
Warszawa, dnia marca 2009 r. 

Trybunał Konstytucyjny 

w Warszawie 

K 1/09 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

w przedmiocie wyłączenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego od udziału 

w postępowaniu w sprawie zawisłej przed Trybunałem o sygn. K 1/09 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) wnoszę o wyłączenie sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego Wojciecha Hermelińskiego, Marka Kotlinowskiego, Marka 

Mazurkiewicza i Janusza Niemcewicza od udziału w rozstrzyganiu w sprawie zawisłej 

przed Trybunałem o sygn. K 1/09, albowiem istnieją okoliczności mogące wywoływać 

wątpliwości co do ich bezstronności w niniejszej sprawie. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (dalej jako: ustawa o TK), sędziego Trybunału wyłącza się od udziału 

w postępowaniu na jego żądanie lub na żądanie uczestnika postępowania albo 

z urzędu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, nie wymienionych 

w ust. 1, mogących wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. 

Celem wyłączenia sędziego Trybunału jest konieczność zapewnienia bezstronności 

i obiektywizmu w rozpatrywaniu sprawy przez Trybunał. Problematyka bezstronności 

sędziego w postępowaniu sądowym wielokrotnie była przedmiotem wypowiedzi 

judykatury. I tak, Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wskazywał, iż dla oceny 

odnoszącej się do tej kwestii nie jest istotne, jak strona subiektywnie odbiera nastawienie 

sędziego. Decydować muszą bowiem fakty, a więc wszelkie okoliczności obiektywne, które 

mogłyby świadczyć o zróżnicowanym traktowaniu uczestników postępowania przez 

sędziego i wywoływać zarówno u strony, jak i u postronnego obserwatora wątpliwości co 

do obiektywizmu sędziowskiego. Dalej, jak wskazuje się w orzecznictwie Sądu 

Najwyższego, to właśnie usunięciu takich wątpliwości oraz stworzeniu „gwarancji 

bezstronnego wymiaru sprawiedliwości mają (...) służyć przepisy o wyłączeniu sędziego" 

(postanowienie Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1969 r., sygn. akt I CZ 124/69, baza Lex 

Polonica; zob. też postanowienie Sądu Najwyższego z 7 listopada 1984 r., sygn. akt II CZ 

117/84, tamże). 

Sąd Najwyższy wskazał także, iż wyłączenie sędziego może uzasadniać także taki 

układ stosunków osobistych, który rodziłby dla sędziego trudność w zachowaniu przez 

niego bezstronnej postawy w rozstrzyganiu sporu ze względu na emocjonalne nastawienie 

do danej osoby lub „powiązania wpływające na interesy lub pozycję życiową sędziego" 

(postanowienie Sądu Najwyższego z 14 września 1977 r., sygn. akt I PO 15/77, baza Lex 

Polonica). Stwierdzić należy więc, iż takie same, a nawet surowsze, zasady i kryteria 

dotyczące wyłączenia sędziego winny znajdować zastosowanie w przypadku Trybunału 

Konstytucyjnego, albowiem jego pozycja ustrojowa - w tym jednoinstancyjne orzekanie 

o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją RP oraz ostateczność orzeczeń Trybunału 
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- sprawia, że kryteria bezstronności sędziów Trybunału powinny mieć charakter 

kwalifikowany i spełnione powinny być w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. 

Przywołać należy także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który podkreślał 

w swych orzeczeniach znaczenie bezstronności i niezawisłości sądu w odbiorze 

społecznym. Instytucja wyłączenia sędziego służy właśnie umocnieniu bezstronności 

i niezawisłości sądów w ocenie społecznej. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 20 lipca 

2004r. (sygn. SK 19/02, OTK ZU nr 7/A/2004, poz. 67) Trybunał podkreślił: „nakaz 

zachowywania zewnętrznych znamion niezawisłości dowodzi, że ważne jest nie tylko to, by 

sędzia orzekający w sprawie zachowywał się zawsze rzeczywiście zgodnie ze standardami 

niezawisłości i bezstronności, lecz także, by w ocenie zewnętrznej zachowanie sędziego 

odpowiadało takim standardom. Reguły wyłączenia sędziego służą bowiem budowie 

społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości". 

