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Streszczenie:

Pomimo ugruntowanej pozycji prawa łaski w polskim porządku prawnym, ze względu 
na lakoniczną treści unormowań w tym zakresie, prerogatywa ta wzbudza liczne kon-
trowersje. Główną, choć niejedyną, osią sporu jest moment, w którym głowa państwa 
może zastosować prawo łaski. W celu rozstrzygnięcia tego problemu Sąd Najwyższy pod-
jął uchwałę, która wskazuje, iż prawo łaski może być przez głowę państwa zastosowane 
tylko w stosunku do osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Drugim elementem 
dylematu, przed którym stanął Sąd Najwyższy, jest zagadnienie, czy w przypadku stwier-
dzenia, iż prawo łaski może być zastosowane tylko w stosunku do osób skazanych wy-
rokiem prawomocnym, ułaskawienie osób skazanych wyrokiem nieprawomocnym wy-
wołuje skutki procesowe. Uchwała ta, ze względu na meritum rozstrzygnięcia, zasługuje 
na krytykę, jednakowo część wskazanych przez Sąd Najwyższy argumentów zasługuje 
na aprobatę.

Słowa kluczowe: Prezydent, łaska, konstytucja, Sąd Najwyższy, proces karny

1. 

Przedmiotem glosy jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale siedmiu 
sędziów z dnia 31 maja 2017 r. (sygn. akt I KZP 4/17), iż prawo łaski, jako uprawnienie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone w art. 139 Konstytucji, może być re-
alizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem 
sądu (osób skazanych). Sprawa toczyła się w związku z przekazaniem na podstawie 

1  Autor jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2016, poz. 1254 
ze zm.) zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni przez skład trzech 
sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt II KK 313/16), które pojawiło się w związku ze zło-
żeniem kasacji od wyroku przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych. Postano-
wieniem z dnia 7 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy przedstawił bowiem składowi siedmiu 
sędziów Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne 
wątpliwości co do wykładni prawa:
1.  czy przewidziany w zdaniu pierwszym art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

zakres normowania zwrotu „prawo łaski” obejmuje również normę kompetencyjną 
do stosowania abolicji indywidualnej?

2.  w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze – jakie skutki wywołu-
je przekroczenie powyższego zakresu normowania dla dalszego toku postępowa-
nia karnego?
Wyrokiem z dnia 30 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Warszawie skazał czterech 

oskarżonych na kary pozbawienia wolności. Ponadto orzeczono wobec nich środek 
karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk w administracji rządowej. Apelacje 
od wyroku wnieśli zarówno pełnomocnicy oskarżonych, jak również oskarżyciele 
posiłkowi. Jednak już po wniesieniu apelacji, a zatem przed uprawomocnieniem się 
wyroku, postanowieniem z dnia 16 listopada 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie art. 139 Konstytucji zastosował prawo łaski „przez przebaczenie 
i puszczenie w niepamięć oraz umorzenie postępowania”2. Należy stwierdzić, iż Sąd 
Najwyższy zajął w tej sprawie stanowisko niesłuszne. O ile jednak nie sposób zgodzić 
się z meritum rozstrzygnięcia, to należy zważyć na słuszność pewnych argumentów 
przedstawionych w uzasadnieniu uchwały.

2. 

Uzasadniając tezę Sąd Najwyższy wyszedł w pierwszej kolejności od uzasadnienia do-
puszczalności wniesienia kasacji. Zagadnienie to ma w sposób oczywisty znaczenie 
fundamentalne dla omawianej uchwały, bowiem przyjęcie stanowiska przeciwnego, 
a zatem przyjmującego niedopuszczalność badania przez Sąd Najwyższy kasacji będącej 
podstawą rozstrzygnięcia, niweczy możliwość merytorycznego rozpatrzenia zagadnie-
nia. Należy stwierdzić, iż we wspomnianym zakresie Sąd Najwyższy dokonał słusznej 
oceny wychodząc od regulacji zawartej w art. 529 k.p.k. Sąd Najwyższy dokonał słusznej 
interpretacji przesłanek wskazując, iż istotą wspomnianego przepisu odczytywanego 
a contrario jest to, że wniesienie kasacji na niekorzyść nie jest możliwe, jeśli dotyczy 
innego naruszenia prawa niż skutkującego tym, iż w badanej sprawie doszło do wyko-
nania kary, zatarcia skazania, aktu łaski, wystąpienia okoliczności wyłączającej ściganie 
lub uzasadniającej zwieszenie postepowania.

