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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 77 ustawy z dnia 30 listopada 

2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w celu 

wprowadzenia możliwości (wyjątku) wniesienia skargi konstytucyjnej dla zaskarżenia 

przepisu prawa zamykającego drogę sądową lub uniemożliwiającego wniesienie 

określonego środka odwoławczego. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji podnosi, że obowiązujące przepisy dotyczące wniesienia i rozpoznania 

skargi konstytucyjnej nie są wystarczające i nasuwają wiele wątpliwości. W jego opinii,  

w ustawie należy ustanowić wyjątek umożliwiający obywatelom wniesienie skargi 

konstytucyjnej w sytuacji, gdy w systemie prawa występują przepisy zamykające drogę 

sądową lub też uniemożliwiające wniesienie określonego środka odwoławczego. O taką 

zmianę przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania 

przed Trybunałem Konstytucyjnym wnosi autor petycji. 

Autor petycje uważa, że przepisem uniemożliwiającym wniesienie określonego 

środka odwoławczego, jest m.in. art. 523 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Wnoszący 

petycję podkreśla, że przepis ten pozbawia go możliwości wniesienia kasacji, jeśli jako 

podstawę chciałby wskazać wyłącznie niewspółmierność orzeczonej kary.  

Wniesienie kasacji od wyroku opartej jedynie na zarzucie niewspółmierności kary 

przysługuje jedynie Prokuratorowi Generalnemu. Wnioskodawca uważa, że art. 523 § 1 

k.p.k. w obecnym ukształtowaniu zakłóca równość stron postępowania. Jest to tym bardziej 

znaczące, gdyż ustawodawca nie zdecydował się na przyznanie uprawnienia do składnia 

kasacji opartej wyłącznie na zarzucie niewspółmierności kary zarówno stronie, ale także 

Rzecznikowi Praw Obywatelskich.  

Autor petycji złożył do Trybunału Konstytucyjnego skargę konstytucyjną, w której 

wnosił o stwierdzenie, iż art. 523 § 1 k.p.k. jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 2 

Konstytucji RP. Trybunał w postanowieniu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. 

akt Ts 124/17, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, postanowił odmówić 

nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej. Powodem odmowy nadania dalszego  

biegu skardze kasacyjnej był brak legitymowania się orzeczeniem, które bezpośrednio 

odmawiałoby mu prawa wniesienia kasacji, argumentowanej niewspółmiernością 

orzeczonej wobec niego kary. 



- 3 - 
 

STAN PRAWNY: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.) w art. 32 ust. 1 stanowi, iż wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają 

prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały 

naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść do Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu 

normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł o jego 

wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. 

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania  

przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) w art. 53 ust. 1  

enumeratywnie określa co powinna zawierać skarga konstytucyjna, jest to: 

1) określenie kwestionowanego przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego, na 

podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach 

lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji i w stosunku do 

którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją; 

2) wskazanie, która konstytucyjna wolność lub prawo skarżącego, i w jaki sposób - 

zdaniem skarżącego - zostały naruszone; 

3) uzasadnienie zarzutu niezgodności kwestionowanego przepisu ustawy lub  

innego aktu normatywnego, ze wskazaną konstytucyjną wolnością lub prawem skarżącego, 

z powołaniem argumentów lub dowodów na jego poparcie; 

4) przedstawienie stanu faktycznego; 

5) udokumentowanie daty doręczenia wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia,  

o których mowa w art. 77 ust. 1; 

6) informację, czy od wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia, o których mowa  

w art. 77 ust. 1, został wniesiony nadzwyczajny środek zaskarżenia. 

Do skargi konstytucyjnej dołącza się: 

1) wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie wydane na podstawie przepisu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) wyroki, decyzje lub inne rozstrzygnięcia potwierdzające wyczerpanie drogi 

prawnej, o której mowa w art. 77 ust. 1; 

3) pełnomocnictwo szczególne. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu 

http://lex.senat.pl/#/document/16798613?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798613?cm=DOCUMENT
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drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia 

skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego 

rozstrzygnięcia. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 534 ze zm.) w art. 523 § 1 stanowi, że kasacja może być wniesiona tylko z powodu 

uchybień wymienionych w art. 439 lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono 

mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.  

Kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary. 

Ograniczenie to nie dotyczy kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego w sprawach 

o zbrodnie (art. 523 § 1a). 

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Do Senatu 12 grudnia 2019 r. wpłynęła petycja (P10-30/19) dotycząca zmiany 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu usunięcia 

możliwości wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego ze względu na orzeczenie 

przez sąd niewspółmierności kary.  

Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji na 84. posiedzeniu 7 kwietnia 

2021 r., zapoznała się z opiniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika Prawa 

Obywatelskich o postulacie petycji. Senatorowie po przeprowadzonej dyskusji podjęli 

decyzję o niepodejmowaniu prac nad petycją. 

Do Senatu 24 września 2021 r. wpłynęła petycja (P10-73/21) dotycząca zmiany 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu dodania w art. 523 

§ 1a możliwości wniesienia kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich wyłącznie na 

podstawie zarzutu niewspółmierności kary.  

Petycja 20 października 2021 r. została skierowana do Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, oczekuje na rozpatrzenie. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Do skutecznego wniesienia skargi konstytucyjnej niezbędne jest uzyskanie 

ostatecznego orzeczenia w wyniku wyczerpania drogi prawnej (postanowienie TK z 22 

lutego 2016 r., sygn. Ts 172/15; OTK ZU B/2016, poz. 155).  

Obowiązek wyczerpania drogi prawnej nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji,  

w której skarżący kwestionuje brak możliwości wniesienia danego środka zaskarżenia.  

W takim przypadku, w celu uprawdopodobnienia rzeczywistego naruszenia wolności lub 

praw, skarżący musi ponad wszelką wątpliwość wykazać, że w kwestionowanym zakresie 
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 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. Ts 124/17, Opublikowano: OTK-B 

2018/72. 

doszło do zamknięcia drogi sądowej.  

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Trybunału (wyrok z 11 października 2016 r., 

sygn. SK 28/15, OTK ZU nr A/2016, poz. 79 oraz z 10 marca 2015 r., sygn. SK 65/13, 

OTK ZU nr 3/A/2015, poz. 35), niewystarczające jest wskazanie, że przepisy zaskarżonej 

regulacji ustawowej nie przewidują możliwości wniesienia nadzwyczajnego środka 

zaskarżenia, lub że jest ona wprost wyłączona. Dla potwierdzenia naruszenia 

przysługujących skarżącemu wolności lub praw niezbędne jest uzyskanie ostatecznego 

orzeczenia, które będzie potwierdzało, że droga sądowa jest wyłączona.
1
 


