
Sygn. akt P 7/20
ODPIS

POSTANOWIENIE

Warszawa, dnia 17 czerwca 2021 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska - przewodniczący

Stanisław Piotrowicz - sprawozdawca

Rafał Wojciechowski.

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2021 r., wniosku Rzecznika 

Praw Obywatelskich o wyłączenie sędziego TK Krystyny Pawłowicz z udziału 

w rozpoznawaniu pytania prawnego Sądu Najwyższego,

czy art. 4 ust. 3 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 90. poz. 864/30, ze zm.; tekst skonsolidowany: Dz. Urz. 

UE C 202 z 07.06.2016, s. 15) w związku z art. 279 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, 

poz. 864/2, ze zm.; tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE C 202 

z 07.06.2016, s. 47) w zakresie, w jakim skutkuje obowiązkiem 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej polegającym 

na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu 

ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy 

sądowniczej tego państwa, jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 

i art. 90 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 Konstytucji,
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postanawia:

wyłączyć sędziego Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz z udziału 
w rozpoznawaniu sprawy o sygn. akt P 7/20.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Na oryginale właściwe podpisy.

Za zgodność:

z up. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Sekretariatu

Biura Służby Prawnej Trybunału

Bartosz Skwara

kTEtoownik
Sekretariatu FMira Służby Prawnej 

TrybunajMKonstytucyjnego

djrBartosz Skwara
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UZASADNIENIE

I

Pismem z 10 czerwca 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: Rzecznik) 

wystąpił o wyłączenie sędziego TK Krystyny Pawłowicz z udziału w rozpoznawaniu 

sprawy o sygn. P 7/20.

Rzecznik uzasadnił wniosek faktem zamieszczenia przez sędziego TK Krystynę 

Pawłowicz wpisu w mediach społecznościowych dotyczącego oceny postanowienia 

wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 21 maja 

2021 r. udzielającego zabezpieczenia w sprawie o sygn. akt C-121/21 (EU:C:2021:420) 

a także zawierającego krytykę wiceprezesa TSUE. Rzecznik poddał również krytyce 

formę, w jakiej sędzia Krystyna Pawłowicz wyraziła swój pogląd.

II

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

1. Instytucję wyłączenia sędziego z orzekania w określonej sprawie uregulowano 

w rozdziale 3 działu II ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393; dalej: 

uotpTK). Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 2 uotpTK, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 

podlega wyłączeniu z udziału w rozpoznawaniu sprawy również wtedy, gdy istnieją inne, 

niewymienione w pozostałych przepisach art. 39 uotpTK, okoliczności mogące wywołać 

wątpliwości co do bezstronności sędziego.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3 uotpTK, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, 

sędziego Trybunału wyłącza się z udziału w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli podmiot 

składający wniosek o wyłączenie uprawdopodobni istnienie okoliczności mogących 

wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. 11 czerwca 2021 r. sędzia TK Krystyna Pawłowicz złożyła oświadczenie, 

w którym poprosiła o wyłączenie ze składu orzekającego w sprawie P 7/20, 

dla zachowania najwyższych standardów. Przyznała, że publicznie negatywnie 
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wypowiedziała się na temat wiceprezesa TSUE — pani Silva de Lapuerta oraz że taka 

wypowiedź może w odbiorze publicznym sugerować brak bezstronności w sprawie.

4. Art. 40 ust. 1 uotpTK stanowi, że sędzia niezwłocznie informuje Prezesa 

Trybunału o okolicznościach mogących powodować jego wyłączenie z udziału 

w rozpoznawaniu sprawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 uotpTK, wyłączenie sędziego TK 

z udziału w rozpoznawaniu sprawy następuje nie tylko z urzędu lub na uzasadniony 

wniosek uczestnika postępowania, ale również na żądanie tego sędziego. Zgodnie 

natomiast z art. 41 ust. 3 uotpTK, o wyłączeniu sędziego Trybunału Konstytucyjnego 

z przyczyn, o których mowa w art. 39 ust. 2 uotpTK, rozstrzyga Trybunał w drodze 
postanowienia.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że treść złożonego oświadczenia przesądza 

zaistnienie przesłanek wyłączenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego Krystyny 

Pawłowicz z udziału w rozpoznawaniu sprawy o sygn. P 7/20.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.

Na oryginale właściwe podpisy.

Za zgodność:

z up. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Sekretariatu

Biura Służby Prawnej Trybunału

Bartosz Skwara

JtTER/OWNIK
SekretifetHj jiiiira Służby Prawnej 

Trybunały Kpnstytucyuiego

dr Bartosz Skwara