Znaczenie społecznej oceny bezstronności sędziego i potrzebę szerokiej 

interpretacji przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia sędziego akcentował Trybunał 

w wyroku z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn. SK 53/04). W uzasadnieniu do tego orzeczenia 

Trybunał stwierdził, że „o potrzebie zastosowania instytucji wyłączenia nie może 

decydować jedynie zasadność in casu zarzutu braku obiektywizmu z punktu widzenia 

konkretnego sędziego, ale ocena, czy dla postronnego obserwatora, a także - jak się 

wskazuje w orzecznictwie Sądu Najwyższego - z punktu widzenia strony, «zachodzą 

wystarczające okoliczności, które mogą budzić wątpliwości co do bezstronności sędziego» 

(postanowienie Sądu Najwyższego z 19 listopada 1981 r., sygn. akt IV PZ 63/81, baza Lex 

Polonica). Podobnie w orzecznictwie strasburskim podkreśla się, iż bezstronność sądu 

oznacza, iż sąd jest wolny od osobistych uprzedzeń i istnieją wystarczające gwarancje, aby 

wykluczyć jakiekolwiek uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sądu (wyrok ETPC z 

dnia 8 lutego 2007 r., Svaric i Kavnik przeciwko Słowenii, nr 75617/01). 

W świetle przepisów ustawy o TK, ustęp 1 art. 26 określa sytuacje, 

w których sędzia Trybunału podlega wyłączeniu z mocy ustawy (iudex inhabilis). Z kolei 

ustęp 2 tego przepisu przewiduje wyłączenie sędziego ze względu na okoliczności „mogące 

wywołać wątpliwość co do jego bezstronności" (iudex suspectus). Wskazać należy, iż są to 

okoliczności innego rodzaju niż te wymienione w ust. 1 powołanego przepisu. Przesłanką 

wyłączenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o przywołany powyżej przepis 
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art. 26 ust. 2 jest uprawdopodobnienie istnienia okoliczności, które mogą wywołać 

wątpliwości co do bezstronności sędziego. 

Uprawdopodobnienie takich okoliczności należy rozumieć jako obowiązek 

wnioskodawcy uprawdopodobnienia wiarygodności podnoszonych zarzutów co do 

bezstronności w stosunku do wskazanych sędziów. Uprawdopodobnienie okoliczności 

oznacza więc konieczność przedstawienia przez wnioskodawcę i należytego uzasadnienia 

twierdzeń, w oparciu o które powziął on wątpliwość co do bezstronności sędziego. Na 

sądzie rozpoznającym zaś sprawę wyłączenia sędziego, ciąży szczególny obowiązek 

uwzględnienia wszystkich aspektów i okoliczności rozpatrywanej sprawy o wyłączenie 

sędziego, aby usunąć wszelkie wątpliwości co do bezstronności sędziego, a tym samym 

wątpliwości co do jego niezawisłości. Obowiązkiem sądu jest nadto usunięcie wszelkich 

wątpliwości, które mogłyby powstać w odbiorze społecznym. 

W mojej ocenie w rozpoznawanej sprawie istnieją okoliczności wywołujące 

wątpliwość co do bezstronności sędziów Wojciecha Hermelińskiego, Marka 

Kotlinowskiego, Marka Mazurkiewicza i Janusza Niemcewicza. W stosunku do tych 

sędziów zachodzą bowiem powiązania, które mogą wpływać na ich interesy lub na ich 

pozycją życiową a polegające na obejmowaniu osoby danego sędziego, czy też osób mu 

bliskich, dyspozycją zaskarżonego przepisu, chociażby przedmiotowa relacja zachodziła w 

przeszłości, czy też mogła zachodzić w przyszłości. W niniejszej sprawie badana będzie 

zgodność z Konstytucją RP przepisów m.in. dwóch ustaw: z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) oraz z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o 

adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.). Przedmiotem kontroli mają być 

odpowiednie przepisy tych ustaw (art. 40 ust. 2 i art. 65 ust. 2c ustawy o radcach prawnych 

oraz art. 2 w zw. z art. 1 ust. 2, art. 38 i art. 82 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze), 

dotyczące samorządu zawodowego adwokatów i radców prawnych. Warto w tym miejscu 

podkreślić, na co zwrócono uwagę w samym wniosku o stwierdzenie niezgodności ww. 

przepisów z Konstytucją iż przynależność radców prawnych i adwokatów do ich 

samorządów zawodowych jest obowiązkowa. 

W wyznaczonym do rozpoznania przedmiotowej sprawy składzie sędziowskim, 

znajdują się osoby, które były adwokatami oraz osoby, które posiadają zawieszone prawo 
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do wykonywania zawodu radcy prawnego. Zgodnie bowiem z art. 72 ust. 1 pkt 4) ustawy 

Prawo o adwokaturze okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku: 

objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, przy czym stosownie do treści 

art. 73 tej ustawy adwokat skreślony z listy adwokatów z tej przyczyny, podlega na swój 

wniosek ponownemu wpisowi na listę. Natomiast jak stanowi art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

radcach prawnych, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje 

w wypadku podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości. W związku z treścią tych 

przepisów, powinno być zatem oczywiste, że w orzekaniu o konstytucyjności odpowiednich 

norm wynikających z tych ustaw, dotyczących problematyki charakteru przynależności do 

samorządu zawodowego tych dwóch korporacji, nie powinny brać udziału osoby, co do 

których występuje chociażby możliwość wywołania wątpliwości co do ich bezstronności w 

związku z uprzednią ich przynależnością do samorządu, czy zawieszeniem w nim 

członkostwa, jak również uprzednim pełnieniem jakichś funkcji w jego organach. Zachodzi 

tym samym konieczność zapewnienia pełnej obiektywności sędziów rozstrzygających te 

zagadnienia. 

