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Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Marian Grzybowski — przewodniczàcy,

Miros∏aw Granat — sprawozdawca,

Adam Jamróz,

Ewa ¸´towska,

Andrzej Rzepliƒski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcego oraz Sej-
mu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu
29 czerwca 2009 r., skargi konstytucyjnej Wojciecha
Sumliƒskiego o zbadanie zgodnoÊci art. 437
§ 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks po-
st´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.)
w cz´Êci, która zezwala na dokonywanie w postano-
wieniach wydawanych przez sàdy okr´gowe zmiany
w wyniku rozpatrywania za˝aleƒ prokuratora na po-
stanowienia sàdów rejonowych nieuwzgl´dniajàce
wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowa-
nia polegajàce na uwzgl´dnieniu tych wniosków i za-
stosowaniu tymczasowego aresztowania, z art. 41
ust. 2 oraz art. 176 i art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 437 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
ze zm.) w cz´Êci, która zezwala na dokonywanie w po-
stanowieniach wydawanych przez sàdy okr´gowe
zmiany w wyniku rozpatrywania za˝aleƒ prokuratora
na postanowienia sàdów rejonowych nieuwzgl´dnia-
jàce wniosków o zastosowanie tymczasowego aresz-
towania polegajàce na uwzgl´dnieniu tych wniosków
i zastosowaniu tymczasowego aresztowania, jest
zgodny z art. 41 ust. 2 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyç po-
st´powanie w pozosta∏ym zakresie ze wzgl´du na nie-
dopuszczalnoÊç wydania wyroku.
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 13 lipca 2009 r.
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