
Sygn. akt NSL Rep. 206/0WUl17
ORZECZENIE

dnia 12 stycznia 2018 r.
NACZELNY SAtD LEKARSKI:
Przewodniczacy: lek. Piotr Minowski
Czlonkowie: lek. Grazyna Lesyng-Pawlowska

lek. dent. Mariola l:..yczewska
lek. Wojciech l:..etcki
lek. Jerzy Nosarzewski

Protokolant: Agnieszka Wielgus

w obecnosci Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
- lek. Grzegorza Wrony

po rozpoznaniu dnia 12 stycznia 2018 r. sprawy /ek. Z M
nr.pwz:

obwinionego 0:
nieetyczne postepowanie polegajetce na wydaniu w dniu 12 sierpnia 2016 r. w M:
zaswiadczenia nr 12016 jako lekarz sadowy 0 stanie zdrowia to jest 0 niezdolnosci do udzlah.
w czynnosclach sadowych na potrzeby toczqcego si~ postepowanla karnego dla uczestnika
postepowania D N . bez badania tego pacjenta, co jest naruszeniem art. 12 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. 0 lekarzu sqdowym oraz art. 1 i art. 40 Kodeksu Etyki lekarskiej
w zwiazku z art. 53 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich;

z powodu odwolanla wniesionego przez Okr~gowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
, Izby Lekarskiej .

od orzeczenia Okr~gowego SetduLekarskiego w Ki
z dnia 06 pazdziernika 2017 r., sygn. akt

uchyla zaskarzone orzeczenie i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania przez SetdI instancji.

Czlonkowie:

6~C>-6~.):~ e....=/~n .J~ ..