Będąca przedmiotem nin. wniosku relacja w przypadku sędziego Trybunału 

Konstytucyjnego Wojciecha Hermelińskiego, polega na tym, iż bezpośrednio przed 

powołaniem go na stanowisko sędziego Trybunału był on adwokatem. Praktykę adwokacką 

rozpoczął w 1984 r., a w latach 1998 - 2001 sprawował funkcję zastępcy dziekana 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zaś następnie do 2006 r. - wiceprezesa 

Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Marek Kotlinowski w 1987 r. został wpisany 

na listę radców prawnych, a w 1996 r. na listę adwokatów. W latach 1987-1995 był radcą 

prawnym. Od 1995 r. do 1998 r. prowadził Kancelarię Radcy Prawnego, zaś od 1998 r. do 

2001 r. Kancelarię Adwokacką. W latach 1991-1999 był członkiem Rady Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Krakowie, a do 2006 r. członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Krakowie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Marek Mazurkiewicz, który odbył aplikację 

sądową uzyskał także uprawnienia radcy prawnego. Z kolei Janusz Niemcewicz, po 

ukończeniu w 1978 r. aplikacji adwokackiej, do roku 1995 praktykował jako adwokat. 

Ponadto w latach 1995 - 1997 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. 
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Powyższe informacje zamieszczone zostały przy życiorysach sędziów na stronie 

internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Jak z nich wynika, sędziowie ci wykonywali 

zawody adwokata lub radcy prawnego, bezpośrednio przed ich powołaniem na stanowisko 

sędziego Trybunału. Jak stwierdził Trybunał w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. akt 

K 30/06, „wykonywanie zawodu radcy prawnego w odległej przeszłości nie stanowi 

uzasadnienia przyjęcia sugerowanego przez Prokuratora Generalnego poglądu, że ta 

okoliczność może wpłynąć na pogląd sędziego w sprawie o sygn. K 30/06". Nie jest 

zadaniem wnioskodawcy rozważanie co należy rozumieć przez ową „odległą przeszłość". 

Ze stwierdzenia tego można jednak wyprowadzić wniosek, że sytuacja jest odmienna w 

przypadku wykonywania zawodu w „nieodległej" przeszłości. A tym bardziej, gdy 

wykonywanie zawodu bezpośrednio poprzedzało powołanie na stanowisko sędziego 

Trybunału Konstytucyjnego. 

Podkreślenia wymaga, iż zaakcentowana przez Trybunał w dotychczasowym jego 

orzecznictwie, w tym w szczególności w uzasadnieniu postanowienia z dnia 25 listopada 

2008 r. w sprawie o sygn. akt K 5/08, szczególna, a nawet wyjątkowa pozycja ustrojowa w 

sprawowaniu urzędu sędziego TK, tym bardziej przemawia za wyłączeniem sędziego w 

przypadku zaistnienia wątpliwości co do jego bezstronności. Trybunał przede wszystkim 

wskazał w uzasadnieniu ww. postanowienia, iż „wyłączenie sędziego służyć ma m.in. 

realizacji zewnętrznych znamion niezawisłości", do których zalicza się m.in.: „bezstronność 

w stosunku do uczestników postępowania, niezależność wobec organów (instytucji) 

pozasądowych, niezależność od wpływu grup nacisku, w tym zwłaszcza partii politycznych 

oraz mediów, czy wewnętrzna niezależność sędziego". 

Tymczasem trudno jest uznać, iż zachodzi pełna bezstronność sędziego w stosunku 

do tych uczestników postępowania, którzy reprezentują samorząd zawodowy w sytuacji, w 

której sędzia ten bezpośrednio i w bliskiej przeszłości przed wyborem na to stanowisko 

wykonywał zawód i jednocześnie przynależał do tego właśnie samorządu, o dostępie do 

którego ponadto miałby obecnie orzekać. Nie chodzi tutaj wyłącznie o samo prezentowanie 

przez danego sędziego jakichś poglądów, o ich publiczne wyrażanie, przez co znany jest 

stosunek sędziego do danej kwestii, lecz o faktyczne związki tego sędziego z samorządem, 

w którym jego członkostwo czy to formalnie, czy tylko faktycznie zostało zawieszone. 