2  Z uzasadnienia uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 
4/17, na podstawie treści uzasadnienia ze strony Sądu Najwyższego, http://www.sn.pl/sites/orzecznic 
two/Orzeczenia3/I%20KZP%204–17.pdf, 29.10.2017.
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3. 

W dalszej kolejności należy odnieść się do kwestii możliwości badania przez Sąd Naj-
wyższy, czy w konkretnie omawianej sytuacji ma on kompetencję do oceny zakresu 
przedmiotowego decyzji Prezydenta RP o zastosowaniu prawa łaski. Sąd Najwyższy 
w tym zakresie słusznie wyprowadził argumentację wychodząc od art. 175 Konstytu-
cji. Pozwoliło to dojść do przekonania, iż obowiązujące przepisy uprawniają i zarazem 
obligują Sąd Najwyższy do oceny, czy realizacja prawa łaski w tej postaci (jako abolicji 
indywidualnej) nie stanowi ingerencji w obszar zastrzeżony w Konstytucji RP dla wy-
miaru sprawiedliwości.

4. 

W dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy stanął jednak na stanowisku, iż prawo 
łaski w formie abolicji indywidualnej wkracza w dziedzinę kompetencji organów 
wymiaru sprawiedliwości oraz ingeruje w niezależność sądownictwa. W tym miejscu 
nadmienić warto, iż przez niektórych przedstawicieli doktryny prawo łaski jako takie 
z samej istoty postrzegane jest jako ingerencja w wymiar sprawiedliwości, działanie 
konkurencyjne lub też stojące obok sądownictwa, niezależnie czy jest dokonywane 
przed, czy po prawomocnym skazaniu3. Należy stwierdzić jednakże, iż prawo łaski 
w formie abolicji indywidualnej, ani tym bardziej w postaci zastosowania po prawo-
mocnym orzeczeniu, nie wkracza w kompetencje sądów ani nie jest próbą przejęcia 
kompetencji władzy sądowniczej. Dopiero sytuacja, w której Prezydent postanowiłby 
samodzielnie prowadzić postępowanie i zdecydować o dolegliwości dla skazane-
go, mogłaby zostać uznana za nieuprawnioną ingerencję w sprawowanie wymia-
ru sprawiedliwości i próbę przejęcia kompetencji władzy sądowniczej. Nie na tym 
jednak polega wykonywanie prawa łaski, również w formie abolicji indywidualnej. 
Działanie Prezydenta w postaci udzielania łaski siłą rzeczy jest związane z wymia-
rem sprawiedliwości, jednak nie w postaci przejmowania kompetencji. Ingerencja 
ta w pewien sposób należy do istoty prawa łaski. Prezydent aktem łaski bowiem 
zawsze ingeruje w kształtowanie sytuacji osoby skazanej (oskarżonej). Wydanie aktu 
łaski po prawomocnym skazaniu siłą rzeczy będzie ingerencją w wymierzanie spra-
wiedliwości, jednak już na etapie wykonania kary. Ingerencja ta mieści się jednak 
w polskim porządku konstytucyjnym. Ponadto należy zastanowić się nad sytuacją, 
gdy Prezydent aktem łaski daruje skazanemu część kary. W doktrynie polskiego 
prawa konstytucyjnego powszechnie przyjmuje się możliwość, by Prezydent aktem 
łaski zdecydował o odpowiednim darowaniu części dolegliwości karnej4. Pojawić się 
zatem musi pytanie, czy w ten sposób Prezydent nie przejmuje kompetencji władzy 

3  T. Szymczak, Instytucja Prezydenta w świetle odpowiedzi na Ankietę Komisji Konstytucyjnej Senatu RP, 
AUWr FI 1992, Nr 55, s. 93.

