RZECZNIKPRAW OBYWATELSKICH

Marcin Wiącek

VII.Sl O.75.2021.ST/PF
Trybunał

Konstytucyjny
W Warszawie

sygn. akt K 6/21

Przystąpienie

do postępowania
i stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na ptsmo
(doręczone

Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2021 r.

Rzecznikowi Praw Obywatelskich w dniu 29 lipca 2021 r.)

Rzecznik Praw Obywatelskich,

działając

listopada 2016 r. o organizacji i trybie

informuję, że

na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30

postępowania

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2393; dalej jako: ustawa o TK) oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.),
zgłasza

udział

w

postępowaniu

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym

wszczętym

wnioskiem Prokuratora Generalnego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie o sygnaturze
akt K 6/21.
Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko:
l.

Postępowanie

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym, na podstawie art. 59 ust. l pkt 2

ustawy o TK, podlega umorzeniu z uwagi na

Bimu Rt:c~.:z.nika Praw Obywatebkich
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00-091) \Var;; a 1.vn

niedopuszczalność

wydania orzeczenia.
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2. Z

ostrożności

procesowej, gdyby

postępowanie

niniejsze jednak nie

zostało

umorzone

zgodnie pkt l niniejszego stanowiska, Rzecznik wnosi o uznanie, że art. 6 ust. l zdanie
pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
w Rzymie dnia 4listopada 1950 r., zmienionej
Protokołem

Protokołami

nr 3, 5, 8 oraz

sporządzonej
uzupełnionej

nr 2 (Dz. U. z 1993 r.. Nr 61, poz. 284), we wskazanym przez Prokuratora

Generalnego zakresie, nie jest niezgodny z

powołanymi

we wniosku Prokuratora

Generalnego wzorcami konstytucyjnymi.

Jednocześnie informuję, że
przesłane

do

Trybunału

uzasadnienie mmeJszego stanowiska Rzecznika zostanie

Konstytucyjnego w terminie późniejszym.
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