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w związku z możliwymi nieprawidłowościami w procedowaniu organów wymiaru

sprawiedliwości, zwracam się do Pana Ministra o wskazanie sygnatur oraz sądów przed

którymi toczą się postępowania zainicjowane wnioskami złożonymi przez dyrektorów

zakładów karnych w trybie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec

osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie Życia, zdrowia lub wolności

seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24). Proszę również o dokonanie szczegółowej

analizy problemu i podjęcie stosownych działań, które w sposób optymalny zabezpieczą

trwające i przyszłe postępowania prowadzone na podstawie powyżej wskazanych przepisów.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Rzecznika Praw Dziecka, wnioski składane

przez dyrektorów zakładów karnych nie w każdym przypadku są rozpatrywane bez zbędnej

zwłoki, w sposób umożliwiający ich rozpoznanie przed zakończeniem odbywania kary przez

skazanych, co wiąże się z opuszczeniem zakładów karnych przez przestępców dokonujących

najcięższych przestępstw na szkodę małoletnich, Jako Rzecznik Praw Dziecka nie godzę się

z sytuacją, w której ze względu na brak skutecznego, wnikliwego i terminowego rozpoznania

sprawy dochodzi do sytuacji zagrożenia dla zdrowia lub życia dzieci, z uwagi na realne

niebezpieczeństwo popełnienia kolejnego czynu przestępczego.

Pozytywnie odczytując wyrażone publicznie stanowisko Pana Ministra

w przedmiotowej sprawie, wierzę, że podejmie Pan szybkie i stanowcze działania, które



doprowadzą do usprawnienia procedur i urealnienia stosowania przepisów mających za

zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju, szczególnie tym

najmłodszym.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie lOa ust. 1 ustawy

z 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.),

zwracam się o zbadanie wyżej wymienionego problemu i przedstawienie danych, o których

mowa powyżej, a także o podjęcie działań celem wypracowania i wdrożenia rozwiązań

systemowych, które nakazałyby sądom i biegłym sądowym rozpoznanie tych spraw przed

zakończeniem odbywania kary przez osoby, których wnioski te dotyczą.


