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W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2015 r. znak ZSR422.5.2015.MMI
dotyczące postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.
opostępowamu wobec osób aburZeniarnipsychicZ;!ymi s/warająych agroenie ycia, zdrowia

lub wolności seksualnej in;ych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24) — dalej: „ustawa”,

uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie pragnę zapewnić Pana Rzecznika, że Minister SprawiedLiwości
podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu zabezpieczenie

właściwego wykonywania postanowień w/wym. ustawy, której zadaniem jest

zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju, a zwłaszcza tym

najmłodszym.

W ramach po siadanych kompetencji nadzorczych Ministra Sprawiedliwości

nad działalnością administracyjną sądów, w celu analizy i oceny prawidłowości oraz

skuteczności wykonywania przez prezesów wewnętrznego nadzoru

administracyjnego nad postępowaniami prowadzonymi w trybie ustawy, na bieżąco

pozyskiwane i analizowane są informacje od Prezesów Sądów Apelacyjnych

i Sądów Okręgowych.

Według stanu na dzień 20 lutego 2015 r., do sądów wpłynęło 50 wniosków

dyrektorów jednostek penitencjarnych, złożonych w trybie art. 9 ustawy.
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Prawomocnie zakończyło się 9 postępowań, w którym sąd uznał uczestnika

postępowania za osobę stwarzającą zagrożenie: w trzech przypadkach orzeczono

o umieszczeniu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjałnym

(dalej: KOZZD), w sześciu orzeczono nadzór prewencyjny. Ponadto w dwóch

sprawach wnioski prawomocnie oddalono oraz jednej umorzono prawomocnie

postępowanie. Spośród pozostałych 38 spraw, 7 postępowań zawieszono z uwagi
na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapytań prawnych dotyczących

zgodności przedmiotowej ustawy z Konstytucją. W większości spraw czynności

podejmowane są sprawnie, bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem potrzeby

priorytetowego ich traktowania.

W związku z sygnalizowanymi uchybieniami w zakresie terminowego

rozpoznawania poszczególnych spraw, w dniu 30 stycznia 2015 r. skierowano do

wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych pismo o objęcie osobistym nadzorem

po stępowań w sprawach wszczętych na podstawie przepisów wymienionej ustawy.

Odrębne pisma skierowano do Prezesów Sądów Apelacyjnych w Gdańsku,

w Łodzi oraz w Rzeszowie o objęcie szczególnym nadzorem wyszczególnionych —

z uwagi na duże znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego, spraw prowadzonych

w podległych Sądach Okręgowych. Informacje o podejmowanych w tych sprawach

czynnościach procesowych oraz zdarzeniach istotnych z punktu widzenia

sprawności postępowania, jak również wynikach czynności nadzorczych na bieżąco

przekazywane są Ministerstwu Sprawiedliwości.

Przeprowadzona na początku lutego 2015 r. w Sądzie Okręgowym
wGdańsku lustracja dotycząca spraw prowadzonych w trybie ustawy wykazała

trudności w sporządzaniu opinii pisemnych przez biegłych oraz ustalaniu terminów

rozpraw, na które mogą stawić się biegli. W związku ze stwierdzonymi

uchybieniami, Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wydał w dniu 5 lutego 2015

zarządzenie mające na celu zapewnienie sprawnego toku postępowania w sprawach

objętych lustracją, a także w sprawach tej kategorii z nowego wplywu.

Ponadto w sprawie Sądu Okręgowego \V Gdańsku sygn.

stwierdzono uchybienia w terminowym i zgodnym z metodyką pracy sędziego

prowadzeniu sprawy. Obecnie czynności podejmowane są niezwłocznie. W dniu

5 lutego 2015 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Zastępcy
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Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku o zbadanie

i przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, czy sędzia referent w sprawie

sygn. dopuścił się rażącej i oczywistej obrazy przepisów, a jeżeli

tak, podjęcia dalszych stosownych działań.

W dniu 17 lutego 2015 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej wydal
polecenie, aby wnioski dyrektorów jednostek penitencjarnych składane były nie

później niż na osiem miesięcy przed planowanym zakończeniem odbywania kary

przez osobę skazaną. Ponadto w każdym przypadku zwalniania osadzonego, wobec

którego wystąpiono z wnioskiem, w sytuacji gdy sąd nie rozpatrzył

przedmiotowego wniosku w terminie jednego miesiąca przed końcem kary,
zobowiązano dyrektorów zakładów karnych do rozważenia wystąpienia
z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 755 1 pkt 1 kp.c.

Informuję ponadto, że obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone

są prace nad projektem ustawy o biegłych sądowych, która może przyczynić się do

usprawnienia toku przedmiotowych postępowań sądowych. Projekt ten znajduje się

aktualnie na etapie analizy uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych

i opiniowania.

Pragnę zapewnić, że cel ustawy, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa

publicznego, realizowany jest również poprzez ścisłą współpracę Służby

Więziennej z Policją. Współpraca ta daje wymierne efekty zwłaszcza w sytuacjach,

gdy skazany objęty wnioskiem opuszcza zakład karny przed prawomocnym

rozpoznaniem tego wniosku przez sąd.

Odnosząc się do prośby Pana Rzecznika o wskazanie sygnatur oraz sądów,

przed którymi toczą się postępowania zainicjowane wnioskami złożonymi w trybie
art. 9 ustawy, podaję jak niżej:
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Jednocześnie informuję, że w/wym. dane nie obejmują spraw prawomocnie

zakończonych.

upoąznłenIa
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