Ponadto nie bez znaczenia pozostają związki takiego sędziego ze środowiskiem, z którego 
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się przecież wywodzi i przynależności do którego zawdzięcza spełnienie przesłanki 

powołania na stanowisko sędziego Trybunału. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Trybunału może być bowiem powołana m.in. osoba, która ma co najmniej dziesięcioletni 

staż wykonywania w Polsce zawodu adwokata lub radcy prawnego. 

Sędzia taki przed objęciem obecnego stanowiska, często przez dziesięciolecia 

podlegał zasadom lojalności wobec swojej grupy zawodowej, a tym samym wobec 

samorządu, do którego w sposób obowiązkowy przynależał. Zgodnie z zasadami 

zapisanymi w „Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu" każdy adwokat 

powinien przestrzegać w stosunku do kolegów zasad lojalności również po zakończeniu 

współpracy (§ 31). W odniesieniu do radców prawnych obowiązuje tzw. Kodeks Etyki 

Radcy Prawnego, który już w swojej preambule wskazuje, że wykonywanie zawodu 

nakłada na radcę prawnego obowiązki o charakterze prawnym i etycznym wobec innych 

radców prawnych i ich samorządu. Radcę prawnego obowiązuje szacunek i lojalność wobec 

organów samorządu radców prawnych. Chociaż sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie 

podlega już powyżej wspomnianym regułom, to jednak obowiązek niedawnej lojalności 

trudno jest uznać całkiem za niebyły. 

Należy w tym kontekście podkreślić, iż orzekanie przez będącego uprzednio radcą 

prawnym lub adwokatem, sędziego Trybunału może mieć istotny wpływ na jego sytuację 

osobistą. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 3 zd. 1 ustawy o TK, sędzia Trybunału po 

zakończeniu kadencji ma prawo powrócić na poprzednio zajmowane stanowisko lub 

otrzymać stanowisko równorzędne poprzednio zajmowanemu. Przepis ten, niezależnie od 

regulacji ustaw korporacyjnych, zawiera dodatkową gwarancję dla sędziów, którzy 

posiadają uprawnienia radcowskie lub adwokackie, powrotu do wykonywania tych 

zawodów. Dodatkowo na mocy art. 67 ustawy Prawo o adwokaturze, osób, które 

sprawowały funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczy zakaz wykonywania 

zawodu adwokata w okręgu tej izby adwokackiej, w której zajmowały powyższe 

stanowisko, w ciągu dwóch lat od zaprzestania wykonywania tego zawodu. Oznacza to, iż 

sędzia Trybunału po zakończeniu kadencji może bezpośrednio, bez żadnych przeszkód 

powrócić do wykonywanego wcześniej zawodu adwokata, czy radcy prawnego. 

Warto zauważyć, że Trybunał w uzasadnieniu postanowienia z dnia 25 listopada 

2008 r. w sprawie o sygn. akt K 5/08 wskazując, że „Trybunał Konstytucyjny składa się 



8 

wyłącznie z sędziów, którzy mają zaangażowany stosunek do przedmiotu rozpoznania". 

Należy jednak podkreślić, że czym innym jest „zaangażowany stosunek będący wynikiem 

posiadanych przemyśleń i procesu przygotowania się do rozprawy", a czym innym 

zaangażowany stosunek, który może rodzić obawę braku bezstronności. Z tego względu, 

wskazana powyżej przynależność poszczególnych sędziów do samorządów zawodowych 

adwokatów czy radców prawnych przed objęciem mandatu sędziego Trybunału, w sposób 

wystarczający uprawdopodabnia możliwość zaangażowanego stosunku tych sędziów do 

przedmiotu rozpoznania w taki sposób, który uzasadnia okoliczność powodującą powstanie 

wątpliwości co do ich bezstronności. 

W końcu wypada zauważyć, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o TK, sędzia 

Trybunału podlega wyłączeniu od udziału w rozstrzyganiu w sprawach, w których zachodzą 

inne przyczyny uzasadniające wyłączenie sędziego, określone w art. 48 kodeksu 

postępowania cywilnego. Przepis art. 48 k.p.c. stanowi w § 1, że sędzia jest wyłączony z 

mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w 

takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w 

sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych 

bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 3) w 

sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. W myśl § 2 

tego przepisu, powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W związku z powyższym wyłania się problem ewentualnego braku bezstronności 

tych sędziów Trybunału, których osoby bliskie wykonują zawody wymagające 

bezwzględnie obowiązku przynależności do jednego z samorządów zawodowych 

wymienionych w petitum wniosku z dnia 12 stycznia 2009 r. Zasadne wydaje się zatem, aby 

sędziowie ci wyłączyli się sami od rozpoznania wniosku w sprawie o sygn. akt K 1 / 0 9 . 


