
Sygn. akt II KK 313/16 

  

POSTANOWIENIE 

  
Dnia 1 sierpnia 2017 r. 

Sąd Najwyższy w składzie: 

  

SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) 

SSN Piotr Mirek (sprawozdawca) 

SSN Małgorzata Gierszon 

Protokolant Małgorzata Sobieszczańska 

  
w sprawie M. K., M. W., G. P. i K. B. 

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu  

w dniu 1 sierpnia 2017 r.,  

wniosków Prokuratury Krajowej i obrońcy M. K. o zawieszenie postępowania 

kasacyjnego,  

  
postanowił:  

stwierdzić zawieszenie postępowania kasacyjnego z mocy art. 

86 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 

r., poz. 2072).  

  
UZASADNIENIE 

W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął do Sądu Najwyższego wniosek Prokuratury 

Krajowej o zawieszenie postępowania kasacyjnego w sprawie M. K., M. W., G. P. i 

K. B. Autor wniosku, obszernie uzasadniając swoje stanowisko, wskazał na dwie 

zachodzące – jego zdaniem – w realiach sprawy podstawy zawieszenia 

postępowania. W petitum wniosku, powołując się na przepis art. 86 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2072), wniósł o zawieszenie postępowania z 

uwagi na wszczęcie, na podstawie wniosku Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między 
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Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej a Sądem Najwyższym, postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym. W części motywacyjnej wniosku podniósł natomiast, 

że zawieszenie postępowania kasacyjnego w niniejszej sprawie jest również 

uzasadnione wystąpieniem sytuacji, którą należy oceniać w kategoriach określonej 

w art. 22 § 1 k.p.k. długotrwałej przeszkody umożliwiającej prowadzenie 

postępowania. Sytuacja ta miała zostać wywołana dwoma wnioskami skierowanymi 

przez Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczą 

stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów mających istotne znaczenie dla 

rozstrzygnięcia sprawy. 

Bez szerszego uzasadnienia swojego wniosku, o zawieszenie postępowania 

kasacyjnego do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny wniosków 

dotyczących norm prawnych będących podstawą uchwały składu siedmiu sędziów 

Sądu Najwyższego w sprawie I KZP 4/17, wniósł również obrońca M. K. 

Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych S. L. i V. G., zajmując stanowisko w 

przedmiocie wniosku Prokuratury Krajowej o zawieszenie postępowania 

kasacyjnego, wniósł o pozostawienie go bez rozpoznania. Z treści złożonej przez 

pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych pisemnej odpowiedzi na wymieniony wyżej 

wniosek wynika, iż w jego ocenie spór kompetencyjny, na który wskazuje 

Marszałek Sejmu, ma charakter pozorny, zaś argumentacja przedstawiona przez 

Prokuraturę Krajową na poparcie wniosku o zawieszenie postępowania 

kasacyjnego na podstawie art. 22 § 1 k.p.k. jest chybiona.  

Z treści zamieszczonych na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego 

dokumentów do sprawy Kpt 1/17 wynika, że w dniu 8 czerwca 2017 r. Marszałek 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, powołując się na przepisy art. 192 w zw. z art. 

189 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 33 ust. 5 w zw. z art. 85 ustawy 

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

Konstytucyjnym, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu 

kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem 

Najwyższym i przesądzenie: 

1) jaki charakter ma kompetencja, o której mowa w art. 139 w zw. z art. 144 

ust. 3 pkt 18 Konstytucji: 
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 czy jest to uprawnienie Prezydenta RP, które wykonuje on osobiście i 

bez ingerencji innych podmiotów, 

 czy jest to uprawnienie, które jest realizowane przy udziale innych 

podmiotów, a jeśli tak, to które organy uczestniczą w wykonywaniu kompetencji i 

czy jest wśród nich Sąd Najwyższy, 

2) czy Sąd Najwyższy może dokonywać wiążącej interpretacji przepisów 

Konstytucji w związku z wykonywaniem przez Prezydenta RP prerogatywy, o której 

mowa w art. 139 i decydować o tym, czy została ona skutecznie zastosowana. 

