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Pan

prof. dr hab. Zbigniew Religa
Minister Zdrowia
WARSZAWA

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy -
Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 163,
poz. 1363) zaczęły obowiązywać z dniem 26 września 2005 r. przepisy, które znacznie
rozszerzają zakres postępowania z różnymi kategoriami sprawców przestępstw o
charakterze seksualnym.

W znowelizowanych art. 72 § 1 i art. 95a § 1 Kodeksu karnego zobowiązują one
organy wymiaru sprawiedliwości oraz placówki opieki zdrowotnej do podejmowania
wobec sprawców przestępstw o charakterze seksualnym odpowiednich przedsięwzięć
prawno-karnych, organizacyjnych i leczniczo-terapeutycznych.

Jak mi jednak wiadomo, te obowiązujące od ponad półtora roku rozwiązania
ustawowe, tak istotne z punktu widzenia interesu społecznego, nie znalazły dotychczas
zastosowania w praktyce. Natomiast z informacji medialnych wynika, że „resorty
zdrowia i sprawiedliwości przygotowały projekt zmian w Kodeksie karnym
umożliwiający przymusowe leczenie pedofilów" (por. np. „Wydarzenia" w „Polsacie" z
20 marca br., „Dziennik" i „Metro" z 21 marca br.).

Sytuacja ta jest dla mnie niezrozumiała, Zwłaszcza uwzględniając treść pisma z
dnia 12 grudnia 2006 r. (l.dz. MZ-ZPP-073-3194-20/sk/06), jakie otrzymałem w tej
sprawie od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wynika z niego, że od 11
lipca 2006 r. w Ministerstwie Zdrowia pracuje międzyresortowy zespół, którego
zadaniem jest przygotowanie w oparciu o obowiązujące prawo nowej strategii leczenia
osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, a nie projektowanie nowych rozwiązań
prawnych. Ma temu służyć opracowanie i wdrożenie kompleksowych, profesjonalnych
programów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych.



Dlatego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie sprawy
oraz określenie, jakie zostały podjęte i w jakich terminach będą zakończone działania w
resorcie zdrowia zmierzające do wdrożenia w życie przepisów cytowanej ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. w zakresie dotyczącym sposobów postępowania ze sprawcami
przestępstw o charakterze seksualnym, o których mowa w znowelizowanych przez tę
ustawę art. 72 § 1 i art. 95a § 1 Kodeksu karnego.

Łączę wyrazy szacunku
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