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SKARGA KONSTYTUCYJNA 

 o stwierdzenie niezgodności art. 28§1 kpk i art. 30§1  kpk z Konstytucją w zakresie,  

w jakim przepisy te nie dopuszczają obywateli do udziału w sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości przed Sądami I instancji 

 

W imieniu skarżącego Bogdana Goczyńskiego, którego pełnomocnictwo 

załączam, wnoszę o stwierdzenie: 

- że art. 28§1 kpk i 30§1 kpk w zakresie, w jakim uniemożliwiają przed Sądami I 

instancji udział czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości są 

niezgodne z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 182 Konstytucji. 

 

Jednocześnie wnoszę: 

1) o zasądzenie kosztów postępowania na rzecz skarżącego według norm 

przepisanych; 

2) o zawieszenie lub wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 10 marca 2010 r. sygn. akt X Ka 69/10 – w przypadku 

nadania biegu niniejszej skardze. 

 

Uzasadnienie 

 

I. Ustalenie faktyczne stanowiące podstawę skargi konstytucyjnej 

 

 W dniu 10 marca 2010 roku zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w II 

instancji (sygn. akt X Ka 69/10), który uprawomocnił się w dniu 7 maja 2010 roku. 
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Kasacja w tej sprawie nie przysługuje. Oskarżony Bogdan Goczyński wyczerpał 

przewidziany w postępowaniu sądowym tok instancji. Załączone wyroki są prawomocne. 

  dowód: wyrok z dnia 28 września 2009roku  (V K 151/09) 

     wyrok z dnia 10 marca 2010 roku (sygn. akt X Ka 69/10) 

 Skarżony wyrok utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji V K 151/09 z dnia 28 

września 2009r., w którym Sąd Rejonowy – ponownie rozpoznając sprawę w wyniku 

uchylenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem IX Ka 773/08 w dniu 7 listopada 

2008 r., wyroku Sądu Rejonowego w Pruszkowie V K 335/06 z dnia 11 lutego 2008r.  

- oskarżonego Bogdana Goczyńskiego uznał za winnego tego, że: 

a) w dniu 25 lipca 2005r. w Ruścu poprzez szarpanie i popychanie spowodował u 

Katarzyny Gaworek – Goczyńskiej obrażenia ciała w postaci otarć w pobliżu 

kręgosłupa piersiowego, otarć naskórka na ramieniu prawym, otarcia i zasinienia w 

okolicy biodra, zasinienia pośladka lewego, skutkujące rozstrojem zdrowia poniżej 

7 dni, tj. popełnienia przestępstwa z art. 157 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 157 § 2 

k.k. wymierzył mu karę 50 stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej 

stawki na kwotę 20 zł.  

b) w dniu 25 lipca 2005r. w Ruścu poprzez szarpanie i popychanie naruszył 

nietykalność cielesną Mileny Gaworek, przyjmując ponadto, że dokonał tego na 

skutek wyzywającego zachowania Mileny Gaworek, tj. popełnienia przestępstwa z 

art. 217 § 1 k.k. i za to na podstawie art.  217 § 1 k.k. odstąpił od wymierzenia mu 

kary za ten czyn. 

 

II. Podstawa prawna wyroku Sądu II instancji i jego uzasadnienie w zakresie 

zasadności wniesienia skargi konstytucyjnej 

 

2.1.  Uwagi wprowadzające 

 

 W przedmiotowej sprawie podstawę skargi konstytucyjnej stanowi podstawa 

formalno-procesowa – przepisy kodeksu postępowania karnego. Przesądza to o specyfice 

tej skargi. Przepisy proceduralne stanowią bowiem podstawę orzekania w systemie prawa 

polskiego i jako realnie obowiązujące nie posiadają przepisów alternatywnych. 

Oczywistym jest, że ustalenie składu sędziowskiego odbyło się w oparciu o 

normy art. 28 i 30 k.p.k. Niestety okoliczność ta nie mogła być wcześniej podniesiona – 

poza podkreślanym przez skarżącego brakiem zasad sprawiedliwości w tym zakresie – 

gdyż na gruncie obowiązującego prawa zastosowanie tych przepisów było zasadne i nie 
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wchodziły w grę żadne inne przepisy. Całe postępowanie koncentrowało się wokół 

aspektu merytorycznego sprawy i wskazywane przepisy w niniejszej skardze w żadnym 

kontekście nie były wcześniej skarżone. 

Zarzut niezgodności art. 28 kpk i 30 kpk z Konstytucją sprowadza się w 

przedmiotowym postępowaniu do zarzutu skierowanego do Sądu orzekającego, przede 

wszystkim co do zasadności przeprowadzonego postępowania dowodowego w zakresie 

dopuszczanych dowodów, jak i oceny dowodów przeprowadzonych, tj. braku weryfikacji 

w tym zakresie przez skład szerszy niż jednoosobowy. Sam Sąd Odwoławczy w 

skarżonym wyroku stwierdził: „Przekonanie sądu o wiarygodności jednych dowodów i 

niewiarygodności innych pozostaje pod ochroną art. 7 k.p.k., gdy stanowi wyraz 

rozważenia wszystkich okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na 

niekorzyść oskarżonego i znalazło to odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyroku. Ustalenia 

sądu rejonowego znajdują oparcie w obszernym materiale dowodowym. Ocena zebranych 

dowodów w przekonaniu sądu odwoławczego jest pełna, została przeprowadzona 

zgodnie z zasadami prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy życiowej, zgodnie 

z wymogami określonymi w art. 7 k.p.k”. (str. 7 uzasadnienia skarżonego wyroku). 

Już w tym zakresie widoczna jest zasadność zarzutu na którym oparta jest  

niniejsza skarga. System prawa polskiego oparty jest bowiem na prawie naturalnym 

(szerokim katalogu praw człowieka)  na skutek istnienia klauzul generalnych i zwrotów 

niedookreślonych. Sąd orzekający posłużył się przykładowo następującymi zwrotami 

niedookreślonymi: „zasady prawidłowego rozumowania”, „wskazania wiedzy życiowej”. 

Uwzględniając, iż art. 7 k.p.k. w tym zakresie stawia kolejny wymóg wyrażony również 

w formie zwrotu niedookreślonego tj. „doświadczenia życiowego”, ocena dokonana przez 

sąd w składzie jednego sędziego, bez udziału czynnika obywatelskiego, może budzić 

uzasadnione wątpliwości w ocenie ochrony i realizacji podstawowych praw 

obywatelskich i praw skarżącego Bogdana Goczyńskiego.  

