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Zażalenie na odmowę nadanie biegu skardze konstytucyjnej. 
 

Niniejszym składam zażalenie postanowienie Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2011r. o odmowie nadania biegu 
skardze konstytucyjnej o sygnaturze jak wyżej. Wnoszę o uchylenie 
postanowienia i rozpatrzenie skargi.  

Jednocześnie, ze względu na to, że mój dotychczasowy 
pełnomocnik odmówił mi dalszej pomocy, proszę o przyjęcie zażalenia 
przygotowanego przeze mnie osobiście bez pomocy pełnomocnika. W 
razie gdyby ze względów formalnych nie było to możliwe, proszę o 
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Chciałbym jednak dodać, że w mojej 
opinii obowiązek posiadania pełnomocnika ogranicza konstytucyjne prawo 
do skargi konstytucyjnej.  

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 30 lipca 2010r. została złożona w moim imieniu 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. 
Warunki formalne skargi zostały spełnione. Podstawą skargi był wyrok 
skazujący w procesie karnym. Zostały wyczerpane środki odwoławcze a 
skarga została przygotowana przez pełnomocnika w randze adwokata i 
złożona w terminie.  

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2011r. Trybunał Konstytucyjny 
na posiedzeniu niejawnym, w składzie: Wojciech Hermeliński, po 
wstępnym rozpoznaniu postanowił odmówić nadania skardze dalszego 
biegu uznając ją za oczywiście bezzasadną.  

Trybunał w rozpoznaniu wstępnym dokonał naruszenia art. 45 
Konstytucji wydając zaskarżone postanowienia po 11 miesiącach od 
złożenia skargi, na posiedzeniu niejawnym. Naruszył w ten sposób 
konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 
oraz prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy. 
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W uzasadnieniu postanowienia Trybunał odniósł się do istotnych 
kwestii merytorycznych, jednocześnie dokonując wybiórczej analizy 
argumentów skargi. Przedmiotem skargi była bardzo istotna kwestia braku 
instytucjonalnych gwarancji rzetelnego orzekania przez sądy, tymczasem 
sędzia Hermeliński rozważył to jednoosobowo i powierzchownie. Jak 
wykazuję w dalszym ciągu nniejszego uzasadnienia, rozważane kwestie 
merytoryczne wychodzą zdecydowanie poza zakres rozpoznania 
wstępnego a w skład Trybunału dlatego wchodzi siedemnaście osób, żeby 
pytania do niego kierowane były rozpatrywane rzeczywiście dogłębnie, 
korzystając z szerokiego zakresu wiedzy i doświadczenia.  

Ponadto Trybunał poczynił błędne ustalenia faktyczne jeśli chodzi o 
proces będący podstawą skargi konstytucyjnej. Proces ten trwał nie od 28 
września 2009r. do 10 marca 2010r. lecz od 31 marca 2006r. do 10 marca 
2010r. czyli prawie cztery lata. Obejmował on dwie sprawy w pierwszej 
instancji oraz dwie apelacje. Długi czas trwania tego procesu, olbrzymie 
zaangażowanie środków i niewspółmierny wyrok, wbrew dowodom, 
świadczą o niezdolności zawodowych sędziów do przeprowadzenia 
sprawnego i rzetelnego procesu. Fakty te świadczą też o  potrzebie 
głębokiej reformy sądownictwa, w tym aktywnego uczestnictwa w 
sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości ze strony przedstawicieli 
społeczeństwa w sposób gwarantujący ich niezawisłość. Podobne procesy 
z ławą przysięgłych trwają kilka do kilkunastu dni. Opis takiego procesu 
jest w Internecie pod adresem: http://www.aferyprawa.eu/Sady/Proces-w-
Australii-Przysiegli-w-ciagu-poltorej-godziny-odrzucaja-oskarzenie-wynik-
18-miesiecy-dochodzenia-3654. 
 Trybunał w osobie sędziego Hermelińskiego argumentuje, że „art. 
182 Konstytucji sformułowany został w sposób bardzo ogólny. 
Ustrojodawca nie przesądził w nim ani o formie ani o zakresie czy etapie 
postępowania, na którym udział czynnika społecznego byłby niezbędny, 
powierzając to ustawodawcy zwykłemu. Doktryna podkreśla zatem, że w 
art. 182 Konstytucji trudno byłoby odnaleźć nakaz powszechnego 
wprowadzenia obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, czy 
nawet sugestię konstytucyjną, że preferować należy orzekanie z udziałem 
tego czynnika.”. Sśedzia powołuje się przy tym na opracowanie w tym 
względzie autorstwa L. Garlickiego. 

Tymczasem w demokratycznym państwie prawa to nie autorzy 
publikacji na temat prawa są odpowiedzialni za tworzenie i interpretację 
prawa, lecz organy państwowe, w tym przede wszystkim te wybierane w 
powszechnych wyborach. Należy w związku z tym przedstawić wypowiedzi 
tych organów w opiniach prawnych przedłożonych Trybunałowi 
Konstytucyjnemu przed wydaniem wyroku z dnia 29 listopada 2005 r. 
sygn. akt P 16/04*. 
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Marszałek Sejmu: „Rolą ławników jest reprezentowanie 
społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości i jego społeczna kontrola.” 