4  P. Sarnecki, Komentarz do art. 139 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
red. L. Garlicki, Warszawa 2005; por. również Proces karny. Zarys sytemu, red. S. Waltoś, P. Hofmań-
ski, Warszawa 2016, s. 586.
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sądowniczej i nie postanawia samodzielnie zdecydować o dolegliwości karnej należ-
nej skazanemu. Przyjęcie tego poglądu siłą rzeczy musiałoby doprowadzić do stwier-
dzenia, iż Prezydent w ten sposób przejmuje uprawnienia władzy sądowniczej i w jej 
miejsce sprawuje wymiar sprawiedliwości. Teza ta jest jednak w sposób oczywisty 
błędna. Wykonując prawo łaski prezydent nie staje się organem władzy sądowniczej, 
a czynność ta nie jest sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Prezydent nie re-
konstruuje stanu faktycznego, nie rozstrzyga o winie, nie dokonuje subsumpcji pod 
określony i zinterpretowany przez siebie przepis prawny. Postępowanie prowadzone 
przez Prezydenta przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z prawa łaski w niczym 
nie przypomina procesu sądowego5. Prezydent swoim działaniem odnosi się jedynie 
do ostatniego elementu skazania, jakim jest wysokość kary. Podobnie w przypadku 
stosowania prawa łaski w formie abolicji indywidualnej. Prezydent w tym przypad-
ku nie stawia się w pozycji sędziego – nie postanawia decydować o bezprawności, 
winie podejrzanego. Nie ma to w przypadku zastosowania abolicji indywidulnej 
znaczenia, bowiem do czasu zakończenia postępowania może być ona zastosowana 
zarówno w stosunku do osób, którym można przypisać winę, bezprawność czynu, 
jak również i takich, co do których te przesłanki w trakcie postępowania zostałyby 
wyłączone (z oczywistych względów, bowiem rozstrzygnięcie sądu co do odpowie-
dzialności jeszcze nie nastąpiło). Skoro zatem Prezydent swoim aktem nie decyduje 
o wspomnianych elementach odpowiedzialności karnej, trudno stwierdzić, iż swoim 
działaniem wkracza w działanie władzy sądowniczej. Mówiąc inaczej – Prezydent nie 
wkracza w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, lecz w konsekwencje jego spra-
wowania. Prawo łaski zatem zawsze jest ingerencją w wymierzaną sprawiedliwość 
(czy będzie polegało na stosowaniu łaski jako abolicji indywidualnej, czy też nie), 
lecz nigdy nie jest ingerencją w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, kompetencje 
władzy sądowniczej.

5. 

W dalszej części uchwały Sąd Najwyższy słusznie wskazuje, iż w doktrynie panuje 
obecnie spór co do tego, czy prawo łaski można stosować w formie abolicji indy-
widualnej6, przy okazji wskazując, iż płaszczyzn sporu co do omawianej preroga-
tywy Prezydenta RP jest więcej (np. czy prawo łaski można stosować w stosunku 

5  P. Sarnecki, op.cit., s. 2. 
6  Stanowisko przyjmujące możliwość stosowania prawa łaski jedynie w stosunku do osób skazanych 
wyrokiem prawomocnym przyjmuje m.in. Wiesław Skrzydło; W. Skrzydło Komentarz do art. 139 
Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013; por. także P. Sar-
necki, op.cit.; K. Kozłowski, Komentarz do art. 139 Konstytucji [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komen-
tarz. Art.87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 685; W. Sokalewicz, Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz, tom V, Warszawa 2007. Pogląd odmienny, dopuszczający stosowanie 
prawa łaski wobec osoby, w stosunku do której nie zapadło jeszcze prawomocne orzeczenie prezen-
tuje m.in. K. Kaczmarczyk-Kłak; por. K. Kaczmarczyk-Kłak, Postępowanie ułaskawieniowe w świe-
tle Konstytucji RP ja tle porównawczym, Ius novum 4/2011, s. 38; por. także B. Baran, Prawo łaski 
w polskim systemie prawnym na tle powszechnym, Sosnowiec 2011, s. 310. Zastosowania prawa łaski 
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do środków zabezpieczających). Warto nadmienić, iż brak jest jednoznacznego sta-
nowiska w doktrynie również co do skutków zastosowania prawa łaski jeśli chodzi 
o zatarcie skazania7. Następnie Sąd Najwyższy przytoczył kolejne argumenty wska-
zywane tak przez zwolenników, jak i przeciwników możliwości stosowania prawa 
łaski w formie abolicji indywidualnej, odnosząc się do nich w celu uargumentowania 
stanowiska przyjętego w sentencji.

6. 

