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Wielce Szanowny Panie Ministrze

Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostało wszczęte postępowanie w sprawie

skargi konstytucyjnej p. Jacka G. (sygn. akt SK 25/07), w której skarżący stoi na

stanowisku, że zakwestionowany przez niego przepis art. 248 § 1 ustawy - Kodeks

karny wykonawczy narusza prawo osadzonych do bycia traktowanymi w sposób

humanitarny w okresie odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego

aresztowania (art. 41 ust. 4 Konstytucji RP) oraz zakaz karania ich w sposób okrutny,

nieludzki lub poniżający (art. 40 Konstytucji RP), ograniczając konstytucyjne prawa w

sposób sprzeczny z zasadą proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Zdaniem

skarżącego, zakwestionowany przez niego przepis narusza jednocześnie zasadę

„przyzwoitej legislacji" i dostatecznej określoności (art. 2 Konstytucji RP).

Skargę tę uważam za zasadną i zasługującą na poparcie przez Rzecznika Praw

Obywatelskich. Dlatego w skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego piśmie

procesowym z dnia 7 września 2007 r. zgłosiłem swój udział w postępowaniu ze skargi p.

Jacka G.. Jest duże prawdopodobieństwo, że kwestionowany przepis zostanie uznany

przez Trybunał za niekonstytucyjny.

Wcześniej - w piśmie z dnia 5 września 2007 r. - zwróciłem się do Ministra

Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie stosownej zmiany wydanego na podstawie art. 248

§ 2 k.k.w. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie

trybu postępowania właściwych organów w wypadku gdy liczba osadzonych w zakładach



karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

(Dz.U. Nr 65, poz. 459). Zmiana ta powinna bowiem uwzględniać potrzebę zakreślenia

okresu umieszczenia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w warunkach,

w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m2.

W udzielonej mi odpowiedzi z dnia 26 października bież. roku (l.dz. BM-I-0760/07)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości zajęła w sprawie negatywne stanowisko

stwierdzając, iż „w świetle obecnej regulacji, propozycja uregulowania postulowanej

kwestii w akcie podustawowym nie znajduje oparcia w aktualnym brzmieniu upoważnienia

zawartego w art. 248 § 2 k.k.w."

Brak stosownego upoważnienia ustawowego rzeczywiście stanowi przeszkodę w

odpowiedniej zmianie przepisów wskazanego rozporządzenia. W tej sytuacji jednak

konieczne jest zainicjowanie przez Ministra Sprawiedliwości takiej zmiany art. 248 k.k.w.,

aby stanowił on rzeczywisty wyjątek od zasady określonej w art. 110 k.k.w., w

szczególności, żeby określał maksymalny czas umieszczenia osadzonych w zakładach

karnych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3

m2.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147)

uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tym przedmiocie.

Łączę wyrazy szacunku
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