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Trybunał Konstytucyjny
w Warszawie

sygn. akt K 20/20

Pismo procesowe uczestnika postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393)

wnoszę o

odroczenie rozprawy wyznaczonej na dzień 20 października 2020 r. w sprawie z wniosku
grupy posłów o sygn. akt K 20/20.

Uzasadnienie

Pismem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2020 r. (doręczonym
Rzecznikowi w dniu 17 września 2020 r.) Rzecznik Praw Obywatelskich został
powiadomiony o wszczęciu postępowania w sprawie o sygn. akt K 20/20, z wniosku grupy
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posłów w przedmiocie oceny konstytucyjności art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627). Jednocześnie Trybunał
Konstytucyjny wyznaczył, z naruszeniem art. 63 ust. 2 zd. 2 ustawy o organizacji i trybie
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (dalej jako: ustawa o TK), Rzecznikowi
krótszy niż ustawowy termin, tj. do dnia 30 września 2020 r., na zgłoszenie udziału
w postępowaniu przed TK oraz przedstawienie stanowiska.
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 30 września 2020 r., doręczonym w tym
samym dniu Trybunałowi, zgłosił swój udział w postępowaniu w sprawie o sygn. akt K 20/20,
stając się tym samym uczestnikiem postępowania w sprawie o sygn. akt K 20/20 zgodnie
z art. 42 pkt 10 ustawy o TK, oraz przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.
Ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego wynikało, że na dzień 20
października 2020 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę w sprawie
o sygn. akt K 20/20. Trybunał Konstytucyjny jednak nie doręczył Rzecznikowi Praw
Obywatelskich zawiadomienia o terminie rozprawy w sprawie o sygn. akt K 20/20, jak
tego wymaga art. 93 ust. 1 ustawy o TK. Dopiero w dniu 13 października 2020 r. Trybunał
Konstytucyjny doręczył Rzecznikowi pismo z dnia 12 października br., w którym przekazano
(cyt.): „Informuję, że została zmieniona godzina rozprawy w sprawie o sygn. akt K 20/20,
wyznaczonej na dzień 20 października 2020 r. – z godziny 11.00 – na godzinę 13.00”.
Tymczasem powołany wyżej art. 93 ust. 1 ustawy o TK stanowi, że „przewodniczący
składu orzekającego wyznacza termin rozprawy oraz zawiadamia o nim uczestników
postępowania”. Z kolei art. 93 ust. 2 ustawy o TK przewiduje, że „rozprawa nie może
odbyć się wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia uczestnikom postępowania
zawiadomienia o jej terminie”. Z art. 93 ust. 4 ustawy o TK wynika co prawda, że Prezes
Trybunału może zarządzić skrócenie terminu, o którym mowa w ust. 2, o połowę, chyba że
odpowiednio skarżący, sąd przedstawiający pytanie prawne albo wnioskodawca wyrażą
pisemny sprzeciw w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia Prezesa Trybunału.
Rzecznika nie powiadomiono jednak o takiej decyzji Prezesa Trybunału, której podjęcie nie
zmieniłoby i tak faktu, że od dnia doręczenia pisma TK w dniu 13 października br. do dnia
20 października nie upłynie 15 dni, do których Prezes Trybunału mógłby skrócić termin
zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy o TK.
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Z art. 93 ust. 5 ustawy o TK wynika, że Trybunał Konstytucyjny odracza rozprawę
w przypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzonej nieprawidłowości w doręczeniu
zawiadomienia o rozprawie uczestnikom postępowania. Nawet jeśli, co nie wynika wprost
z treści pisma, potraktować pismo TK z dnia 12 października 2020 r. doręczone
Rzecznikowi w dniu 13 października 2020 r. jako zawiadomienie o rozprawie, to dopiero
od daty tego doręczenia należy liczyć termin, po upływie którego może odbyć się
rozprawa w niniejszej sprawie. Ponieważ zaś Rzecznikowi nie jest znane jakiekolwiek
zarządzenie wydane na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy o TK, to zgodnie
z obowiązującym prawem, a więc art. 93 ust. 2 ustawy o TK rozprawa może się odbyć
najwcześniej w dniu 12 listopada 2020 r.
Z powyższych względów, skoro rozprawa została wyznaczona z rażącym naruszeniem
art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o TK, polegającym na zaniechaniu powiadomienia uczestnika
postępowania o jej wyznaczeniu w określonym przez prawo terminie, zachodzi przewidziana
przez prawo obligatoryjna przesłanka uniemożliwiająca rozpoznanie niniejszej sprawy
w dniu 20 października 2020 r.. Z art. 93 ust. 5 ustawy o TK wynika bowiem, że Trybunał
odracza rozprawę w przypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzonej nieprawidłowości
w doręczeniu zawiadomienia o rozprawie uczestnikom postępowania. Ustawodawca w tym
zakresie nie pozostawił więc Trybunałowi Konstytucyjnemu jakiejkolwiek swobody
decyzyjnej. Stąd też mając na uwadze to, że art. 93 ust. 5 ustawy o TK ma charakter
bezwzględnie obowiązujący, Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o odroczenie
rozprawy w sprawie o sygn. akt K 20/20 wyznaczonej na dzień 20 października 2020 r.
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