Pierwszym jest argument historyczny. Zwolennicy objęcia zakresem prawa łaski abo-
licji indywidualnej znajdują we wnioskach wykładni historycznej wsparcie dla swo-
ich poglądów. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu stoi zaś na stanowisku, iż wykładnia 
historyczna nie uzasadnia stosowania prawa łaski w formie abolicji indywidualnej. 
Zdecydowanie należy w tym przypadku opowiedzieć się za zapatrywaniem składu 
podejmującego uchwałę w niniejszej sprawie. Nie ulega wątpliwości, iż prawo łaski 
było związane z polską państwowością praktycznie od samego początku i od czasu 
uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji konsekwentnie znajdowało swoje miejsce 
w aktach najwyższego rzędu. W formie krótkiego przypomnienia zaznaczmy, iż spe-
cyficznie ukształtowane prawo łaski przewidywała już Konstytucja 3 maja8. Od czasu 
pierwszej polskiej konstytucji prawo łaski wpisane było we wszystkie obowiązujące 
na ziemiach polskich konstytucje. Podstawowym powodem, dla którego wykład-
nia historyczna nie jest dobrym narzędziem interpretacji tej prerogatywy jest fakt, 
iż na przestrzeni lat prawo łaski było w różny sposób ukształtowane w poszczególnych 
obowiązujących na ziemiach polskich ustawach zasadniczych. Celem zobrazowania 
wskażmy, podobnie jak czyni to Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale, iż Konsty-
tucja z dnia 17 marca 1921 r. w art. 47 statuującym prawo łaski stanowiła: „Prawo 
darowania i złagodzenia kary, oraz darowania skutków zasądzenia karno-skarbowego 
w poszczególnych przypadkach – przysługuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Prezydent nie może stosować tego prawa do ministrów, zasądzonych na skutek 
postawienia ich w stan oskarżenia przez Sejm. Amnestja może być udzielona tylko 
w drodze ustawodawczej”9. Treść Konstytucji wskazywała zatem, iż prawo łaski może 
polegać na całkowitym lub częściowym darowaniu kary. Jednocześnie przepis wy-
łączał możliwość zastosowania prawa łaski wobec ministrów postawionych w stan 
oskarżenia przez Sejm. Konstytucja kwietniowa z dnia 23 kwietnia 1935 r. ujmowała 
prawo łaski w sposób odmienny, wskazując w art. 69, iż „Prezydent Rzeczypospolitej 

w stosunku do osoby skazanej wyrokiem nieprawomocnym nie wykluczył również jednoznacznie 
Stanisław Waltoś; por. Proces karny…, s. 586.

7  Pogląd wskazujący, iż zastosowanie prawa łaski nie może odnosić się do zatarcia skazania, które na-
stępuje zgodnie z regułami ustawowymi i zastosowanie prawa łaski nie może odnosić się do zatarcia 
skazania prezentuje P. Sarnecki; P. Sarnecki, op.cit., s. 2. Pogląd odmienny, a zatem wskazujący, iż Pre-
zydent stosując prawo łaski może również wskazać, iż jego skutki będą odnosiły się także do zatarcia 
skazania wskazuje K. Kozłowski; K. Kozłowski, Komentarz…, s. 685.

8  K. Kozłowski, Prawo łaski Prezydenta RP. Historia. Regulacja. Praktyka, Warszawa 2013, s. 87.
9  Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921, Nr 44, poz. 267).
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władny jest aktem łaski darować lub złagodzić skazanemu karę, wymierzoną orze-
czeniem prawomocnem, tudzież uchylić skutki skazania. Amnestja wymaga aktu 
ustawodawczego”10. Ponownie zatem przepis wprowadzał możliwość zwolnienia z ca-
łości lub części kary, jednocześnie wskazując wprost, iż akt łaski może być stosowany 
jedynie w odniesieniu do prawomocnych orzeczeń. Gwoli porównania zauważmy, jak 
kształtowało się unormowanie prawa łaski w konstytucjach powojennych. W treści 
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, art. 30 ust. 1 pkt 11 (w brzmieniu 
tekstu jednolitego z 1976 r.) stwierdzał, iż „Rada Państwa stosuje prawo łaski”11. Jed-
nocześnie brak było dodatkowych unormowań określających sposób korzystania 
z prawa łaski. Podobnie prawo łaski zostało unormowane w tekście obecnie obowią-
zującej Konstytucji. Art. 139 stwierdza bowiem: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Sta-
nu”12. Widać zatem różnicę w normowaniu prawa łaski na przestrzeni lat na gruncie 
różnych tekstów konstytucji. 

