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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
"""",.. DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH 

DSO.SWA.57 l.4846.20 17.AC 

Warszawa, l l lipca 2017 r. 

Rządowe Centrum Legislacj i 

Uprzejmie i n formuję. że do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach: 22 czerwca 

br., 26 czerwca br. oraz 29 czerwca br. wpłynęły petycje Pana Romana Arseniuka przekazane przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Adm inistracji. Kancelarie Sejmu oraz Kancelarie Senatu 

dotyczące zmian "Zasad techniki prawodawczej". 

Na podstawie art. 6 ust. l ustawy z dnia Ił lipca 20 14 r. o petycjach (Dz. U z 20 l 4 r. poz. 

11 95) przekazuję nadesłane petycje według właśc iwości . 

Do wiadomośc i : 

Pan Roman Arsenjuk 
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Roman Jacek Arsenluk 20 czerwca 2017 

MSW i A 
Szanowny Pan Minister 
Mariusz Błaszczak 

Petycja 

Aby poprawić jakość tworzonego prawa, w interesie publicznym proszę o 

podjęcie inicjatywy prawodawczej prowadzącej do uzupełnienia "Zasad techniki 
prawodawczej" (Dz.U. 2016.283) o przepis: Przy redagowaniu tekstu prawnego 
należy uwzględniać prawnicze reguły inferencyjne. Przepis należy umieścić w 

§ 6 w nowo utworzonym ustępie drugim. 

16 listopada 2015 roku Pan Prezydent Andrzej Duda zastosował prawo łaski 

do m.in. Pana Mariusza Kami ński ego. Ww. akt łaski wywołał dyskurs (zaostrzony 
dodatkowo przez uchwałę SN I KZP 4/ 17), w którym wypowiadane są sprzeczne 

poglądy na temat możliwości zastosowania prawa łaski do osoby, która nie została 

jeszcze prawomocnie skazana. Zwracają uwagę rzetelne prace Paru Katarzyny 

Kaczmarczyk-Kłak na temat ułaskawienia. 

Są także wypowiedzi nierzetelne. Np. mówi się wybiórczo o podziale władz, 
a nie podkreśla się, że w art. 1 O Konstytucji jest mowa o "podziale i równowadze 

władzy". Tę równowagę zapewnia m.in. TK pozbawiając mocy niekonstytucyjne 

akty prawne władzy ustawodawczej i wykonawczej; zapewnia też Prezydent, ni
welując skutki nierozważnych decyzji władzy sądowniczej. Tylko lekko zahaczę o 

opinię HFPC (2727 /20 15/MSZ/ICK). Na s. 2 opinii jest napisane: "Nie sposób 
uznać, że prezydent może ułaskawić osobę nieskazaną - na czym bowiem polegał

by akt łaski"? HFPC nie dodaje, że często także osoba (z definicji) "nieskazana", 

jest w praktyce karana środkam i , które tylko z nazwy karą nie są, np. tymczaso

wym aresztowaniem (znane są przypadki nieuzasadnionego przetrzymywania 

przez lata w areszcie tymczasowym), zakazem wyjazdu z kraju, zawieszeniem w 
czynnościach służbowych. HFPC podaje także przykłady krajów, których prezy

denci mogą ułaskawiać nieprawomocnie skazanych, ale nie oskarża tych prezyden
tów o najgorsze zło, jakie może być na tym świecie, czyli naruszanie niezależności 

sądów i zasad demokratycznego państwa prawnego. 
Moim zdaniem, ta różnorodność poglądów wynika głównie z tego, że 

art.139 Konstytucj i jest wadliwie zredagowany. Jak wiemy, przy wykładni prawa 

(używam najczęści ej pojęcia "wykładnia prawa", chociaż w niektórych miej scach 
poprawniejsze byłoby pojęcie "egzegeza prawa", a jeszcze trafniejsze wyrażenie: 
"budowanie reguły rozstrzygn ięcia"), korzysta się często z co najmniej jednej 

prawniczej reguły inferencyjnej (reguły wnioskowania prawniczego). Prawnicze 
reguły inferencyjne są dokładnie określone i powszechnie akceptowane przez dok-
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trynę prawa. Jak s ię jednak okazuje, nawet prawnicy mają kłopot z zastosowaniem 

ich w praktyce (zobacz dostępny w Internecie tekst Adriana Dudy i Agnieszki Wą

glorz, "Zakres przedmiotowy prawa łaski z art. 139 Konstytucj i ... "). 

