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Przedmiotem korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich z Ministrem 
Sprawiedliwości był problem ograniczonych możliwości uchylenia prawomocnego 
mandatu karnego. 

W swoim wystąpieniu z dnia 13 marca 2010 r. Rzecznik wskazywał w 
szczególności, iż uregulowania obowiązujące w tym zakresie, a mianowicie art. 101 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, zbyt wąsko zakreśla przesłanki 
ewentualnego uchylenia prawomocnego mandatu karnego. 

W otrzymanej przez Rzecznika odpowiedzi na powyższe wystąpienie z dnia 12 
maja 2010 r., nr DL-P-I-0760-5/10 Minister Sprawiedliwości podzielił częściowo 
argumentację Rzecznika uznając, iż w wypadku stwierdzenia niekonstytucyjności 
przepisu będącego podstawą ukarania za wykroczenie grzywną nałożoną w 
postępowaniu mandatowym, brak możliwości wznowienia postępowania w 
przedmiocie odpowiedzialności za przypisane wykroczenie, przy istnieniu podstawy 
do wznowienia postępowania w wypadku ukarania za wykroczenie wyrokiem sądu 
na podstawie wyeliminowanego z porządku prawnego przepisu, stanowi 
nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej obu kategorii osób ukaranych za 
wykroczenie, uzasadniając wątpliwości, co do zgodności obowiązujących przepisów 
z wymogami wynikającymi z art. 190 ust. 4 Konstytucji. 

Jednocześnie Rzecznik został poinformowany, że przedmiotowe zagadnienie 
zostanie przedstawione Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, działającej przy 
Ministrze Sprawiedliwości, w celu dokonania pogłębionej analizy problemu i 
wypracowania stanowiska Komisji, co do celowości, i ewentualnego zakresu 
nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zapewniono 
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ponadto, że o stanowisku Komisji Kodyfikacyjnej w tym zakresie oraz ewentualnym 
zainicjowaniu prac legislacyjnych realizujących postulat zawarty w piśmie Rzecznika 
oraz ich rezultacie Rzecznik zostanie powiadomiony odrębnym pismem. 

Do tej pory do Biura Rzecznika nie wpłynęła jednak informacja dotycząca 
przedmiotowego zagadnienia. Ponadto, lektura projektów ustaw zmieniających 
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zamieszczonych na stronach 
internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sejmu RP wskazuje, że obecnie 
prace legislacyjne w omawianym zakresie nie są prowadzone. 

Mając na uwadze przedstawione okoliczności, zwracam się z uprzejmą prośbą 
do Pana Ministra o poinformowanie Rzecznika, czy obecnie prowadzone są działania 
mające na celu dokonanie zmian w omawianym zakresie oraz ewentualnie, na jakim 
etapie są te działania. 


