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tiesībām strādāt par tiesu medicīnas ekspertu Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā, kurš ir ļoti īss, ir lūgts saskaņot noteikumus par tiesu medicīnas eksperta darba 
veikšanu Eiropas Savienībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 16. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jābūt saskaņotām apmācību prasībām attiecībā uz 
medicīnas speciālistiem tiesu medicīnas jomā. Tādēļ Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu V pielikuma 5.1.3. punkts1 būtu jāattiecina arī uz medicīnisko 
specializāciju „tiesu medicīna”. Viņš norāda, ka pašreiz prasības attiecībā uz šo speciālistu 
apmācību nav saskaņotas, un prakse šajā sakarā dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras.

Komisijas novērojumi
Pastāv būtiska atšķirība attiecībā uz reglamentēto medicīnas specialitāšu skaitu starp 
dalībvalstīm un arī attiecībā uz valsts medicīnas speciālistu apmācības sistēmu organizāciju. 
Tādēļ saskaņā ar profesionālo kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas sistēmu, kas noteikta 
Direktīvā 2005/36/EK, medicīnas specialitātes uzskata par īpašu režīmu.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 
OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
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Direktīva aptver pašreizējo 54 medicīnas specialitāšu obligāto apmācības prasību 
saskaņošanu. Katras specializētās apmācības minimālais ilgums ir noteikts direktīvas 
V pielikuma 5.1.3. punktā. Tomēr „tiesu medicīna” nav ietverta direktīvas V pielikuma 
5.1.3. punktā. Tādēļ dalībvalstīm, organizējot šo specializāciju, direktīva nav saistoša.

Kaut gan dalībvalstis var paziņot Komisijai savus valstī pieņemtos profesionālos nosaukumus 
saskaņā ar atbilstošajām direktīvas kategorijām, tām nav pienākuma organizēt visu 
specialitāšu apmācības. Tādēļ profesionālis varētu gūt labumu no automātiskas viņa/viņas 
specialitātes atzīšanas, ja valstī pieņemtais profesionālais nosaukums attiecībā uz konkrēto 
specialitāti nav uzskaitīts izcelsmes valstī un arī uzņēmējā dalībvalstī.

Saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 26. pantu Komisija var iekļaut V pielikuma 5.1.3. punktā 
jaunas medicīnas specialitātes, kuras ir kopīgas vismaz divām piektdaļām dalībvalstu. Lai 
pieņemtu šādu pasākumu, Komisijai ir jāievēro direktīvas 58. panta 3. punktā minētā 
komitoloģijas procedūra.

Komisija nav saņēmusi nekādus oficiālus lūgumus no dalībvalstīm iekļaut tiesu medicīnu 
direktīvas V pielikuma 5.1.3. punktā.

Tādēļ medicīnas speciālisti tiesu medicīnas jomā var gūt labumu no viņu kvalifikāciju 
atzīšanas saskaņā ar tā saucamo vispārējo sistēmu (Direktīvas 2005/36/EK I nodaļa).

2011. gada decembrī Komisija iesniedza priekšlikumu par Direktīvas 2005/36/EK 
aktualizēšanu. Priekšlikumu pašreiz apspriež Padomē un Eiropas Parlamentā.

Ierosinātie grozījumi vienkāršotu jaunu medicīnas specialitāšu iekļaušanu direktīvas 
V pielikumā, samazinot nepieciešamo dalībvalstu skaitu līdz vienai trešdaļai. Tomēr 
vienošanās par priekšlikumu un šādiem grozījumiem vēl nav panākta.

Secinājums

Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punkts ir izsmeļošs attiecībā uz medicīnas 
speciālistu apmācības programmu dažādiem nosaukumiem.
Šajā pielikumā tiesu medicīna nav uzskaitīta kā viena no medicīnas specialitātēm ar 
saskaņotām prasībām. Tādēļ dalībvalstīm, organizējot šo specializāciju, direktīva nav saistoša.
Ja vismaz divas piektdaļas dalībvalstu ziņos Komisijai, ka tās reglamentē tiesu medicīnu kā 
atsevišķu specializāciju, Komisija var apsvērt šīs specialitātes iekļaušanu sarakstā. Tomēr 
Komisija nav saņēmusi nekādus lūgumus no dalībvalstīm iekļaut tiesu medicīnu direktīvas 
V pielikumā.
Jebkurā gadījumā medicīnas speciālisti tiesu medicīnas jomā varētu gūt labumu no viņu 
kvalifikāciju atzīšanas saskaņā ar tā saucamo vispārējo sistēmu.