Jeżeli reguły inferencyjne są wykorzystywane przy wykładni prawa, to rów

n i eż, a może nawet przede wszystkim, na leży z nich korzystać przy tworzeniu 

prawa; przecież każdy wie, że najpierw pojawia się koncepcja, później ktoś reda

guje i ustanawia przepis prawa, a dopiero późn i ej ten przepis jest odczytywany i 
wykorzystywany przez organy stosujące prawo do budowania reguły rozstrzygn i ę

cia (w Polsce synonimem "reguły rozstrzygnięcia" jest nietrafna nazwa "norma 

prawna"). A zatem twórcy prawa powinni m.in. redagować przepisy nie tylko 

"zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego" (§ 7 ZTP), 

ale także wykorzystywać reguły inferencyjne. Z kolei organy stosujące prawo, pa

miętając o tym, z jakich reguł korzystali twórcy prawa, powinny uwzględniać te 

reguły przy budowaniu reguły rozstrzygnięcia. 

Reguły inferencyjne umożliwiają skrócenie aktu prawnego, przy jednocze

snym utrzymaniu jego jednoznaczności. W tej petycji będę pisał (nie będę używał 

nazw łacińskich) o regułach "z si lniejszego" . Są dwie takie reguły: "z większego 

na mniejsze" i "z mn iejszego na większe" . Chyba na każdym wykładzie z teorii 

prawa podawany jest przykład wadliwie zredagowanego przepisu prawa łowiec

kiego (tekst pierwotny, Dz.U.l995. 147.713). Art. lO tego prawa stanowił: "Posia

danie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia wo

jewody" . Przy wykładni tego przepisu pojawia się wątpliwość: czy można posia

dać bez zezwolenia jednego charta? Gdyby autorzy przepisu rozumieli regułę "z 

mniej szego na większe", to przepis miałby taki tekst: Posiadanie i hodowanie char

ta rasowego lub jego mieszańca wymaga zezwolenia wojewody. Po zastosowaniu 

reguły "z mniejszego na większe", przy wykładni nie ma wątp liwości: jeżeli nie 

można posiadać jednego charta, to nie można posiadać także dwóch ani większej 

liczby chartów. Zacytowany art.l O został już poprawiony, ale też nieudolnie. 

Niektórzy twierdzą, że wyraz "skazanych", użyty w zdaniu drugim art.l39 

Konstytucji , ma wpływ na wykładnię zdania pierwszego, co uprawnia do wnio

skowania, że Prezydent może stosować prawo łaski tylko do skazanych. Nie ma 

wprawdzie definicji legalnej pojęc ia "człowiek skazany", ale ponieważ doktryna 

chyba jednogłośnie twierdzi, że "skazany" to, zwłaszcza w tym wypadku, prawo

mocnie skazany, to niektórzy twierdzą, że Prezydent nie powinien zastosować 

prawa łaski do Mariusza Kamińskiego (który nie został prawomocnie skazany). 

Ponieważ nikt nie zaprzeczy, że prawomocne ukaranie karą główną, a często i 

środkami karnymi, jest najcięższą dolegliwośc ią dotykającą osobę, na początku 

tylko oskarżoną o popełnienie przestępstwa, to także wszyscy zgodzą się z twier

dzeniem, że Prezydent może ułaskawić osobę obarczoną najcięższą dolegliwością. 

Należy jednak zauważyć, że jeże l i Prezydent może ułaskawić prawomocnie 

skazanego, to z reguły "z większego na mniejsze" wynika możliwość ułaskawienia 

także osoby mniej dotkniętej skutkami postępowania karnego, czyli np. tylko 
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oskarżonej , ale narażonej na liczne przesłuchiwania, czy wobec której zastosowano 

ostry środek zapobiegawczy, np. tymczasowe aresztowanie, zawieszenie w wyko

nywaniu zawodu, wydano nakaz powstrzymania si ę od określonej działalności. 

Akt łaski nie jest niedopuszczalną ingerencją w wymiar sprawiedliwośc i , 

ponieważ nie narusza niezawisłości sędziego (zobacz moją petycję opublikowaną 

16 sierpnia 20 16 na stronie MS) ani niezależności sądu (nie powoduje np. wciele

nia sądu w strukturę urzędu wojewódzkiego). 
Jaki byłby tekst zdania pierwszego art. 139, gdyby prawodawca chciał ogra

niczyć kompetencje Prezydenta do prawomocnie skazanych? Na przykład taki: 
Prezydent stosuje prawo łaski wyłącznie do prawomocnie skazanych. 