 

2.2. Analiza przedmiotowej sprawy w aspekcie ocen sądowych a naruszenie 
podstawowych uprawnień Skarżącego 

 

 Skarżony wyrok, przede wszystkim poprzez brak realizacji uprawnienia 

Skarżącego do skorzystania z instytucji ławników, w zakresie w jakim zrównani są oni w 

prawach z sędzią,  naruszył prawo obywatelskie a tym samo jedno z praw człowieka 

należące do generacji praw osobistych, tj. prawo do rzetelnego sądu. To uprawnienie 
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podmiotowe stanowi również jedną z zasad ustrojowych Rzeczpospolitej Polskiej, będąc 

jednocześnie tzw. gwarancją formalną filaru polskiego ustroju, tj. zasady 

demokratycznego państwa prawnego w jej znaczeniu odpowiadającym państwu prawa – 

stanowiąc zasadę konstytucyjną. Zasada ta została wyrażona w art. 45 obowiązującej 

Konstytucji. Bardziej szczegółowa realizacja tego uprawnienia została sformułowana w 

art. 182 Konstytucji, który stanowi wyraz jednego z praktycznych wymiarów prawa do 

sądu.  

 W tym miejscu należy się odnieść do potencjalnego zarzutu, iż weryfikację 

ustaleń sądu I instancji przeprowadza co do zasady sąd II instancji. Rzeczywiście tak jest 

– dwuinstancyjność postępowania sądowego stanowi również formalny aspekt zasady 

państwa prawnego, jednak wskazując istnienie art. 176 Konstytucji, należy podnieść, iż 

tak jak art. 182 Konstytucji wskazuje tor Ustawodawcy, tak samo czyni art. 176. Istnienie 

dwóch szczegółowych i różnych norm w tym zakresie, wskazuje, że Ustrojodawca miał 

wyraźny zamiar powołania do życia, poprzez zapewnienie ochrony konstytucyjnej, dwóch 

różnych instytucji, z których istnienie jednej nie wyczerpuje istnienia drugiej. 

Z pewnością również argumentów na okoliczność nie wyczerpania zasady 

dwuinstancyjności gwarancji procesowych skarżącego, uprawnionego do sądzenia przez 

tzw. czynnik społeczny, dostarcza obecność na gruncie polskiej procedury karnej tzw. 

zasady bezpośredniości, na mocy której sąd odwoławczy rozpoznający apelację nie może 

przeprowadzić postępowania dowodowego co do istoty sprawy i w związku z tym 

powinien opiera się na ustaleniach dokonywanych przez sad I instancji
1
. 

W trakcie procesu, który stanowi przyczynek do niniejszej skargi, zasada prawa 

do sądu w rozumieniu art. 45 w zw. z art. 182 Konstytucji, została rażąco naruszona. 

Bogdan Goczyński poprzez pozbawienie go możliwości odwołania się na etapie 

postępowania dowodowego do kogoś innego poza sędzią zawodowym, który w swoim 

zachowaniu odbiegał od standardów bezstronności i niezawisłości - został pozbawiony 

swojego uprawnienia do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy – do sprawiedliwego sądu. 

Aby móc jednak mówić o tym uprawnieniu, należy odnieść się do pojęcia  

„sprawiedliwości”, które funkcjonuje w ramach polskiego systemu prawnego i stanowi o 

realizacji prawa do sądu. 

Jak się wskazuje w doktrynie a nawet w orzecznictwie TK (K 28/97), prawo do 

sądu jako zasada ustrojowa to również, a może przede wszystkim prawo do 

                                                
1
 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008, s. 272. 
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odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości 

i jawności2. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie konstytucyjnym, prawo to jest 

utożsamiane z prawem do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, prawem do rzetelnego 

procesu sądowego bądź z prawem do rzetelnego postępowania. W opinii doktryny nie 

powinno zatem budzić wątpliwości, iż w pojęciu sprawiedliwości, o którym mowa w art. 

45 Konstytucji, należy upatrywać jej aspektów proceduralnych, a nie tylko materialnych, 

do których pojęcie sprawiedliwości najczęściej bywa odnoszone3. W przedstawionym 

ujęciu prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy wskazuje związek z ideą 

sprawiedliwości proceduralnej, która w orzecznictwie konstytucyjnym i nauce uznawana 

jest za standard ochrony praw człowieka w demokratycznym państwie prawnym. (…)  

Zasada sprawiedliwości proceduralnej jako kryterium konstytucyjności prawa 

zakłada zatem dokonywanie ocen z punktu widzenia szeroko pojmowanych gwarancji 

procesowych praw obywatela4. Konsekwentnie należy zatem przyjąć, że: 

„sprawiedliwość proceduralna oznacza taką organizację procesu uzyskiwania informacji, 

ich analizy, wymiany argumentacji i podejmowania rozstrzygnięcia, które pozwala uznać 

wynik zastosowania procedury za sprawiedliwy (uczciwy, słuszny). Kryterium 

sprawiedliwości rozstrzygnięcia staje się wówczas sama procedura”
5
. 

 Tak rozumiana sprawiedliwość, wobec braku instytucji ławników, zwłaszcza w 

aspekcie postępowania dowodowego w zakresie dopuszczania środków dowodowych i 

ich oceny, nie zaistniała w omawianym procesie. Skarżący miał prawo odczuwać brak 

sprawiedliwości i rzeczywiście do tego doszło: „w tej sprawie nie było sądu lecz 

jednoosobowa farsa w wykonaniu sędziego Dziwańskiego” (str. 2 apelacji z dnia 8 

grudnia 2009 r.). To poczucie braku sprawiedliwości, czyli braku możliwości odniesienia 

własnych spostrzeżeń i odrzucanych wniosków  w stosunku do innych osób niż jeden 

sędzia zawodowy, stanowi naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu, przy braku 

instytucji ławników. Co więcej, to zdawałoby się subiektywne odczucie skarżącego 

Bogdana Goczyńskiego w świetle wyżej przedstawionego rozumienia sprawiedliwości 

pretenduje do kategorii pozarelatywnych – wymiernych proceduralnie. Sprawiedliwość w 

aspekcie formalnym Skarżącemu nie została zagwarantowana. 

                                                
2
 Por. A. Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego, Łódź 2006, s. 203. 
3 Tamże. 
4 Tamże, s. 204. 
5
 Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 

1997, s. 42. 
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 Problem w niniejszej sprawie sprowadza się zatem tego, że art. 7 k.p.k. znajduje 

aż zbyt częste zastosowanie w trakcie prowadzonego procesu i dlatego pozostawienie aż 

tak szerokiej swobody oceny dowodów i decyzji sędziowskich w zakresie ich 

dopuszczania, przy de facto wyrugowaniu instytucji ławników – czyli czynnika 

obiektywizującego tę ocenę - stanowi ewidentny przejaw naruszenia jednego 

podstawowych praw konstytucyjnych skarżącego – prawa do sądu. 

