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PISMO PEŁNOMOCNIKA SKARŻĄCEGO
W odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2011, uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego Sąd
nie wydał decyzji procesowej skutkującej zniszczeniem

Rejonowy dla K

zapisów rozmów pomiędzy skarżącym, a obrońcami. Jakkolwiek znowelizowane przepisy przy stosownej ich wykładni - pozwalałyby być może na takie postąpienie, jednakże Sąd stoi
na stanowisku, że brak aktów wykonawczych, które regulowałyby sposób zniszczenia
materiałów operacyjnych. Nadto pojawił

się istotny problem techniczny,

bowiem na tym

etapie postępowania, nie sposób "wykasować" części zapisów z nośników CD, jak również
zniszczyć części akt sądowych, na których znajdują się stenogramy, czy komunikaty z

rozmów. Obecnie Sąd zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniem czy planowane
są prace legislacyjne dotyczące wydania ~oniecznych aktów wykonawczych. Sąd konsultuje
również z
częściowego

biegłymi

problem częściowego wykasowania zapisów z płyt CD. Problem

niszczenia akt sądowych nie jest obecnie rozważany.

W tej sytuacji należy przyjąć, że nawet jeśli Trybunał Konstytucyjny doszedłby do

przekonania,

że

normatywną,

to skarga K. P

obecnie

obowiązujące

przepisy ustawy o Policji

wypełniły lukę

winna zostać rozpoznana merytorycznie

- l -

przy zastosowaniu art. 39 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, bowiem
ochrony
do
doprowadziła
nie
przepisów
zaskarżonych
nowelizacja
konstytucyjnych praw skarżącego.
Uprzejmie proszę zatem o wyznaczenie rozprawy, bowiem niedługo minie 3 rocznica złożenia
skargi (marzec 2009).
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