Podkreślić należy również to, na co uwagę zwraca Sąd Najwyższy, iż poszcze-
gólne konstytucje wprowadzały odmienne rozwiązania ustrojowe oraz odmiennie 
kształtowały ustrój organów państwa. Z tego powodu porównanie tekstów obowią-
zujących na obszarze Rzeczypospolitej konstytucji musi zostać uznane za nietrafny 
argument przy interpretacji, czy prawo łaski może być stosowane w formie abolicji 
indywidualnej. Na marginesie warto zauważyć, iż o ile konstytucje przedwojenne 
zawarły w swej treści wymóg prawomocnego skazania w stosunku do osób, które 
mogły ubiegać się o prawo łaski, o tyle konstytucje powojenne z określenia tego 
w swojej treści zrezygnowały.

7. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na wskazany przez Sąd Najwyższy argument dotych-
czasowej utrwalonej praktyki stosowania prawa łaski. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy 
stwierdził bowiem, iż „Przez 95 lat obowiązywania polskich konstytucji prawo łaski 
było generalnie rozumiane jako indywidualny akt głowy państwa, który winien mieć 
zastosowanie tylko wobec osoby prawomocnie skazanej”13. Sąd Najwyższy opierając 
się na dotychczasowej praktyce, wskazywał na istnienie „swoistego zwyczaju konsty-
tucyjnego”, w zakresie odczytywania treści prawa łaski. Wskazany argument należy 
ocenić jako oczywiście nietrafny. Jak wskazuje na wcześniejszych stronach uzasad-
nienia skład orzekający, nie można porównywać bezpośrednio obowiązywania prawa 

10  Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. z 1935, Nr 30, poz. 227).
11  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy 
w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz.U. z 1976, Nr 7, poz. 36).

12  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodo-
we w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., 
podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).

13  Z uzasadnienia uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 4/17.
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łaski na gruncie poszczególnych obowiązujących w Rzeczypospolitej konstytucji, 
bowiem należy uwzględnić cały kontekst normatywny oraz ustrojowy. Argument ten 
winien przyświecać Sądowi Najwyższemu przy ocenie argumentu praktyki dotych-
czasowego stosowania prawa łaski. Przede wszystkim należy stwierdzić, iż poszcze-
gólne konstytucje odmiennie regulowały ustrój Rzeczypospolitej, zatem na gruncie 
ich obowiązywania było różne podejście do instytucji prawa łaski. Ponadto należy 
zauważyć, iż Konstytucja kwietniowa wprost stanowiła, iż prawo łaski może być 
stosowane jedynie w stosunku do osób skazanych prawomocnym wyrokiem. Trudno 
zatem odwoływać się w odniesieniu do okresu obowiązywania tej konstytucji do ar-
gumentu utrwalonej praktyki, bowiem inna nie była możliwa. Mówiąc o utrwalonej 
praktyce stosowania prawa łaski należy zatem ograniczyć się do okresu obowiązy-
wania obecnej Konstytucji. 

Warto jednakowoż zauważyć, iż argument ten nie ma specjalnej mocy przesądza-
jącej na korzyść stosowania prawa łaski jedynie w stosunku do osób skazanych wyro-
kiem prawomocnym. Fakt, iż przez prawie dwadzieścia lat prawo łaski było stosowane 
tylko w stosunku do osób skazanych wyrokiem prawomocnym, jest niepodważalny. 
Jednak dnia 16 listopada 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy 
zastosował prawo łaski wobec osoby skazanej wyrokiem nieprawomocnym. Można 
idąc dalej stwierdzić, iż gdyby od tamtego czasu Prezydent zaczął stosować prawo 
łaski również w stosunku do osób skazanych wyrokiem nieprawomocnym, utrwaliłby 
w ten sposób nową praktykę. Pokazuje to jak niewielka jest wartość merytoryczna 
omawianego argumentu. 

8. 