Określając przedmiot tego sporu kompetencyjnego, Marszałek Sejmu 

wskazał, że jest nim pytanie, czy wykonywanie prawa łaski (art. 139 Konstytucji RP) 

i związana z tym kompetencja do interpretacji przepisów Konstytucji w tym 

zakresie, a także ocena skuteczności dokonanego aktu jest przedmiotem kontroli 

Sądu Najwyższego, czy jest to osobiste uprawnienie Prezydenta RP, które nie 

podlega kontroli władzy sądowniczej (http://trybunal.gov.pl/s/kpt-117/). 

Fakt wszczęcia postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego między 

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem Najwyższym na podstawie 

przedstawionego wyżej wniosku Marszałka Sejmu, został potwierdzony pismem 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2017 r. 

  Udostępnione na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego dokumenty 

wskazują na zainicjowanie przez Prokuratora Generalnego postępowania w 

sprawie K 8/17, dotyczącej stwierdzenia niezgodności:  

1) art. 523 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm.) w zakresie, w jakim przepis ten 

dopuszcza możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego w razie 

umorzenia postępowania z powodu zastosowania aktu łaski przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej - z art. 139 zdanie pierwsze w związku z art. 7 i art. 10 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  

2)  art. 521 § 1 powołanej w punkcie pierwszym ustawy - Kodeks 

postępowania karnego w zakresie, w jakim przepis ten dopuszcza możliwość 

wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego od każdego prawomocnego 

orzeczenia sądu w sytuacji, gdy w kasacji zakwestionowano prawidłowość 

http://trybunal.gov.pl/s/kpt-117/


4 
 

zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP - z art. 139 zdanie pierwsze w 

związku z art. 7 i art. 10 Konstytucji RP, 

3) art. 529 powołanej w punkcie pierwszym ustawy - Kodeks postępowania 

karnego rozumianego w ten sposób, że dopuszczalne jest wniesienie i rozpoznanie 

kasacji na niekorzyść oskarżonego w sytuacji, gdy w kasacji zakwestionowano 

prawidłowość zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP - z art. 139 zdanie 

pierwsze w związku z art. 7 i art. 10 Konstytucji RP (http://trybunal.gov.pl/s/k-817/), 

a także w sprawie K 9/17, dotyczącej stwierdzenia niezgodności przepisów:  

a. art. 59, art. 60, art. 61 § 1 i 2 oraz art. 62 ustawy z dnia 23 listopada  

2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1254 ze zm.), 

b. art. 390 § 1 i art. 39817 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks  

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.),  

c. art. 441 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm.),  

d. art. 3 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 - Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1066 ze zm.),  

e. art. 15 § 1 pkt 2 i 3, art. 187 § 1, art. 264, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) rozumianych w ten sposób, że, gdy dana 

materia jest jednocześnie regulowana na poziomie konstytucyjnym i ustawowym, 

umożliwiają odpowiednio Sądowi Najwyższemu lub Naczelnemu Sądowi 

Administracyjnemu, orzekającym w procedurze podejmowania uchwał 

wyjaśniających zagadnienia prawne, dokonywanie wykładni pojęć konstytucyjnych 

w oparciu o znaczenie pojęć zawartych w aktach rangi ustawy zwykłej - z art. 8 

oraz z art. 7 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;  

a nadto niezgodności przepisów:  

a. art. 17 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm.),  

b. art. 5 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1713),  

c. art. 15 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 665 ze zm.) - w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują 

http://trybunal.gov.pl/s/k-817/
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aktu łaski jako negatywnej przesłanki powodującej niedopuszczalność prowadzenia 

– odpowiednio postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia 

lub postępowania karnego wykonawczego - z art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (http://trybunal.gov.pl/s/k-917/). 

 Sąd Najwyższy zważył, co następuje.  

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i 

trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (powtarzającej w tym 

zakresie rozwiązania znane wcześniejszym ustawom o Trybunale Konstytucyjnym), 

wszczęcie przed Trybunałem postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu 

kompetencyjnego powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które 

prowadzą spór kompetencyjny. 

 Treść tego jednoznacznego w swym brzemieniu przepisu, odczytywanego 

łącznie z przepisem art. 192 Konstytucji RP, określającym krąg podmiotów 

uprawnionych do występowania z wnioskiem w sprawach o rozstrzygnięcie sporu 

kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa oraz z 

przepisem art. 56 ust. 1 powołanej ustawy, łączącym wszczęcie postępowania 

przed Trybunałem Konstytucyjnym ze złożeniem przez uprawniony podmiot 

wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej, prowadzi do dwóch, 

zasadniczych dla biegu postępowania kasacyjnego w rozpoznawanej sprawie 

wniosków. 