 

2.3. Przykłady naruszeń prawa do sądu w trakcie przedmiotowego procesu 

 

 Wyżej omówione uprawnienie Skarżącego zostało naruszone poprzez 

zaistnienie m.in. następujących zdarzeń: 

a) tendencyjność oceny dowodów 

Skarżący w wywiedzionej przez siebie apelacji w wielu aspektach wskazywał 

swoje uzasadnione przypuszczenie odnośnie tendencyjności ocen Sądu orzekającego.  

  dowód: apelacja z dnia 8 grudnia 2009 roku; 

Najistotniejsze zarzuty w tej kwestii formułowane przez Skarżącego dotyczą 

przede wszystkim oceny dowodu w postaci dowodu z dokumentu obdukcyjnego oraz 

zeznań świadka Lecha Suchcickiego oraz opinii biegłego Wojciecha Walla versus  zeznań 

samego Oskarżonego w przedmiocie zdarzeń objętych aktem oskarżenia, zeznań 

policjantów, samych faktów a wreszcie przede wszystkim braku wiarygodności 

sprzecznych i niespójnych logicznie zeznań Katarzyny Gaworek-Goczyńskiej oraz 

Mileny Gaworek.  

Skarżący Bogdan Goczyński powziął wątpliwości w sprawie przeprowadzonej 

obdukcji co do naruszeń ciała stanowiących podstawę oskarżenia w przedmiotowej 

sprawie. W opinii skarżącego obdukcja była wręcz sfałszowana a dochodzenie 

manipulowane tak, aby go obciążyć.  

Słusznie zauważył Skarżący, że w sprawie okoliczności towarzyszących 

rzekomym wydarzeniom, powstało zbyt wiele sprzeczności z czego najpoważniejsza 

sprowadza się do rozbieżności pomiędzy kartą informacyjną ze szpitala z 25 lipca 2005 r., 

gdzie oprócz pogryzienia przez psa nie wystąpiły żadne informacje mogące świadczyć o 

pobiciu przez oskarżonego Bogdana Goczyńskiego a dokonanym później opisem 

obdukcyjnym dr Suchcickiego oraz zeznaniami oskarżycielki posiłkowej Katarzyny 

Gaworek - Goczyńskiej oraz Mileny Gaworek, w których z kolei brak jest informacji w 

tym zakresie, tj. o pogryzieniu przez psa.  
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  dowód: pismo z 20.VIII.09 r., złożone do sprawy o sygn. akt: Vk 151/09; 

Sąd odwoławczy zignorował te zarzuty oskarżonego, uznając, że skoro sąd 

pierwszej instancji na skutek wcześniejszej apelacji złagodził wyrok poprzez zmianę 

kwalifikacji prawnej, to można uznać, że „sąd rejonowy ponownie rozpoznający sprawę, 

wszelkie nie dające usunąć się wątpliwości, jakie powziął, rozstrzygnął na korzyść 

oskarżonego” (s.6 uzasadnienia skarżonego wyroku) i nie odniósł się w szczegółowo do 

tej skomplikowanej i niewyjaśnionej kwestii, co w świetle zasady bezpośredniości wydaje 

się zrozumiałe – jako wynik subiektywnych ocen dokonanych przez jedną osobę w 

postaci Sądu w I instancji, aczkolwiek sprzeczne z prawem, pojmowanym jako system 

prawa umocowany w Konstytucji. 

Należy uznać, że sąd pierwszej instancji, gdyby orzekał w składzie kolegialnym 

- ławniczym, mając do czynienia z tak wieloma rozbieżnościami w materiale 

dowodowym, których było znacznie więcej niż wyżej omówione (por. pismo z 20 

sierpnia 2009 r., złożone do sprawy o sygn. akt Vk 151/09) w przedmiotowej  kwestii, od 

której zależało ustalenie stanu faktycznego sprawy z pewnością jeszcze w większym 

stopniu przychyliłby się ku zasadzie in dubio pro reo, co być może doprowadziłoby do 

zupełnego uniewinnienia oskarżonego. 

 

b) bezzasadne oddalenie wniosków dowodowych oskarżonego 

 

Kolejną kwestią istotną w omawianym postępowaniu, która uzasadnia zarzut 

naruszenia jego prawa do sądu, jest sprawa nie dopuszczenia i pominięcia badań 

przeprowadzonych za pomocą wariografu oraz przeprowadzenia dowodu z eksperymentu 

procesowego z pogwałceniem art. 170 k.p.k 

Odnosząc się do kwestii niedopuszczenia dowodu z tzw. wariografu inaczej 

poligrafu należy wskazać, że odmowa przeprowadzenia dowodu w tym zakresie była 

zupełnie bezpodstawna. Oskarżony zgłosił ww. dowód w sprawie Vk151/09 dnia 

16.09.2009 (k. akt: 1818). Badanie wariograficzne było wykonane przez biegłego 

sądowego Dariusza Jerzewskiego. Tymczasem Sąd Odwoławczy w skarżonym wyroku 

zupełnie bezzasadnie utrzymywał, że dowód z wariografu jest niedopuszczalny: „Art. 

192a § 1 k.p.k znajduje zastosowanie wyłącznie w postępowaniu przygotowawczym i to w 

fazie ad rem, tj. do momentu przedstawienia zarzutów danej osobie. Dowodu tego nie 

wolno później wykorzystywać w postępowaniu karnym. W stosunku do oskarżonego 

przeprowadzenie dowodu z wyniku badania wariograficznego w postępowaniu przed 
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sądem było niedopuszczalne i w obowiązującym stanie prawnym nadal takim pozostaje” 

(str. 8 uzasadnienia skarżonego wyroku). 

Tymczasem doktryna prawa w tym zakresie jest zupełnie odmiennego zdania: 

„W art. 171 § 5 pkt 2 KPK uznano za niedopuszczalne stosowanie środków technicznych 

wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu 

kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z jej przesłuchaniem.” 

(…)Przepis ten nie wyeliminował całkowicie badania poligrafem z procesu karnego. 

Zakazywał on stosowania wariografu w trakcie przesłuchań. Uznając, że co nie jest 

zabronione, jest dozwolone i przyjęto, że dozwolone jest badanie wariograficzne jako 

ekspertyza przeprowadzona przez biegłego poza czynnością przesłuchania. Rozwiązanie 

takie zaakceptował w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy. W 2003 r. znowelizowano 

przepisy. W nowo wprowadzonym art. 192 KPK uznano, że: „w celu ograniczenia kręgu 

podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnianych śladów biegły może 

zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji 

organizmu”. W ten sposób wariograf stał się oficjalnym źródłem dowodowym. Zmieniły 

się przepisy, ale nie rzeczywistość”
6
.  Autor konkluduje swoje rozważania, 

stwierdzeniem, że: „Znalezienie wyników takiego badania w aktach to rzadkość 

granicząca z cudem”. I to właśnie ten aspekt sprawy, gdzie wyraźnie widać 

zachowawczość postępowania sędziowskiego, na co panaceum mógłby stanowić udział 

ławników, którzy z pewnością byliby bardziej dociekliwi niż sąd, zwłaszcza w ocenie 

odmowy poddania się takim badaniom przez oskarżycielki posiłkowe.  