Prokurator Generalny: „Zagwarantowany w art. 182 Konstytucji 
udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości służyć ma w 
założeniu realizacji w orzecznictwie społecznego poczucia 
sprawiedliwości, ale ważny jest również z tego powodu, że zapobiega 
nadmiernej hermetyzacji środowiska sędziowskiego i uchylaniu się przez 
nie od kontroli społecznej. Osiągnięcie tych celów wymaga zapewnienia 
szerokiej reprezentacji obywateli uczestniczących w rozpoznawaniu i 
rozstrzyganiu spraw sądowych.” 

Należy przede wszystkim jednak zacytować istotny fragment z 
samego wyroku Trybunału: „Trafny jest pogląd, że z treści art. 182 wynika, 
iż nie jest możliwe ani całkowite wyłączenie obywateli ze sprawowania tej 
funkcji (wymiaru sprawiedliwości), ani takie jej zawężenie, by udział ten 
przybrał zakres jedynie symboliczny.” 

Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do ministra 
sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2007r. wyraża troskę o stan polskiego 
sądownictwa, wspierając pogląd Trybunału w kontekście udziału obywateli 
w orzekaniu sądowym i w związku z artykułem 182 Konstytucji: „Nie ma 
również obowiązku przyjęcia rozwiązań ustawowych czyniących ten udział 
powszechnym, czy preferowanym. Skoro jednak ustawa zasadnicza 
wyraźnie przewiduje istnienie czynnika społecznego w sprawowaniu 
wymiaru sprawiedliwości, to jego rola nie może być wyłącznie 
symboliczna, czy pozorna. Tymczasem, jak podkreślono w uzasadnieniu 
projektu ustawy z dnia 15 marca 2007 r. (druk sejmowy nr 639), 
ustawodawca systematycznie ogranicza zakres spraw, w których orzekają 
ławnicy.” 

Poważne zastrzeżenia do obecnej sytuacji mają również sami 
ławnicy. Zostało to przedstawione w artykule „Komu przeszkadzają 
ławnicy” w trzecim numerze pisma „Na wokandzie” z 2010r.  

Również badania opinii publicznej wskazują na bardzo niską ocenę 
wymiaru sprawiedliwości. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową 
„Opinia o wymiarze sprawiedliwości” i pokażą się praktycznie same 
negatywne informacje na ten temat. Ta utrata zaufania i autorytetu w 
dużym stopniu związana jest z oderwaniem się sądów od jakiejkolwiek 
kontroli społecznej, również wskutek niekonstytucyjnych uregulowań 
prawnych.  

Tak więc stwierdzenie, że złożona skarga konstytucyjna jest 
„oczywiście bezzasadna”, jest w sposób oczywisty nieprawdziwe i to nie 
tylko na gruncie zdrowego rozsądku, ale także w opiniach organów 
państwowych, w tym samego Trybunału Konstytucyjnego. 

Trybunał stwierdził (str. 3 postanowienia), że skarga jest 
szczególnym środkiem postępowania kontrolnego przed Trybunałem 
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Konstytucyjnym a jej dopuszczalność jest uzależniona od wypełnienia 
dodatkowych przesłanek wynikających zarówno z art. 79 Konstytucji jak i 
przepisów Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tymczasem Konstytucja 
mówi wyraźnie, że „każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały 
naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę 
do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy 
lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ 
administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach 
albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.” Tak więc kwestia 
dopuszczalności skargi została wystarczająco określona w samej 
Konstytucji i nie powinna zależeć od dowolnego uznania sędziego w  
rozpoznaniu wstępnym.  

Sędziowie bardzo nie lubią Konstytucji, lecz należy pamiętać, że jest 
to najwyższe prawo w tym kraju i przyjęte w drodze referendum. Dlatego 
powinno ono być traktowane z najwyższym szacunkiem i uwagą przez 
organy ustawodawcze a także przez Trybunał Konstytucyjny. 

W dyskusjach medialnych na temat sądownictwa mówi się o 
niezawisłości sędziów, sprawach proceduralnych czy kwestiach braku 
doświadczenia życiowego ze strony młodych sędziów. Starannie unika się 
nazwania rzeczy po imieniu, tego, że polski wymiar sprawiedliwości jest 
zorganizowaną przestępczością a sądy są wykorzystywane do 
przejmowania majątków, rozbijania rodzin i niszczenia niewygodnych ludzi. 
Sprawa będąca podstawą skargi, jest klasycznym przykładem takich 
działań. Przy ewidentnie sfabrykowanych oskarżeniach zostałem 
odizolowany od dzieci i zaocznie zasądzono mi bardzo wysokie alimenty w 
celu sztucznego zadłużenia mnie i przejęcia majątku. Trwa to już sześć lat. 
Z dziećmi mimo usilnych starań praktycznie nie widziałem się ani razu. 

Należy przypuszczać, że rzeczywistą przyczyną oporu przed 
społecznym nadzorem nad wymiarem sprawiedliwości jest możliwość 
dokonywania oszustw w opisanym stylu. Trybunał odmową nadania 
sprawie biegu staje po stronie zorganizowanej przestępczości. 

Ze względu na interes społeczny korespondencję z Trybunałem 
przedstawiam do wiadomości publicznej.  

 
 
 
 
Bogdan Goczyński 

 


