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W nawiązaniu do rozmowy w dniu 24 stycznia 2011 r., chciałabym uprzejmie
poddać pod rozwagę propozycję poszerzenia kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich
w sprawach toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, dotyczących wolności lub
praw człowieka i obywatela.
Na podstawie Konstytucji i obecnie obowiązującej ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.) Rzecznik Praw
Obywatelskich może wystąpić z własnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego lub
przyłączyć się do sprawy toczącej się na podstawie skargi konstytucyjnej. Jak dowodzi
praktyka, Rzecznik stosunkowo aktywnie korzysta z przysługujących mu środków działania
w tych postępowaniach. W wielu sprawach Trybunał przychyla się też do przedstawianej
oceny kwestionowanych regulacji, co skutkuje wyeliminowaniem z obrotu prawnego
przepisów rzutujących negatywnie na sferę wolności i praw człowieka i obywatela. Jako
mechanizm zapewniający efektywną ochronę, jest niezwykle istotny z punktu widzenia
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wiele postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, bezpośrednio dotyczących
zakresu przedmiotowego właściwego dla Rzecznika Praw Obywatelskich, toczy się jednak
bez jego udziału. Rzecznik nie ma bowiem możliwości przyłączenia się do spraw
wszczętych na wniosek innych podmiotów lub w przypadku zwrócenia się do Trybunału
Konstytucyjnego przez sąd z pytaniem prawnym. Obecny stan prawny wydaje się
nieadekwatny dla celów pełnej ochrony wolności lub praw człowieka i obywatela. Dlatego
też za zasadne należy uznać dążenie do umocowania ustawowego Rzecznika w powyższym
zakresie, poprzez przyznanie temu organowi prawa udziału w postępowaniu przed
Trybunałem w sprawach wniosków zgłaszanych przez inne uprawnione podmioty oraz
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pytań prawnych - gdy sprawy te dotyczą wolności lub praw człowieka i obywatela.
Postulowane kompetencje mieszczą się w zakresie działania Rzecznika Praw
Obywatelskich, określonym przez art. 208 Konstytucji i stanowią jego ustawową
konkretyzację.
Licząc na przychylne stanowisko Wysokiego Trybunału i udzielenie poparcia dla tej
inicjatywy, pozwalam sobie przekazać w załączeniu propozycję odpowiednich zmian
w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym oraz w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