Z pewnością jednak wniosek oskarżonego w tym zakresie i sprzeciw 

oskarżycielek posiłkowych, uzasadnia przeprowadzenie innej oceny dowodów, niż ta 

której dokonał sąd – poprzez uwzględnienie całokształtu okoliczności i materiału 

dowodowego zabranego w sprawie. 

Uwzględnić też należy, że w omawianym postępowaniu nie dopuszczono 

dowodu z eksperymentu w postaci spowodowania sztucznych siniaków w dniu 

28.09.2009 r. co również zasługuje na naganną ocenę postępowania sądu. 

  dowód: na oficjalnym nagraniu rozprawy sądowej w pliku DS500049 28- 

    09 - 2009, minuta nagrania od 23:10 do 26:10) 

Innym przykładem naruszeń prawa w tym aspekcie w trakcie procesu jest dobór 

świadków na rozprawę w dniu 16.05.2006 (k. akt 145 - 146.)  Sąd uwzględnił jedynie 

                                                
6
 J. Dubois, Wariograf, Edukacja prawnicza 05 (98) maj 2008. 
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wnioski prokuratury w tym zakresie, przy zupełnym pominięciu wniosków zgłaszanych w 

tym zakresie przez oskarżonego. 

Odnosząc się w tym zakresie do ustaleń doktryny w zakresie dopuszczania 

środków dowodowych w aspekcie wyżej opisanych naruszeń, należy wskazać, że: 

„Ocena wiarygodności i mocy dowodowej jest podstawowym zadaniem sądu 

orzekającego, wyrażającym istotę sadzenia, a więc rozstrzygania kwestii spornych w 

warunkach niezawisłości, na podstawie własnego przekonania sędziego przy 

uwzględnieniu całokształtu zebranego w materiału. (…) Zatem jakakolwiek sprzeczność w 

poprzednio przeprowadzonych środkach dowodowych, np. zeznaniach, która podważa ich 

moc dowodową i wymaga dalszego wyjaśnienia, może powodować konieczność sięgnięcia 

do wszelkiego rodzaju nowych, pomocniczych środków dowodowych posiadających walor 

naukowy. Dla ich pełnego wykorzystania i wydania sprawiedliwego rozstrzygnięcia na tle 

prawa do sądu pozostaje ocena ich”7. Wydaje się, że w analizowanym postępowaniu 

sądowym było zbyt wiele wątpliwości, co powinno uzasadniać dalszą eksplorację 

dowodową. Tym bardziej były zasadne wnioski dowodowe zgłaszane przez oskarżonego.  

Odnosząc się natomiast do wątpliwości Sądu co do rodzaju dopuszczanych 

środków dowodowych, należy wskazać pewien trend występujący w doktrynie – 

wprawdzie na gruncie procedury cywilnej, ale możliwej do zastosowania per analogiam 

względem procedury karnej - wobec braku zamkniętości katalogu środków dowodowych 

w polskim systemie prawa: „Przyjęty w prawie procesowym katalog środków 

dowodowych nie daje podstaw do przyjęcia, że jest to system bezwzględnie zamknięty 

(numerus clausus), wyłączający możliwość przeprowadzenia innego dowodu 

nienazwanego (…) Nie chodzi tu o nowość w sensie czasu pojawienia się określonego 

środka dowodowego, a pewnego rodzaju nowość dotyczącą wykorzystywania innych 

metod jako zdobyczy nauki i techniki, zgodnie z brzmieniem art. 309 kpc” 8. Najwyraźniej 

ten trend jest również właściwy dla judykatury, czego nie chciały zauważyć sądy 

orzekające w przedmiotowej sprawie: „Wśród grupy nowych środków dowodowych 

szczególnie ciekawy był dowód z opinii biegłego z zakresu radiestezji (różdżkarza). Sąd 

Najwyższy, mimo wątpliwości sądu odwoławczego, dopuścił tego rodzaju dowód, nie 

                                                
7 J. Nowińska, tamże, s. 208.  
8 J. Nowińska, wykorzystanie nowych środków dowodowych w procesie cywilnym w świetle 

zasady prawa do sądu, [w] : P. Pogonowski red., Współczesne przemiany postępowania 

cywilnego, Warszawa 2010, s. 202. 
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kwestionując kwalifikacji różdżkarza jako biegłego”.
9
 (…) Wszechstronne rozważenie 

zebranego materiału oznacza uwzględnienie wszystkich okoliczności towarzyszących 

przeprowadzeniu poszczególnych dowodów
10

. Należy wreszcie wskazać, że w 

przedmiotowej sprawie zostały naruszone w bardzo poważnym zakresie zasady oceny 

dowodów, w zakresie, w jakim zasada swobodnej oceny dowodów w Polsce jest zasadą 

kontrolowanej oceny dowodów
11

: „W praktyce dużą rolę w przestrzeganiu zasady 

swobodnej oceny dowodów odegrał Sąd Najwyższy. Wiele orzeczeń tego sądu 

przestrzegało sędziów przed przyznawaniem z góry określonym dowodom większej wagi 

bądź przed niedopuszczeniem niektórych tylko dlatego, że z góry nie budziła zaufania ich 

wiarygodność”
12

. Są to przykładowo orzeczenia: SN z dnia 15 I 1919 r. (2.K.19), ZO, 

poz. 12/1919; wyrok SN z dnia 20 XII 1921 r. (2.K. 2298/21), ZO, poz. 203/1921; wyrok 

SN z dnia 31 III 1959 r. (IV K. S86/57), Preis 1959, s. 351; wyrok SN z dnia 18 XII 1975 

r. (Rw 680/75), OSNKW 1976, poz. 69; wyrok SN z dnia 15 I 1980 r. (III KR 428/79) 

OSPiKA 1981, poz. 59. 

Niestety tego kierunku orzecznictwa najwyraźniej nie uwzględnił ani Sąd I 

instancji, ani Sąd odwoławczy, natomiast należy się spodziewać, że zarówno 

nowoczesnymi środkami dowodowymi, jak i bardziej dogłębnym zbadaniem sprawy, 

zwłaszcza w aspekcie sprzeczności w materiale dowodowym, byliby zainteresowani 

ławnicy, gdyby uczestniczyli w niniejszym postępowaniu, co z pewnością 

zagwarantowałoby oskarżonemu w szerszym zakresie realizację jego konstytucyjnego 

prawa do sądu. Bowiem powyższe przykłady nie wyczerpują wszystkich zdarzeń, które 

miały miejsce w trakcie przedmiotowego procesu, a które uzasadniają obawy Skarżącego, 

że na skutek braku ławników w sprawie prowadzonej przeciwko niemu, został on 

ograniczony w swoim prawie do sądu. 

