
 

 

 

 

 
K A N C E L A R I A  
S E N A T U  

BIURO ANALIZ,  DOKUMENTACJI   
I  KORESPONDENCJI  

 

P10-07/22 
Data wpływu petycji 9 luty 2022 r. 

Data sporządzenia informacji o petycji 30 marca 2022 r. 

 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO  
 

TEMAT 

RAŻĄCA NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ KARY  

JAKO ZARZUT KASACJI W POSTĘPOWANIU KARNYM 

  

BADK.DPK.133.28.2022 MKo 

Warszawa, 31 marca 2022 r. 



- 2 - 
 

WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna.  

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 523 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez umożliwienie wniesienia kasacji przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich wyłącznie na podstawie zarzutu niewspółmierności kary, 

oraz wprowadzenie możliwości złożenia w/w zarzutu przez uprawnione podmioty 

wyłącznie w sytuacji kiedy nie był on przedmiotem rozpoznania przez sąd odwoławczy. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJE: 

Autor petycji przedstawił dwa postulaty dotyczące zmiany Kodeksu postępowania 

karnego.  

W pierwszym wnosi o przyznanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich kompetencji do 

składania kasacji nadzwyczajnej, głównie na korzyść skazanych, opartej jedynie na 

zarzucie niewspółmierności kary. Wnioskodawca zauważa, że Kodeks postępowania 

karnego w art. 523 § 1 zd. 2 stanowi, iż strona postępowania karnego nie może wnieść 

kasacji opartej wyłącznie na podstawie zarzutu niewspółmierności kary. Niemniej 

w art. 523 § 1a został zawarty wyjątek stanowiący, że ograniczenie to nie dotyczy kasacji 

wniesionej przez Prokuratora Generalnego w sprawach o zbrodnie. W opinii wnoszącego 

petycję przyznanie jedynie Prokuratorowi Generalnemu możliwości złożenia kasacji opartej 

wyłącznie na zarzucie niewspółmierności kary, jest niewłaściwe oraz narusza równość stron 

w postępowaniu karnym.  

Drugi postulat dotyczy wprowadzenia rozwiązania stanowiącego o tym, że kasację, 

którą złożono na podstawie wyłącznie niewspółmierności kary w oparciu o art. 523 § 1a 

Kodeksu postępowania karnego, podmioty upoważnione (Rzecznik Praw Obywatelskich, 

Prokurator Generalny) mogłyby wnieść jedynie w przypadku, jeżeli ten zarzut nie był 

przedmiotem rozpoznania przez sąd odwoławczy.  

Autor petycji uważa, że art. 523 § 1a Kodeksu postępowania karnego w całkowicie 

nieuprawniony sposób wkracza w nienaruszalną konstytucyjną zasadę niezawisłości 

sędziowskiej, która określona jest w art. 178 ust. 1 Konstytucji RP. Wnioskodawca 

podkreśla, że skoro niezawisły sąd rozpoznał w drodze apelacji sprawę karną, opartą na 

zarzucie niewspółmierności kary, to Prokurator Generalny nie powinien podważać wyroku 

niezawisłego sądu. 
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STAN PRAWNY: 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona 

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) w art. 6 ust. 1 

stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy  

w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy 

rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności 

każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. 

Zgodnie z art. 13 każdy, czyje prawa i wolności zawarte w niniejszej konwencji 

zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu 

państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje 

urzędowe. 

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 42 

ust. 2 stanowi, że każdy przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do 

obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę 

lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 30), dalej: ,,k.p.k.”, reguluje sposób i tryb wnoszenia nadzwyczajnych środków 

zaskarżenia. 

Zgodnie z art. 519 k.p.k. od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego 

postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu 

postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego w art. 93a Kodeksu 

karnego może być wniesiona kasacja. Przedmiotem zaskarżenia nie może być samo 

uzasadnienie. 

Art. 520 k.p.k. stanowi, iż do wniesienia kasacji uprawnione są strony. Jednak strona, 

która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od 

orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w 

mocy lub zmieniono na jej korzyść. Powyższe ograniczenie nie dotyczy uchybień sądu 

polegających na bezwzględnych przyczynach odwoławczych określonych w art. 439 k.p.k. 

Uprawnionymi do wniesienia kasacji od każdego prawomocnego orzeczenia 

kończącego postępowanie są: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz 

Rzecznik Praw Dziecka w zakresie naruszenia praw dziecka (art. 521 § 1 i 2 k.p.k.). 

Zgodnie z art. 523 § 1 kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień 

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

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2276706:part=a93(a)&full=1
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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 k.p.k.). 

Art. 439 § 1 k.p.k. wymienia bezwzględne przyczyny odwoławcze, które niezależnie 

od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść 

orzeczenia muszą stanowić o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia do. Sąd obligatoryjnie 

uchyla, orzeczenie m.in. jeżeli: 

1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do 

orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40; 

2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny 

na całej rozprawie; 

3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego 

albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego; 

4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego 

rzędu; 

5) orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający 

nieznane ustawie; 

6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez 

którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu; 

7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie; 

8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej 

samej osoby zostało już prawomocnie zakończone; 

9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 

§ 1 pkt 5, 6 i 8-11. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Do Senatu 12 grudnia 2019 r. wpłynęła petycja (P10-30/19) w sprawie podjęcia 

inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 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 posiedzeniach 25 czerwca 

2020 r. i 7 kwietnia 2021 r. rozpatrzyła petycję. Opinię o postulatach petycji przedstawiło 

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. W pisemnej opinii 

Rzecznika z 5 sierpnia 2020 r. stwierdzono, że biorąc pod uwagę nadzwyczajny charakter 
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środka odwoławczego, jakim jest kasacja, brak jest podstaw do podnoszenia wyłącznie 

zarzutu rażącej niewspółmierności kary, gdy zarzut ten był przedmiotem rozpoznania  

w postępowaniu odwoławczym. Ponadto w stanowisku wskazano, że dopuszczalność 

wniesienia kasacji na podstawie art. 523 § 1a Kodeksu postępowania karnego winna zostać 

ograniczona do sytuacji gdy: nie toczyło się postępowanie odwoławcze, zarzut rażącej 

niewspółmierności kary nie został podniesiony w apelacji żadnej ze stron, zarzut rażącej 

niewspółmierności kary nie został rozpoznany przez sąd odwoławczy. Komisja po 

zapoznaniu się z nadesłanymi opiniami zdecydowała o niepodejmowaniu prac nad petycją. 

Nadto, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji 14 maja 

2021 r. zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o informację dotyczącą ilości kasacji 

na korzyść oraz na niekorzyść oskarżonego. Ministerstwo Sprawiedliwości 2 czerwca 

2021 r. odpowiedziało, że zgodnie z danymi uzyskanymi z Prokuratury Krajowej w okresie 

od 15 kwietnia 2016 r. do 25 maja 2021 r. Prokurator Generalny wniósł 79 kasacji na 

podstawie art. 523 § 1a k.p.k. – wszystkie na niekorzyść oskarżonego. 

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

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez dodanie w art. 523 

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

podstawie zarzutu niewspółmierności kary. 

Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji na posiedzeniu w dniu 2 marca 

2022 r. rozpatrzyła petycję. Senatorowie dysponowali stanowiskiem Rzecznika Praw 

Obywatelskich o wniosku petycji, w którym stwierdzono, że modyfikacja art. 523  

§ 1a k.p.k. budzi wątpliwości, co w konsekwencji stanowi, że zmiana wydaje się być nie 

zasadna. Opinia została podtrzymana przez przedstawiciela Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Po wysłuchaniu opinii, senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu prac 

nad petycją. 

 


