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Dotyczy pytania to Trybunału Konstytucyjnego o zgodność składu sądu z  
Konstytucją.

W związku z ustaleniem na rozprawie w dniu14 października 2013r. chciałbym 
doprecyzować wniosek złożony na rozprawie w dniu 25 lipca 2012r. o 
skierowanie pytania do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z Konstytucją 
art. 28§1 kpk i art. 30§1 kpk w zakresie, w jakim uniemożliwiają przed Sądami I
instancji udział czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 
czym naruszają art. 45 ust. 1 w związku z art. 182 Konstytucji. 

Artykuł 45 Konstytucji stanowi o prawie "do sprawiedliwego i jawnego 
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 
bezstronny i niezawisły sąd." Z kolei artykuł 182 Konstytucji mówi o 
sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przez obywateli. 

Sprawa niniejsza trwa już ponad sześć lat i wciąż nie widać jej końca. Kryteria 
sprawiedliwości i zdrowego rozsądku zostały złamane już wielokrotnie. Ponadto 
w ostatniej fazie procesu wyznaczona przez Sąd biegła psycholog stwierdziła, 
że oskarżycielka "wykazuje cechy nieprawidłowej psychopatycznej osobowości. 
Z powyższymi cechami związana jest skłonność do manipulacji i kłamstwa. Jest 
wysoce prawdopodobne że świadek celowo manipuluje wspomnienia, zgodnie 
z aktualnymi potrzebami i przekonaniami." Ani oskarżycielka posiłkowa, ani 
prokuratura, nie zakwestionowały opinii biegłej. 

W trakcie procesu zostały wykazane wielokrotne fałszywe zeznania ze strony 
oskarżycielki, jak również fałszowanie przez nią dokumentów. Po raz drugi 
sprawa prowadzona jest w pierwszej instancji od ponad roku. Jest w związku z 
tym oczywiste, że zawodowi sędziowie nie są w stanie sprostać wymaganiom 
artykułu 45 Konstytucji. 

W systemach sądownictwa na świecie udział obywateli jest spowodowany 
dbałością o niedopuszczenie do monopolu władzy sądowniczej przez jedną 
grupę społeczną a także troską o zapewnienie orzekania zgodnego ze 
społecznym poczuciem sprawiedliwości i zdrowego rozsądku. Kapitalne 
znaczenie ma też doświadczenie życiowe ławników lub przysięgłych. 
Tymczasem w polskim sądownictwie udział obywateli w orzekaniu w sprawach 
karnych został praktycznie wyeliminowany. 
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Zapis artykułu 182 Konstytucji "Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości określa ustawa" powinien być interpretowany asertywnie, 
zgodnie z demokratyczną zasadą udziału obywateli we władzy.  
Charakterystyczny jest w związku z tym fragment uzasadnienia wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2005 r. sygn. akt P 16/04. 
„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.”

Istotne są też zacytowane przez Trybunał opinie organów państwowych:

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.”

Z moich obserwacji działania polskiego sądownictwa na przestrzeni ostatnich 
ośmiu lat, widać wyraźnie, że wskutek wskutek monopolizacji władzy 
sądowniczej przez stosunkowo wąską grupę społeczną, łamane są 
podstawowe zasady procesowe. Strona skarżąca pozostaje bierna, a rolę 
prokuratora przejmuje sędzia. W tej sprawie, na kolejnych rozprawach 
prokuratura była reprezentowana przez różne osoby, bez przygotowania, do 
tego stopnia, że nie były w stanie przesłuchać świadków, ani zadać 
sensownych pytań biegłej psycholog. Sytuacja taka jest niedopuszczalna. 
Udział obywateli i zmiana formuły procesu, tak aby wymusić kontradyktoryjność 
i pełne zaangażowanie stron, są konieczne dla zagwarantowania 
konstytucyjnego wymogu rzetelnego procesu. 

Przykład tej sprawy, jak również innych spraw sądowych z inicjatywy 
oskarżycielki posiłkowej, pokazuje dobitnie, że naruszenie zasady społecznego 
charakteru władzy prowadzi do chaosu i i dezorganizacji życia, w miejsce 
harmonii społecznej. Dlatego też udział obywateli w orzekaniu w sprawach 
karnych należy przywrócić i to nie tylko ze względów konstytucyjnych ale ale 
przede wszystkim ze względu na sprawne funkcjonowanie społeczeństwa. 
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