 

2.4. Zasadność wniesienia skargi 

 

Istnieją poglądy w doktrynie, które skłaniają się ku twierdzeniu, że przepisy 

prawa na których można oprzeć podstawę skargi konstytucyjnej znajdują się tylko w 

                                                
9
 Tamże, s. 207. Por. też: Uchwała SN z dnia 30 października 1985 r., III CZP 59/85, OSNCP 

1986, nr 9, poz. 140. 
10 Uzasadnienie orzeczenia SN z dnia 24 marca 1999 r., I PKN 632/98, OSNAPiUS 2000, nr 10, 

poz. 382. 
11

 S. Waltoś, Proces karny, Zarys systemu, Warszawa 2008, s. 264. 
12

 Tamże, s. 265. 
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rozdziale II konstytucji zatytułowanym „Wolności prawa i obowiązki człowieka i 

obywatela”. Istnieją jednak również poglądy według których „obywatel może powołać się 

na każdy inny przepis konstytucji z którego da się odczytać jego wolności lub prawa”13. 

Tym bardziej zasadnym jest wniesienie skargi konstytucyjnej w niniejszej 

sprawie w oparciu o dwa przepisy z których jeden wprost określa naruszone prawa 

Skarżącego i jest przepisem zawartym w rozdziale II Konstytucji, a drugi to przepis 

znajdujący się w dalszej części Konstytucji, którego jednak bezpośrednie i bardzo 

wyraźne naruszenie przez akt normatywny niższego rzędu narusza prawa Skarżącego 

sformułowane w pierwszym z omawianych przepisów. Inaczej rzecz ujmując w pełni 

zasadnym jest wniesienie niniejszej skargi na podstawie art. 45 w zw. z art. 182 

Konstytucji. 

W literaturze przedmiotu (B. Szmulik), przyjmuje się istnienie kryterium, które 

stanowi punkt wyjścia w badaniu dopuszczalności skargi konstytucyjnej – naruszenie 

wolności lub praw przez akt władzy publicznej musi być w stosunku do skarżącego 

osobiste
14

. Jak się wskazuje oznacza to, że: skarżący jest adresatem normy prawnej i 

wskutek  zaistnienia przewidzianych w tej normie okoliczności powstają prawa lub 

obowiązki dotyczące go osobiście
15

. Wydaje się, że autor posunął się jednak w swoich 

uogólnieniach teoretycznych zbyt daleko. Właściwszym wydaje się bowiem wyjście od 

prostego ujęcia zasadności wniesienia skargi konstytucyjnej w tym aspekcie: „Wydane na 

podstawie aktu normatywnego ostateczne orzeczenie jako akt indywidualnego stosowania 

prawa musi dotyczyć skarżącego, naruszać jego konstytucyjnie chronioną sferę wolności 

lub praw. Trzeba wykluczyć możliwość oparcia skargi konstytucyjnej na zarzucie 

naruszenia wolności lub praw osoby trzeciej”
16

. 

Rzeczywiście, gdyby posłużyć się błędną konkluzją B. Szmulika należałoby 

przyjąć, iż skarga w niniejszej sprawie jest niedopuszczalna. Bowiem Bogdan Goczyński 

nie jest adresatem norm 28 kpk i 30 kpk, ani też wskutek przewidzianych w tych normach 

okoliczności nie powstają prawa lub obowiązki dotyczące go osobiście. Norma ta jest 

bowiem normą proceduralną i jak zostało wykazane powyżej, na skutek zastosowania tej 

normy w stosunku do oceny działania takiego organu jak Sąd, zostały naruszone jego 

                                                
13

 Por. J. Trzciński, Zakres podmiotowy i podstawa skargi konstytucyjnej, [w]: Skarga 

Konstytucyjna, J. Trzciński red., Warszawa 2000, s. 56. 
14

 Por. B. Szmulik, Skarga Konstytucyjna, Polski model na tle porównawczym, Warszawa 2006, 

s. 145. 
15 Tamże. 
16

 Z. Czeszejko-Sochacki, Formy naruszenia konstytucyjnych wolności lub praw, [w]: Skarga 

Konstytucyjna, J. Trzciński red., Warszawa 2000, s. 78.  
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prawa – a w szczególności jego prawo do sądu. Inaczej rzecz się ma w stosunku do 

przytoczonego sformułowania tej samej zasady przez Z. Czeszejko-Sochackiego. W tym 

przypadku jak najbardziej wskazanym jest uznanie, że przesłanka ta została spełniona – 

bowiem wydane postanowienie narusza prawa Skarżącego, choć podstawa normatywna 

nie znalazła się wprost w wyroku, ale została wydana na jej podstawie w aspekcie 

proceduralnym. Kwestia ta oczywiście zdaje się być precedensową i otwierać pole do 

dyskusji w zakresie w jakim podstawą skargi może być podstawa formalnoprawna, a nie 

tylko materialno-prawna, co zdaje się być regułą na gruncie orzecznictwa polskiego TK. 

Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że Bogdan Goczyński nie występuje w imieniu 

osób trzecich - a tylko w swoim, bo na skutek braku instytucji ławników w polskim 

wymiarze sprawiedliwości zostały naruszone jego prawa obywatelskie. Innymi słowy, 

wydane na podstawie skarżonych przepisów prawa karnego ostateczne orzeczenie jako 

akt indywidualnego stosowania prawa dotyczy Bogdana Goczyńskiego i narusza jego 

wyżej omówione prawa. 

Należy w tym miejscu wskazać, że w doktrynie niemieckiej – na której między 

innymi wzorowana jest nasza polska instytucja Trybunału Konstytucyjnego – dopuszcza 

się wprost możliwość skarżenia przepisów o charakterze formalnoprawnym: 

„dopuszczalne jest kwestionowanie aktu adresowanego co prawda do osób trzecich, lecz 

w bezpośredni sposób pogarszającego sytuację prawną skarżącego”17. Wydaje się, ze ku 

takiemu stanowisku skłonił się również sam Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził w 

swoim postanowieniu z dnia 27 kwietnia 1999 r.: „Podstawą skargi powinien być 

naruszony przez działania władzy publicznej interes prawny skarżącego”
18

. 

Jeszcze raz w tym aspekcie należy podkreślić, że jak się wskazuje w doktrynie a 

nawet w orzecznictwie TK (K 28/97), prawo do sądu jako zasada ustrojowa to również, a 

może przede wszystkim prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, 

zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności19. Zarówno w doktrynie, jak i w 

orzecznictwie konstytucyjnym, prawo to jest utożsamiane z prawem do sprawiedliwego 

rozpatrzenia sprawy, prawem do rzetelnego procesu sądowego bądź z prawem do 

rzetelnego postępowania. W opinii doktryny nie powinno zatem budzić wątpliwości, iż w 

                                                
17

 Por. B. Szmulik, Skarga Konstytucyjna, Polski model na tle porównawczym, Warszawa 2006, 

s. 145. 
18 Postanowienie TK z dnia 27 kwietnia 1999 r., sygn. akt. Ts 36/99, OTK ZU 199, nr. 5, poz. 

