynacyjna ds. działalności ekspertów 

sądowych. Skład Rady koordynacyjnej ds. działalności ekspertów sądowych oraz jej statut 

zatwierdza Minister Sprawiedliwości”. Kilkanaście lat obowiązywania tej Ustawy na Litwie 

pozwala zweryfikować i ocenić zgodność życzeń i zamierzeń ustawodawcy z rzeczywistością. 

Autorzy artykułu przedstawili podstawowe etapy działalności Rady koordynacyjnej ds. 

działalności ekspertów sądowych oraz zasygnalizowali niektóre problemy, negatywnie 

wpływające na współpracę organów ścigania z placówkami ekspertyzy sądowej i biegłymi.  
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CAN SOCIAL COORDINATION COUNCIL OF JUDICIAL EXPERTS ACTIVITY BE AN 

EFFECTIVE INSTRUMENT OF COOPERATION OF LAW ENFORCEMENT AND 

INSTITUTIONS OF FORENSIC EXPERTISE?  

(LITHUANIAN EXPERIENCE) 

Abstract 

The Law on Forensic Expertise in Lithuania came into force on 1st May 2003 along 

with the Criminal Code, Code of Criminal Procedure and Code of the Execution of Penalties. 

The first article of the law determines its purpose: „This law sets the status of forensic 

experts and institutions of forensic expertise, defines qualification requirements for experts, 

procedure of setting of expert qualifications, conditions and procedure of usage of special 

knowledge while performing forensic expertise and requirements for the act of forensic 

expertise”. Whereas the article 16 only laconically states that „Activities of forensic expertise 

institutions and private forensic experts are coordinated by the Coordination Council of 

Forensic Experts Activities”. The period of validation of this law allowed to verify and to 

evaluate the convergence of wishes and intentions of the legislator with reality. The authors 

of the article presented the main phases of activities of Coordination Council of Forensic 

Experts Activity and emphasized some issues negatively influencing the cooperation of law 

enforcement with institutions of forensic expertise and experts. 
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