Ponadto często wskazywanym argumentem, przytoczonym także w uzasadnieniu, 
jest dotychczasowa linia orzecznicza polskich sądów w zakresie prawa łaski. Należy 
jednak zauważyć, iż orzeczeń w omawianej kwestii jest niewiele oraz iż poruszają one 
co do zasady odmienne kwestie (zastosowanie prawa łaski gdy doszło już do zatarcia 
skazania, rozstrzygnięcie o konstytucyjności przepisów kodeksu postepowania karnego 
w zakresie opiniowania prośby o łaskę – podmiot skarżący twierdził, iż fakt, że do roz-
poznania dochodzi na posiedzeniu niejawnym narusza prawo do obrony), wspominając 
jedynie pobocznie o możliwości lub też braku możliwości zastosowania prawa łaski, 
gdy nie doszło do prawomocnego skazania, iż nie sposób opierać na tym argumencie 
rozstrzygnięcia problemu14.

9. 

Jeden z kluczowych argumentów, któremu Sąd Najwyższy poświęca w uzasadnieniu 
wiele uwagi, jest oparty na interpretowaniu art. 139 zd. 1 w świetle zdania drugiego. Sąd 

14  Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r., III KO 16/16, OSNKW 2016/8/52; 
por. także postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2006 r., Ts 47/06, OTK-B 
2007/1/39.
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Najwyższy wskazuje bowiem, iż zdanie drugie, jako wyjątek od zasady, wyrażać musi 
tę samą myśl, która implicite zawarta jest w zdaniu pierwszym art. 139 Konstytucji RP. 
Należy jednakże zauważyć, iż pogląd o interpretowaniu zdania pierwszego omawia-
nego przepisu w świetle zdania drugiego jest często krytykowany. Nie powinno się tak 
interpretować zdania pierwszego art. 139 Konstytucji w świetle zdania drugiego tego 
samego artykułu, jak również nie powinno się interpretować zdania drugiego art. 139 
Konstytucji w świetle zdania pierwszego omawianego przepisu. Całą treść omawianego 
artykułu powinno się interpretować łącznie15.

10. 

Istotnym argumentem w uzasadnieniu Sądu Najwyższego jest odniesienie prawa 
łaski w formie abolicji indywidualnej do zawartej w art. 42 ust. 3 Konstytucji zasa-
dzie domniemania niewinności oraz zawartego w art. 45 Konstytucji prawa do sądu. 
W pierwszej kolejności warto odnieść się do prawa do sądu. Sąd Najwyższy słusznie 
wskazał, co składa się na prawo do sądu, wymieniając m.in. prawo dostępu do sądu, 
prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej 
sprawy przez sąd oraz prawo do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji or-
ganów rozpoznających sprawy. Prima facie wydawać by się mogło, iż argument oparty 
na prawie do sądu może nie zostać uwzględniony w przypadku zastosowania prawa 
łaski w formie abolicji indywidualnej. Jeśli bowiem oskarżony nie chce się odwoływać 
od wyroku, to nie można go do tego zmusić. Ten śmiały, słuszny z punktu widzenia 
oskarżonego wniosek, wymaga jednakowoż zrewidowania z punktu widzenia pokrzyw-
dzonego. Należy pamiętać, iż o ile trudno mówić o naruszeniu praw oskarżonego jeśli 
w stosunku do niego zastosowane zostanie prawo łaski w formie abolicji indywidualnej 
(jego sytuacja nie ulega pogorszeniu), to prawo do sądu działa również w stosunku 
do pokrzywdzonego, który przecież ma prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnię-
cia sądu w swojej sprawie i uzyskania potwierdzenia naruszenia swoich praw przez 
oskarżonego. Dziwić jednakowoż musi fakt, iż na sytuację pokrzywdzonego uwaga 
składu orzekającego zwrócona jest dopiero w dalszej kolejności, niejako na końcu tej 
części uzasadnienia. 