Po pierwsze, powodem zawieszenia postępowań przed organami, których 

dotyczy wniosek podmiotu zwracającego się do Trybunału Konstytucyjnego o 

rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, nie jest istnienie rzeczywistego sporu o 

kompetencje, lecz wyłącznie formalne wszczęcie postępowania w tym przedmiocie. 

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie sprawia, że od chwili wniesienia wniosku 

o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, to Trybunał Konstytucyjny staje się 

wyłącznie właściwy do orzekania o tym, czy zachodzą warunki do rozstrzygania 

sporu, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i 

trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, a zatem i do 

rozstrzygnięcia o tym, czy zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez 

pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, wskazywany we wniosku spór 

kompetencyjny ma pozorny charakter. Taki sposób pojmowania wszczęcia 

http://trybunal.gov.pl/s/k-917/
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postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego i wynikających z 

tego faktu konsekwencji znajduje oparcie w dotychczasowej praktyce orzeczniczej 

Trybunału Konstytucyjnego (por. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

23 czerwca 2008 r., Kpt 1/08, OTK-A 2008/5/97, wydane w sprawie, w której 

rozpoznając wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie 

sporu kompetencyjnego, jaki zaistniał pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej 

Polskiej i Krajową Radą Sądownictwa, w zakresie dotyczącym kompetencji do 

opiniowania kandydatów na stanowisko sędziego, Trybunał Konstytucyjny, 

stwierdzając brak podstaw do uznania, że zachodzi spór, o którym mowa w art. 189 

Konstytucji, umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania 

wyroku). 

Mając na uwadze treść wniosku Marszałka Sejmu, oczywistym jest, że 

wszczęte na jego podstawie postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu 

kompetencyjnego, dotyczy postępowania kasacyjnego w sprawie M. K., M. W., G. 

P. i K. B. – sygn. akt II KK 313/16. Choć wniosek inicjujący postępowanie przed 

Trybunałem Konstytucyjnym nie wskazuje na to, aby Prezydent uznawał się 

właściwym do wykonywania czynności i podejmowania decyzji zastrzeżonych do 

kompetencji orzeczniczych Sądu Najwyższego w tej sprawie, to nie ulega 

wątpliwości, że dotyczy on uznania się przez Prezydenta RP kompetentnym do 

realizowania prawa łaski w sposób, który w świetle art. 529 k.p.k. pozbawiałby Sąd 

Najwyższy kompetencji do rozpoznania wniesionych kasacji.  

 Zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że merytoryczne wypowiadanie się przez 

Sąd Najwyższy w przedmiocie wystąpienia sporu kompetencyjnego wskazanego 

we wniosku Marszałka Sejmu nie jest ani celowe, ani uprawnione. W istocie rzeczy, 

wymagałoby to zajęcia stanowiska w kwestiach, od których rozstrzygnięcia zależeć 

może treść orzeczenia kończącego postępowanie kasacyjne. Niczego nie zmienia 

tutaj fakt, że Sąd Najwyższy uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 

dnia 31 maja 2017 r., I KZP 4/17, w sposób wiążący przesądził o dopuszczalności 

prowadzenia postępowania kasacyjnego w niniejszej sprawie. 

Po wtóre, zawieszenie postępowań przed organami prowadzącymi spór 

kompetencyjny nie jest uzależnione od wydania przez nie odpowiednich decyzji 

procesowych. Zawieszenie postępowania jest w tym przypadku powodowane z 
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mocy ustawy przez sam fakt wszczęcia postępowania przed Trybunałem. Wydanie 

postanowienia, tak jak to nastąpiło w niniejszej sprawie, ma jedynie charakter 

deklaratoryjny, potwierdzający istniejący stan rzeczy. 

Z uwagi na powyższe zbytecznym jest rozważanie pozostałych argumentów 

podnoszonych we wnioskach o zawieszenie postępowania. Zawieszenie 

postępowania kasacyjnego z mocy art. 86 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym czyni je na chwilę obecną 

bezprzedmiotowymi. 

  

 

 

 

 

  

  
  

 