............ ~ .......:./_.-,.--:;:::'»>:
~~L.~

~niCZctCY.
~~~
~ ,

Strona 11



NSL Rep. 206/0WUl17
Uzasadnienie

Okreqowy Sqd Lekarski w K (dalej OSL) rozpoznal w pierwszej instancji sprawe
obwinionego lek. Z: M (nr PWZ: ! ). Orzeczeniem z dnia 6 pazdziernika
2017 r. (sygn. akt ) OSL uniewinnif obwinionego od popefnienia czynu, polegajqcego na
nieetycznym postepowanlu wskutek wydania przez obwinionego, jako lekarza sqdowego w dniu 12
sierpnia 2016 r. w M zaswiadczenla nr ' :1216 0 stanie zdrowia, tj. 0 nlezdolnosci do
udzialu w czynnosciach sadowych na potrzeby toczaceqo si~ postepowanla karnego dla uczestnika
postepowania p. 0 N , bez zbadania tegoz pacjenta, co mialo stanowi6 naruszenie art. 12
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. 0 lekarzu sqdowym oraz art. 1 i art. 40 Kodeksu Etyki
Lekarskiej w zw. z art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich. OSL obciqzyf Skarb
Paristwa kosztami postepowanla w sprawie.

Od powyzszeqo orzeczenia OSL, pismem z dnia 14listopada 2017 r. odwolanie do Naczelnego
Sadu Lekarskiego zfozyf Okr~gowy Rzecznik Odpowiedzislnosci Zawodowej w K , zaskarzalac
rozstrzyqnlecle Sqdu I instancji w calosci, na niekorzysc obwinionego. W odwolaniu zarzucono:

• naruszenie art. 61 ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez cowolna a nie swobodna ocene
zebranych dowod6w, z naruszeniem kryteri6w ustawowych,

• naruszenie art. 82 ust. 1 zd. 2 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez bezpodstawne przyjecie, iz
w sprawie istniafy podstawy do uniewinnienia obwinionego od popelnlenia zarzuconego mu
czynu,

• naruszenie prawa materialnego (przepis6w wskazanych w postawionym obwinionemu zarzucie)
poprzez bezpodstawne uznanie, ii w sprawie zaistniafy przeslanki do wydania zaswiadczenia
lekarskiego bez badania pacjenta.
W odwolaniu Okr~gowy Rzecznik Odpowledzlalnosci Zawodowej w K

o uchylenie zaskarZonego orzeczenia i przekazanie sprawy obwinionego lek. Z
do ponownego rozpoznania przez OSLo

Naczelny 5ctd Lekarski zwaiyt, co nastepule:
Odwofanie okazalo sle zasadne. Zdaniem Sqdu " instancji OSL bt~dnie potwierdzif w sprawie

po stronie obwinionego lek. Z' M . brak realizacji znamion zarzuconego mu
przewinienia zawodowego.

Naleiy miec na uwadze, iz sporzadzone przez OSL uzasadnienie, wydanego w sprawie
orzeczenia Sadu I instancji wskazuje, iz Sqd ten przyjqt, iz obwiniony nie naruszyl przepis6w
ustawowych, regulujqcych wydawanie przez lekarza sqdowego zaswiadczen 0 stanie zdrowia.
Tak brzrniace stanowisko w kontekscie ustalonych przez OSL fakt6w musi budzi6 watpliwosci,
w szczeqolnosci w zakresie realizacji przez obwinionego wymog6w, wynikajqcych z dyspozycji art. 12
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. 0 lekarzu sqdowym(Oz. U. z 2017 r., Nr 123, poz. 849 ze
zm.). Zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego w ustalonym przez OSL stanie faktycznym nie rnozna
zasadnie przyjqC, iz w sprawie nie doszfo do popefnienia przewinienia zawodowego. Nie zostafy
bowiem zrealizowane szczeg61ne przesfanki, umozliwiajqce wystawienie przez lekarza sqdowego
zaswiadczenia 0 stanie zdrowia, bez przeprowadzenia badania pacjenta.

Jednak, zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego trafnie dostrzezone w sprawie przez Sqd I
instancji okolicznosci fagodzqce stwarzajq miarodajnq pfaszczyzn~ do rozwaienia przez Sqd Lekarski
skorzystania z dobrodziejstwa przewidzianego w ramach art. B2 ust. 2 in prine. ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. 0 izbach lekarskich. Zgodnie z przywofanym przepisem prawa Sqd Lekarski moie umorzyc
post~powanie w przypadku przewinienia mniejszej wagi, gdy interes pokrzywdzonego temu si~ nie
sprzeciwia. W orzecznictwie przewaza poglqd, ze 0 zakwalifikowaniu zachowania (czynu) jako
przypadku mniejszej wagi decydujq przedmiotowe i podmiotowe znamiona czynu, przemawiajqce za
ztagodzeniem prawnej reakcji na dane zachowanie (tak m.in. Sqd Najwyzszy w: wyroku z dnia 3
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listopada 2016 r., sygn. akt SOl 64/~6: wyroku z dnia 9 pazdziernika 1996 r., sygn. akt V KKN 79196,
OSNKW 1997, z. 3-4, poz. 27). W przypadku przewinien zawodowyeh lekarzy, zdaniem Naczelnego
Sqdu Lekarskiego, istotne kryteriumoceny, ezy przypadek mniejszej wagi ma miejsce, stanowi niewielki
stopien szkodliwosc' spofecznej czynu dla srodowlska lekarskiego oraz niewielki·stopien zawinienia.
Zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego szczeg61nasytuacja, w jakiej dziafaf obwiniony lek. Z
M (okollcznosct przywofane w uzasadnieniu zaskarZonego orzeezenia), a takze sam brak
potwierdzenia negatywnych skutk6w w zakresie przebiegu postepowanla karnego, w ramaeh kt6rego
miafo zostac wykorzystane przedmiotowe zaswiadczenle, wskazuja na potrzebe pozytywnego
zastosowania w sprawie dobrodziejstwa umorzenia postepowania w przedmiocie odpowiedzialnosci
zawodowej obwinionego, wobec uznania, iz potwierdzony w sprawie przypadek stanowi przewinienie
mniejszejwagi.

Z uwagi na przywofanewyze] okollcznosc, eelem nalezyteqo rozpoznania sprawy przez Sqd I
instancji oraz rnalac na uwadze ograniczenia, wynikajqce z dyspozycji art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.), Naczelny Sad
Lekarski dziafajqc na podstawie art. 92 ust. 1 wskazanej ustawy uchylif zaskarZone orzeczenie
i skierowaf sprawe obwinionego lek. Z M: do ponownego rozpoznania przez
Okr~gowySqd Lekarskiw K
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