Z tym problemem nie mamy już do czynienia w przypadku unormowanego w art. 42 
ust. 3 Konstytucji domniemaniem niewinności. Należy oczywiście zważyć na fakt, 
iż jest to instytucja wpisana w treść Konstytucji i wiąże ona organy państwa. Jednakże 
należy zauważyć, iż stwierdzenie, że nie można ułaskawić osoby formalnie niewinnej 
zasadza się na przyjęciu niemożności stosowania abolicji indywidualnej. Mówiąc ina-
czej – tylko przyjęcie założenia, że nie należy ułaskawiać osoby niewinnej prowadzi 
do wywiedzenia wniosku, iż prawo łaski nie może być stosowane w formie abolicji 
indywidualnej. Z istoty prawa łaski takie założenie w sposób oczywisty nie wynika. 
Argumenty przeciwników stosowania prawa łaski w formie abolicji indywidualnej 

15  A. Duda, A. Waglorz, Zakres przedmiotowy prawa łaski z art. 139 Konstytucji (o niedopuszczalno-
ści stosowania abolicji indywidualnej) [w:] Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych 2016, rok XX, 
z. 1, s. 55.
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wskazują, iż w ten sposób nie dopuszcza się do oczyszczenia się oskarżonego z zarzu-
tów. Należy jednak zważyć na fakt, iż autorami wniosków o zastosowanie prawa łaski 
w przytłaczającej większości są skazani. Należy stwierdzić, iż w przypadku gdy oskar-
żony występując o zastosowanie w stosunku do swojej osoby prawa łaski, zamyka sobie 
jednocześnie drogę do oczyszczenia przed sądem, należałoby stwierdzić, iż dokonuje 
on wolnej decyzji, zatem nie możemy mówić o pogorszeniu jego sytuacji, bowiem jak 
głosi łacińska paremia: volenti non fit iniuria.

11. 

W dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy wskazuje na spójność wertykalną w sys-
temie prawa przemawiającą za stosowaniem prawa łaski w stosunku do osób skaza-
nych prawomocnym wyrokiem. Skład orzekający wskazuje, iż procedura ułaskawienia 
przewidziana jest w rozdz. 59 k.p.k., w którym tekst ustawy posługuje się pojęciem 
skazanego, a nie osoby oskarżonej. Ponadto Sąd Najwyższy zwraca uwagę na fakt, 
iż rozdz. 59 k.p.k. usytuowany jest w dziale XII Kodeksu postepowania karnego, zaty-
tułowanym „Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia”16. Argument oparty 
na systematyce Kodeksu oraz treści przepisów zawartych w rozdz. 59 k.p.k. ma zdaniem 
Sądu Najwyższego potwierdzać tezę, iż zastosowanie prawa łaski możliwe jest jedynie 
w stosunku do osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Odnosząc się do wyżej 
wymienionych twierdzeń należy punktem wyjścia rozważań uczynić art. 8 Konstytucji. 
Stanowi on, iż „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej”, a w ust. 2, 
iż „Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi ina-
czej”. Zauważmy na samym początku, iż Konstytucja w treści art. 139 nie stanowi o ko-
nieczności wydania ustawy do stosowania przez Prezydenta RP prawa łaski. W związku 
z tym warto również zastanowić się nad relacją przepisów ustawy do art. 139 Konsty-
tucji. Należy stwierdzić, iż powoływanie się w interpretacji prerogatywy prawa łaski 
na przepisy Kodeksu postepowania karnego jest niezasadne. Przyjęcie takiego sposobu 
argumentacji stoi bowiem w sprzeczności z wyrażoną w art. 8 Konstytucji, a przytoczo-
ną wyżej zasadą nadrzędności Konstytucji. Konstytucja nie stanowi o jakichkolwiek 
ograniczeniach ustawowych w stosowaniu prawa łaski, w związku z tym ograniczanie 
zakresu jej obowiązywania w drodze ustawy należy uznać za sprzeczne z zasadą nad-
rzędności Konstytucji. Zasadnym w tym momencie jest zatem pojawienie się pytania 
o sens regulacji rozdz. 59 k.p.k., jednak rozważania te pozostają na marginesie głoso-
wanej uchwały17.

16  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, Nr 89, poz. 555).
17  Sytuacja w tym miejscu zaprezentowana podobna jest do sytuacji stosowania prawa łaski, z któ-
rą mieliśmy do czynienia pod rządami Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Konstytucja 
ta nie stwierdzała ani o tym, w jaki sposób prawo łaski ma być stosowane, ani kiedy należy obowiąz-
kowo rozpatrzyć, czy nie powinna zostać udzielona łaska. Nie przeszkodziło to jednak wprowadzić 
obligatoryjnego występowania o prawo łaski w stosunku do skazanych na karę śmierci. Obowiązek 
ten był nałożony w Kodeksie karnym wykonawczym. W artykule 109 § 1 ustawa ta przewidywała 
wstrzymanie się z wykonaniem kary śmierci, aż do „nadejścia zawiadomienia, że Rada Państwa nie 
skorzystała z prawa łaski”. Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na karę śmierci, a przed jego 
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12. 

