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Szanowny Panie Dyrektorze!
W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje prawo do sądowej kontroli
legalności pozbawienia wolności, wyrażone w art. 41 ust. 2 zd. 1 w zw. z art. 45 ust. 1
Konstytucji RP, a także w art. 5 ust. 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności. Należy zaakcentować, że prawodawca konstytucyjny w sposób
szczególny wyznacza w tym przypadku termin rozstrzygnięcia sprawy przez sąd: orzeczenie
musi zostać wydane niezwłocznie. Konstytucja RP nakłada tym samym na ustawodawcę
obowiązek wprowadzenia rozwiązań, które zagwarantują realną kontrolę sądu i wydanie
orzeczenia w tak określonym terminie (zob. wyr. TK z dnia 11 czerwca 2002 r., sygn. akt
SK 5/02, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 41).
Podkreślenia wymaga, że nawet w przypadku wyjątkowych okoliczności zewnętrznych
związanych np. z zagrożeniem epidemiologicznym na organach państwa spoczywa
obowiązek takiego zorganizowania pracy, aby zapewnić zachowanie wspomnianych praw.
Prawa określone w art. 45 Konstytucji nie mogą być ograniczane nawet w przypadku
obowiązywania stanu wojennego lub stanu wyjątkowego (art. 233 ust. 1 Konstytucji RP).
Tymczasem z uzyskanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich informacji
wynika, że posiedzenia dotyczące zażaleń na zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego
aresztowania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie są odwoływane.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
dotyczących następujących okoliczności:
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- czy faktycznie posiedzenia dotyczące rozpoznania zażaleń na zastosowanie lub
przedłużenie tymczasowego aresztowania są odwoływane w Sądzie Apelacyjnym w
Warszawie?
- czy posiedzenia aresztowe są odwoływane również w pozostałych sądach apelacyjnych
w kraju?
- czy posiedzeniom aresztowym nadano rangę priorytetową z uwagi na to, że dotyczą
wolności osobistej człowieka?
Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania jest kluczowe z perspektywy podjęcia
ewentualnych działań przez Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.
Biorąc pod uwagę charakter przedstawionej problematyki, będę zobowiązany za
potraktowanie niniejszego wniosku jako pilnego.

Łączę wyrazy szacunku,
Dariusz Zbroja
Zastępca Dyrektora Zespołu
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