111, s. 581. 
19

 Por. A. Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego, Łódź 2006, s. 203. 
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pojęciu sprawiedliwości, o którym mowa w art. 45 Konstytucji, należy upatrywać jej 

aspektów proceduralnych, a nie tylko materialnych, do których pojęcie sprawiedliwości 

najczęściej bywa odnoszone.20 Oczywiste jest, że zaskarżenie przepisu proceduralnego, 

który narusza prawo konstytucyjne skarżącego jest jak najbardziej słuszne. 

 

III. Uwagi teoretyczne 

 

Należy w tym miejscu wskazać za doktryną, że udział czynnika obywatelskiego 

w orzekaniu jest jednym z częściej dyskutowanych problemów sądownictwa.  

Należy jednak podkreślić, że w nowożytnej Europie instytucja ławników 

korzeniami sięga rewolucji francuskiej, a więc stanowi wyraz zasady demokratycznego 

państwa prawnego, gdyż powstała właśnie w opozycji do absolutyzmu królewskiego, 

gdzie funkcjonowały tzw. sądy monarsze. W chwili obecnej, gdy rezygnujemy z udziału 

ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości cofamy się do tamtej epoki, 

zaprzepaszczając wszystkie osiągnięcia w tym aspekcie demokratyzmu pojmowanego 

jako państwo prawa
21

. 

Jak się wskazuje historycznie znane są dwie główne formy udziału tego 

czynnika w orzekaniu: sądy przysięgłych i sądy ławnicze. Sądy przysięgłych 

występowały przede wszystkim w procesie karnym; w procesie cywilnym - tylko w 

zasadzie w krajach anglosaskich (por. m.in. Z. Resich: Nauka o organach ochrony 

prawnej, Warszawa 1973, s. 80 i nast., J. Waszczyński: Ustrój organów ochrony prawnej, 

Łódź 1974, s. 76 i nast.). Jak się wskazuje w przedwojennym wymiarze sprawiedliwości 

czynnik obywatelski występował w obu wymienionych postaciach. Po 1928 r. sądy 

ławnicze występowały tylko w sprawach handlowych oraz w sprawach ze stosunku pracy 

(uprzednio działały również w sądach okręgowych i w sprawach karnych). W sprawach 

karnych orzekały sądy przysięgłych, praktycznie działające jedynie na terenie byłego 

zaboru austriackiego. Funkcjonowały one jako sądy okręgowe, sądzące z udziałem ławy 

przysięgłych. Sąd przysięgłych składał się z trzyosobowego trybunału (trzech sędziów 

zawodowych) oraz dwunastu przysięgłych. Zadaniem ławy było udzielanie odpowiedzi 

na pytania formułowane przez trybunał w toku przewodu sądowego (dotyczyły one winy 

oraz okoliczności ją wyłączających). Po ogłoszeniu werdyktu przysięgłych trybunał 

orzekał o karze. Apelacja od wyroku sądu przysięgłych nie przysługiwała, można było 

                                                
20

 tamże 
21

 M. Rybicki, Ławnicy ludowi w sądach PRL,  Warszawa 1968, s. 14.  
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natomiast wnieść kasację do Sądu Najwyższego. Sądy przysięgłych zniesiono ustawą z 

dnia 9 kwietnia 1938 r. o zniesieniu instytucji Sądów Przysięgłych i sędziów pokoju (Dz. 

U. R.P. Nr 24 poz. 213), przy czym zaraz po zakończeniu wojny reaktywowano je na 

krótko dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. 

o wprowadzeniu Sądów Przysięgłych (Dz. U. Nr 2, poz. 7)
22

. 

Tymczasem należy podkreślić, że w prawie kontynentalnym nowożytny sąd 

ławniczy, który powstał w połowie XIX w. w Niemczech, rozpowszechnił się w innych 

ustawodawstwach europejskich. Ustrój sądu ławniczego oparty jest na formalnym 

równouprawnieniu i zespoleniu czynnika obywatelskiego i zawodowego. Ławnicy tworzą 

razem z sędzią zawodowym jeden skład orzekający. Każdy członek sądu ławniczego ma 

przy wyrokowaniu równy głos co do wszystkich kwestii podlegających rozstrzygnięciu
23

. 

Tymczasem system ławniczy kojarzy się w naszej rzeczywistości prawnej z 

epoką PRL-u. To dlatego, że w Polsce współczesnej zasadnicza reforma w zakresie 

sądów ławniczych dokonana została w 1950 r. i polegała na wprowadzeniu udziału 

ławników do orzekania we wszystkich sądach pierwszej instancji, zarówno w sprawach 

karnych, jak i cywilnych (por. ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju 

sądów powszechnych, Dz. U. Nr 38, poz. 347, o zmianie przepisów postępowania 

karnego, Dz. U. Nr 38, poz. 348 oraz o zmianie przepisów postępowania w sprawach 

cywilnych, Dz. U. Nr 38, poz. 349). Zasada powszechnego udziału ławników w 

sądownictwie podniesiona została do rangi konstytucyjnej w Konstytucji z 1952 r. 

Istotnych zmian dokonano następnie ustawami z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie 

przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 18, poz. 76) oraz o zmianie przepisów 

postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 18, poz. 75).  

Jak się podkreśla, zalety systemu ławniczego polegają przede wszystkim na tym, 

iż reprezentują oni poczucie sprawiedliwości i opinię publiczną, w szczególności 

środowiska, z którego się wywodzą, przyczyniają się do kształtowania poglądów 

prawnych społeczeństwa, a przeciwstawiają się rutynie sędziowskiej, wnosząc do 

orzekania własne doświadczenie życiowe i wiedzę zawodową. Udział ławników skłania 

wszystkich uczestników procesu sądowego do większej staranności w wykonywaniu 

swych czynności i zwiększa niezawisłość składu sądzącego oraz utrudnia wywieranie 

nacisku na sąd (por. M. Rybicki: Ławnicy ludowi w sądach PRL, Warszawa 1968)24.  