Ponadto należy po krótce odnieść się do punktu drugiego sentencji uchwały. W punkcie 
tym Sąd Najwyższy wskazał, iż zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności 
wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Jednocześnie wskazując na takie stanowi-
sko nie przedstawił przekonujących argumentów przemawiających za takim rozstrzy-
gnięciem. Stanowisko to należy w sposób oczywisty uznać za niezasadne. W doktrynie 
prawa konstytucyjnego panuje zgoda co do trwałości wydanych przez Prezydenta aktów 
dotyczących jego prerogatyw, w tym aktów łaski. Jest ona na tyle silna, że nie mogą 
one zostać odwołane nawet w sytuacji, gdy ich uzyskanie jest wynikiem przestępstwa 
lub wprowadzenia głowy państwa w błąd18. Stanowisko to jest również podtrzymy-
wane w orzecznictwie, gdzie wskazuje się, iż pozostałe organy władzy zobowiązane 
są do wykonania prezydenckiej decyzji przy jednoczesnym zakazie ingerencji w jego 
treść i skutki19.

13. 

Podsumowując należy zaznaczyć, iż skład orzekający Sądu Najwyższego w treści uza-
sadnienia podał pewne argumenty, z którymi nie sposób się nie zgodzić, jednak osta-
tecznie podjął decyzję ze wszech miar kontrowersyjną. Aby odpowiedzieć na pytanie 
przedstawione do rozstrzygnięcia można posłużyć się różnymi dyrektywami wykładni 
oraz wieloma instrumentami. Należy jednak zauważyć, iż żadna z zastosowanych reguł 
wykładni nie przesądza wprost o niemożliwości zastosowania prawa łaski w formie 
abolicji indywidualnej. Z powyższego względu Sąd Najwyższy powinien zająć odmien-
ne stanowisko niż to, które zostało zaprezentowane w głosowanej uchwale.

wykonaniem, należało zatem przedstawić Radzie Państwa akta postępowania oraz poczekać na pod-
jęcie decyzji w sprawie skorzystania z prawa łaski albo też odmowy skorzystania z niej. W ten spo-
sób Rada Państwa została zobligowana do każdorazowego rozstrzygania czy udzielić łaski, czy też 
nie, w przypadku każdej osoby skazanej na karę śmierci. Obowiązek formalnie obciążający dyrekcję 
zakładu karnego faktycznie był obowiązkiem nałożonym na Radę Państwa, jednak nie wprost przez 
Konstytucję, a niejako tylnymi drzwiami, przez ustawę. Niejako sytuacja ta może być oceniana po-
dobnie – formalnie treść Konstytucji nie stanowi czy prawo łaski można stosować do osób skazanych 
wyrokiem nieprawomocnym, czy też nie, jednak Sąd Najwyższy w głosowanej uchwale przytacza jako 
jeden z argumentów przepisy Kodeksu postępowania karnego, które przecież formalnie Prezydenta 
przy korzystaniu z uprawnienia stosowania łaski nie wiążą.

18  K. Kozłowski, Prawo… s. 213–223; por. także K. Kozłowski, Komentarz…, s. 684.
19  Por. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2005 r., II AKzw 808/05, KZS 
2005, Nr 12, poz. 35 oraz Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 1963 r., N 20/63, OSNKW 
1964, Nr 2, poz. 24.
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*  *  *

Comment on the Judgement of 7 Judges of the Polish 
Supreme Court of 31 May 2017, I KZP 4/17

Although pardon in the Polish legal system has a well-established position, the brevity of le-
gal regulation in this aspect cause many disputes. The major, but not the only one, axis of dis-
pute is the moment, when the President can grant a pardon. To solve this dispute, the Pol-
ish Supreme Court undertook the resolution that states the President can grant pardon only 
to people sentenced by unappealable judgements. The second dispute was to decide wheth-
er the act of pardon is valid if it was taken before an unappealable judgement. The main deci-
sion of the Polish Supreme Court in this resolution must be criticised, although we can point 
at some important and acceptable arguments raised in this resolution.

Key words: President, pardon, constitution, Polish Supreme Court, criminal lawsuit




