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Szanowny Panie Dyrektorze,

W swoim wystąpieniu z dnia 10 stycznia 2006 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra
Sprawiedliwości o zmianę art. 222 § 2 pkt 7 Kodeksu karnego wykonawczego. Przepis ten
przewiduje możliwość wymierzenia tymczasowo aresztowanemu kary dyscyplinarnej
polegającej na pozbawieniu go prawa dokonywania zakupów artykułów żywnościowych
i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie
śledczym, na okres do 1 miesiąca. Rzecznik wskazał, że w obecnym brzmieniu przepis ten
w sposób nieuzasadniony niekorzystnie różnicuje sytuację osób tymczasowo aresztowanych
w stosunku do skazanych. Pozbawia też tymczasowo aresztowanego - lub co najmniej
ogranicza mu - możliwości prowadzenia korespondencji, a przez to pozbawia lub ogranicza
możliwości korzystania z przysługujących mu praw, w szczególności: prawa do
utrzymywania więzi z rodziną, kontaktu z obrońcą i pełnomocnikiem, a także prawa do
korzystania ze środków zaskarżania decyzji i orzeczeń wydawanych w postępowaniu
karnym (kopia wystąpienia w załączeniu).

W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 13 lutego 2006 r. (kopia również
w załączeniu) Pan Minister w całości podzielił pogląd Rzecznika w tej sprawie oraz
zapewnił, że w najbliższym czasie podjęta zostanie inicjatywa ustawodawcza w celu
odpowiedniej zmiany wskazanego przepisu. Niestety, do chwili obecnej przepis, o którym
mowa, nie został znowelizowany, zaś do Rzecznika wciąż wpływają skargi osób
tymczasowo aresztowanych, które żalą się, że wymierzenie im kary dyscyplinarnej
określonej w art. 222 § 2 pkt 7 Kkw skutkuje ograniczeniem ich prawa do prowadzenia
korespondencji.

W związku z przedstawionymi powyżej okolicznościami, mając na względzie

stanowisko Ministra Sprawiedliwości, na zasadzie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca



1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz.U, z 2001 r. nr 14 poz. 147)
zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora o rozważenie wprowadzenia
tymczasowych - do czasu zmiany przepisu - rozwiązań dla tego problemu, które
pozwoliłyby na wyeliminowanie naruszeń praw osób tymczasowo aresztowanych, wobec
których zastosowano karę dyscyplinarną określoną w art. 222 § 2 pkt 7 Kkw. Propozycją
Rzecznika jest przyjęcie stosowania wobec tymczasowo aresztowanych wskazanej kary
dyscyplinarnej w takim kształcie, jaki ustawodawca określił dla skazanych w art. 143 § 1
pkt 5 Kkw, co oznaczałoby zawężenie zakazu dokonywania zakupów w kantynie do
artykułów spożywczych i tytoniowych, lub też udostępnianie tymczasowo aresztowanemu
przez administrację w czasie wykonywania kary dyscyplinarnej papieru, kopert i znaczków
pocztowych w trybie § 18 i § 22 regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania
tymczasowego aresztowania.

Będę wdzięczny za powiadomienie o stanowisku zajętym w sprawie.

Z poważaniem
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