                                                
22 T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, LexPolonica Komentarz. 

23 Tamże. 

24 Tamże. 
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Nie straciła również nic na aktualności argumentacja z lat sześćdziesiątych, 

zaczerpnięta zresztą z literatury zachodnioeuropejskiej, gdy zmierzano do kolejnych 

zmian ograniczających udział czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru 

sprawiedliwości: „Przypomnijmy dziś obszerną, wielostronną argumentację, jaką 

posługiwali się rzecznicy sądów przysięgłych (…). Były to motywy sądzenia podkreślające 

potrzebę sądzenia ludzi przez obywateli im równych, tj. przez przedstawicieli tej samej 

klasy, a nie przez podporządkowanych rządom królewskim sędziów – urzędników. Obok 

tego spotykamy również postulaty bardziej demokratyczne, kładące nacisk na konieczność 

udziału w sądzeniu przeciętnych, prostych obywateli (simples citoyenes), 

reprezentujących społeczne poczucie sprawiedliwości, orzekających wyłącznie na 

podstawie swego głębokiego, wewnętrznego przekonania (intime conviction), a nie 

według sztywnej litery przepisów prawa. Przypomnijmy wreszcie koronny argument 

wszystkich obrońców sądów przysięgłych, dzięki któremu instytucja ta mimo rozlicznych 

braków i niedostatków długo zachowała niezwykle wyskoki prestiż w oczach opinii 

publicznej i opierała się wielu próbom reform: czynnik niezawisłości , znacznie większy u 

przysięgłych niż u sędziów zawodowych, związanych całą swoja karierą z rządem i od 

niego uzależnionych”
25

.  

Należy wskazać, że już nowelą z dnia 28 marca 1958 roku, udział ławników w 

sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości został ograniczony na skutek uwzględnienia 

okoliczności podnoszonych przez współczesnych protagonistów tej instytucji. Jednak 

podkreślano wówczas powołując się na orzecznictwo (Uchwała całej Izby Karnej SN z 

dnia 14 maja 1956 r. (I K. 137/56 „Nowe prawo” z 10/1956), że: „Wyłączenie udziału 

ławników w rozprawie przed pierwszą  instancją może także polegać na tym, że sprawę 

rozstrzyga sędzia jednoosobowo. Przypadki tego rodzaju zawarte są w przepisach 

postępowania karnego i cywilnego. Należy jednak podkreślić, ż w związku z 

konstytucyjną rangą zasady udziału ławników w wymiarze sprawiedliwości wspomniane 

przepisy nie mogą być interpretowane rozszerzająco, ale muszą być traktowane 

rzeczywiście jako wyjątki”
26

. Innymi słowy okazuje się, że ówcześnie Konstytucja 

posiadała większe znaczenie niż współcześnie, gdzie w celach pragmatycznych 

praktycznie zniesiono całkowicie udział przedstawiciela społecznego w procesie 

stosowania prawa. Tymczasem w poprzednim ustroju wskazywano na rozwiązania idące 

w przeciwną stronę, które mogłyby służyć realizacji prawa do sądu: „Wyłączenie udziału 

                                                
25

 M. Rybicki, Ławnicy ludowi w sądach PRL,  Warszawa 1968, s. 16. 
26

 S. Włodyka, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w PRL, Warszawa 1963, s. 93. 



 16 

ławników w rozprawie przed pierwszą instancją może polegać na tym, że w miejsce 

ławników wprowadza się sędziów państwowych, że zatem sprawy rozpatrywane są w 

zespole wzmocnionym składającym się z trzech sędziów”27. 

 Pomimo tak zasadniczej argumentacji, środowiska sędziowskie negatywnie 

nastawione względem instytucji ławników, przeforsowały kolejne zmiany. Zmiana w tym 

zakresie i tak zliberalizowanego prawa dotychczas obowiązującego, została dokonana 

ustawą nowelizującą z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw, które wprowadziły skarżone przepisy w ich aktualnej wersji, niezgodnej z 

konstytucją i z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z 

późn. zm.) 

 Uzasadnienie projektu odsuwającego od udziału w większości spraw karnych w 

I instancji ławników, jest stricte pragmatyczne. Ustawodawca wskazuje na istniejącą 

tendencję do wyrugowania ławników : „Od szeregu lat obserwowana jest tendencja do 

ograniczenia udziału ławników w składach sądzących we wszystkich kategoriach spraw. 

Projekt niniejszy jest kolejnym przejawem potrzeby zminimalizowania instytucji sądów 

ławniczych na rzecz sądownictwa zawodowego, wysoko kwalifikowanego i usytuowanego 

na poziomie uwieńczenia kariery prawniczej (…) Nie bez wpływu na to ograniczenie 

miała również potrzeba ponoszenia niebagatelnych kosztów społecznych (ponad 200 

milionów złotych rocznie), wynikających z udziału czynnika społecznego w sprawowaniu 

wymiaru sprawiedliwości w bardzo szerokim zakresie. Koszty społeczne instytucji 

ławników to nie tylko znaczące w skali kraju koszty ryczałtowych wynagrodzeń za udział 

w posiedzeniach, to także koszty odrywania od pracy tej części ławników, która jest 

aktywna zawodowo. Doliczyć trzeba też koszty odroczonych spraw albo rozpoznawanych 

od początku z uwagi na brak subordynacji ławników lub na stan zdrowia często starszych 

osób. Przede wszystkim zaś to najszerzej rozumiane koszty braku rzeczywistej 

kolegialności orzekania pomimo ustawowych deklaracji i wymogów”
28

. 

 Ustawodawca podaje uzasadnienie do zmiany w tym zakresie, i pomimo tego, że 

wyraźnie widać, iż ma świadomość sprzeczności proponowanych zmian z Konstytucją, 

ignoruje przepisy Ustawy Zasadniczej, próbując w ten sposób ominąć zamysł 

Ustrojodawcy wyrażony w art. 182 Konstytucji. 

                                                
27 Tamże, s. 92. 
28 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, 

ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk sejmowy 

nr 639), http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/639.htm. 
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 Doszło w ten sposób do zupełnego wypaczenia zasady konstytucyjnej i 

przekształcenia na skutek tego całej istoty procedury karnej. Na gruncie skarżonych 

przepisów tj. art. 28 k.p.k. i 30 kpk w postępowaniu karnym w pierwszej instancji na 

rozprawie głównej i posiedzeniu sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli ustawa 

nie stanowi inaczej. Tylko w sprawach o zbrodnię sąd orzeka w składzie jednego 

sędziego i dwóch ławników. Zatem to co powinno być zasadą która wypływa z 

konstytucji, uczyniono wyjątkiem, a względem wyjątku zastosowano ogólną regułę. 

Znalazło to również swój wyraz krytyczny w doktrynie: „Art. 433 § 2 k.p.k. z 1969 r. 

(por. obecny art. 486 § 2 k.p.k.) statuujący rozpoznanie sprawy o przestępstwa określone 

w art. 178 k.k. z 1969 r. (por. obecny art. 212 k.k.) w składzie jednego sędziego i dwóch 

ławników, nie zmienia ogólnej reguły wynikającej z art. 20 § 2 zd. 1 k.p.k. z 1969 r. (por. 

obecny art. 30 k.p.k.), że sąd rejonowy orzeka na posiedzeniu w składzie jednego 

sędziego”29.  

Wśród innych argumentów krytycznych warto zwrócić uwagę na te pochodzące 

od przedstawicieli praktyki. Sędzia Marek Celej nie kryje swojego stosunku 

opozycyjnego względem przedmiotowych zmian: „Przede wszystkim błędem było moim 

zdaniem wycofanie ławników z sądów rejonowych, bo to głównie tam potrzebne jest ich 

doświadczenie życiowe i wsparcie dla młodych sędziów. Do sądów rejonowych 

przychodzą młodzi ludzie – od 29. roku życia – i orzekają często w bardzo trudnych 

sprawach, czasem dotyczących realiów, które nie mogą być im znane. Jeśli w takich 

okolicznościach ma się obok siebie dwie poważne osoby, łatwiej podjąć trudne decyzje”
30

. 

Wskazuje również źródło zmian dokonanych w procedurze polskiej: „To prawda, 

większość sędziów nie chce ławników. I to jest praprzyczyna niekorzystnych sondaży i 

krytycznych opinii na ich temat. W ślad za tym idą zmiany przepisów ograniczające 

zakres działania ławników, zmniejszające ich diety (obecnie 53 zł za całodniowe 

posiedzenie), zwiększające wymagania i warunki stawiane kandydatom”
31

. Wreszcie 

dostarcza argumentu uzasadniającego wniesienie niniejszej skargi: „Nie sztuka 

wyprowadzić ławników z wymiaru sprawiedliwości, sztuka jak najlepiej ich wykorzystać i 

wprowadzić prawidłowe relacje między nimi a sędziami zawodowymi. Powiem więcej: nie 

powinno się bardziej ograniczać i tak już okrojonych kompetencji ławniczych, bo 

przyniosłoby to szkodę sądownictwu. Zresztą można się zastanawiać, czy ograniczenia, 

                                                
29 Uchwała z dnia 22 września 1994 r. - I KZP 24/94, „Wokanda” 1994/11. 
30

 Por. Wywiad z M. Celejem w Rzeczpospolitej, 

http://www.rp.pl/artykul/80755,104288_Lawnicy___niechciani_spoleczni_sedziowie.html. 
31

 Tamże. 
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które wprowadzono, nie naruszają konstytucji. Większość spraw karnych rozpatrują sądy 

rejonowe. Czy fakt, że dzieje się to bez udziału społecznych sędziów, na pewno nie 

narusza konstytucyjnych standardów? Ktoś w końcu może zadać to pytanie Trybunałowi 

Konstytucyjnemu”
32

. 

Podsumowując rozważania dotyczące naruszenia Konstytucji poprzez 

nowelizację z 15 marca 2007 r. należy podkreślić, że instytucja ławników w takim 

zakresie, w jakim przed sadem I instancji poszerza skład orzekający stanowi również 

jedną z gwarancji bezstronności sądu: „Wśród instytucji karno-procesowych do gwarancji 

bezstronności zaliczyć można: ustawowo określoną właściwość sądów, ustawowe 

regulacje dotyczące wyznaczania składów orzekających, ich kolegialność…”
33

. Natomiast 

zasada bezstronności sądu to również wymiar art. 45 ust. 1 Konstytucji. Jak się wskazuje 

w tym aspekcie w literaturze przedmiotu: „Odwołując się do bezstronności sadu w 

katalogu praw i wolności  każdego człowieka, Konstytucja akcentuje bowiem nie tylko 

obowiązek unikania stronniczości przez sędziego, ale także związane z tym obowiązkiem 

uprawnienie każdego podmiotu stającego przed obliczem wymiaru sprawiedliwości do 

bezstronnego rozpoznania jego sprawy, mogące w przypadku jego naruszenia stanowić 

podstawę ewentualnych roszczeń jednostki. Implikacją takiej regulacji prawnej jest także 

obowiązek realnego zapewnienia i możliwości wyegzekwowania omawianego 

uprawnienia, tak aby gwarantowało ono podmiotom prawnym efektywną ochronę”34. 

 

Jeszcze raz należy podkreślić, że art. 4 Ustawy o ustroju sądów powszechnych 

będący przepisem wykonawczym względem art. 182 Konstytucji i 45 Konstytucji  

stanowi, że obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw 

przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. Oznacza to, że 

zasadą powinno być rozstrzyganie spraw z udziałem ławników. Tymczasem jest na 

odwrót – zmiany legislacyjne doprowadziły do tego, że składy z udziałem ławników 

należą do rzadkości. Jest oczywistym, że jest to sprzeczne z zamiarem Ustrojodawcy, 

który w Konstytucji przewidział udział ławników w wymiarze sprawiedliwości. Deficyt 

tego udziału może być szczególnie odczuwalny dla obywateli, zwłaszcza w takiej 

sytuacjach jak ta Skarżącego – w sprawach nacechowanych klauzulami generalnymi z 

zakresu spraw rodzinnych, gdzie słowo osoby przeciwstawiane jest nie faktom tylko 

                                                
32 Tamże. 

33 Por. W. Jasiński, Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 

2009, s. 163.  
34

 Tamże. 
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słowu drugiej osoby. W takich sprawach element udziału czynnika społecznego w 

wymiarze sprawiedliwości jest koniecznym, by zapewnić obywatelom właściwie 

rozumiane poczucie sprawiedliwości, a nie tylko odczucie dyskrecjonalnej władzy 

sędziowskiej.  

Tak było w przedmiotowej sytuacji – Bogdan Goczyński miał poczucie osamotnienia 

przed majestatem sędziowskim, wobec schematycznego podejścia do tego typu sprawy, a 

przede wszystkim wobec braku możliwości zaprezentowania przez niego środków 

dowodowych, czego mógłby się spodziewać w przypadku szerszego składu 

sędziowskiego. 

To że ustawodawca nie wprowadził w części II Konstytucji udziału ławników w 

sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, nie oznacza, że instytucja ta nie posiada rangi 

konstytucyjnej. Wręcz przeciwnie, jak wynika z powyższych argumentów, jest 

gwarantem prawa do sądu sformułowanego w art. 45 Konstytucji, „jako reprezentujących 

społeczne poczucie sprawiedliwości, orzekających wyłącznie na podstawie swego 

głębokiego, wewnętrznego przekonania a nie według sztywnej litery przepisów prawa”
35

. 

Tym bardziej, że w sprawach karnych nie funkcjonuje tylko sztywna litera prawa, a są 

przede wszystkim czyny, którym można – zwłaszcza w sprawach dotyczących stosunków 

rodzinnych – przypisać różne znaczenie i dokonać różnej ich oceny, co jak zostało wyżej 

wykazane w sprawie Skarżącego Bogdana Goczyńskiego, mogło znaleźć zastosowanie w 

wielu aspektach tej sprawy. 

Wobec powyższego wniosek sformułowany w petitum jawi się jako w pełni 

zasadny i usprawiedliwiony. 

      Z poważaniem: 

       adwokat 

 

 

 
W załączeniu: 

- dwa odpisy skargi do akt sprawy; 
- pisma wymienione w treści skargi; 

- pełnomocnictwo; 

 

 

                                                
35

  Tamże. 