Przej dźmy do zdania drugiego art.139. Nasuwa się pytanie: Czy Prezydent 

może zastosować prawo łaski do osoby postawionej w stan oskarżenia przed Try

bunałem Stanu, j eżeli nie może zastosować tego prawa do prawomocnie skazane

go? Otóż, raczej nie może, a przynajmniej żadna z reguł "z silniejszego" na taką 
wykładn ię nie pozwala. Pewna niejasność jednak pozostaje (zobacz: Piotr Kardas, 

Jacek Giezek, "Konstytucyjne podstawy ... ", "Palestra" 1-2/2016, s.33), co niektó
rzy mogą wykorzystać w sytuacji zaostrzonej walki politycznej. 

Dlaczego art.l39 uważam za wadliwy? Chodzi o to, że gdyby twórcy Kon

stytucji rozumieli reguły "z silniejszego", to nawet tej "pewnej niejasności " można 

było uniknąć. Oto poprawny tekst art. l 39: Prezydent Rzeczypospolitej stosuje 
prawo łaski do osób prawomocnie skazanych. Prawa łaski nie stosuje się do 
osób postawionych w stan oskarżenia ani pociągniętych do odpowiedzialności 

przed Trybunałem Stanu. Przy takim tekście Pan Mariusz Kamiński też mógłby 

skorzystać z prawa łaski, a nie byłoby wątpliwości, że żadnej osoby objętej postę
powaniem przed Trybunałem Stanu nie można ułaskawi ć. 

Powyższy tekst jest poprawny (aby nie przedłużać, tylko dodam, że popraw

niej byłoby umieścić każde ze zdań w odrębnych ustępach), ale aby uciąć zbytecz

ne dyskusje, rozsądniej byłoby ustanowić taki tekst zdania pierwszego: Prezydent 
Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski nawet do osób prawomocnie skazanych. 

Powyższy tekst jest poprawny, ale aby zabezpieczyć si ę przed wypaczaniem 
prawa przez politycznie nastawionych prawników, mądrzej sze będzie pozostawie

nie zdania pierwszego art. 139 bez zmian: Prezydent Rzeczypospolitej stosuje 
prawo łaski . 

Można także szczegółowo wyl iczać, kogo Prezydent może ułaskawić, a ko
go nie może, ale takie wyliczanki nie są popularne w polskiej ku ł turze prawnej. 

Wykorzystan ie zaproponowanego w pierwszym akapicie przepisu do przy
padku, który wydarzył s i ę przed jego wejściem w życ i e, nie będzie stosowaniem 

prawa wstecz, ponieważ przepis ten tylko będzie przypominał o określonym obo

wiązku, podobnie jak to robi § 7 ZTP, który przecież tylko przypomina o oczywi
stym obowiązku stosowania polskiej składni . 

Z wyrazami szacunku 

Roman Jacek Arseniuk 
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Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej powyższej petycji za

wierającej moje imiona i nazwisko. 

Roman Jacek Arseniuk 
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Szanowny Panie Dyrektorze, 

Warszawa,;:r;zerwca 2017 r. 

BKSP-141-5537 /17 

Pan 
Kacper Halski 
Dyrektor 
Departamentu Spraw Obywatelskich 
Kancelaria Prezesa Rady M inistrów 
Al . Ujazdowskie 1/ 3 
00-583 Warszawa 

na podstawie art. 6 ust. l ustawy z dnia lllipca 2014 r. o petycjach (t .j. Dz. U. z 2017 r . poz. 1123) 

przekazuję, zgodnie z właściwością, petycję Pana Romana Arseniuka dotyczącą nowelizacji 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie " Zasad techniki 

prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

Do wiadomośc i : 

Pan 
Roman Arseniuk 

ul WleJSka 4/6/8, 00 902 Warszawa, l "}] 694 26 81, e.IISiy@Se)m.gov.pl 
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Roman Jacek Arseniuk 

Petvcja 

20 czerwca 2017 

Marszałek Sejmu 

Szanowny Pan 
Marek Kuchciń ski 

Aby poprawić jakość tworzonego prawa, w interesie publicznym proszę o 

podjęc ie inicjatywy prawodawczej prowadzącej do uzupełnienia "Zasad techniki 

prawodawczej'' (Dz. U. 20 16. 283) o przepis: Przy redagowaniu tekstu prawnego 
na leży uwzględniać prawnicze reguły inferencyjne. Przepis należy umieścić w 

§6 w nowo utworzonym ustępi e drug im. 

16 listopada 20 15 roku Pan Prezydent Andrzej Duda zastosował prawo łask i 

do m.in. Pana Mariusza Kamil1skiego. Ww. akt łaski wywołał dyskurs (zaostrzony 

dodatkowo przez uchwałę SN l KZP 4/ 17), w którym wypowiadane są sprzeczne 

poglądy na temat możl iwości zastosowania prawa łaski do osoby, która nie została 

j eszcze prawomocnie skazana. Zwracają uwagę rzetelne prace Pani Katarzyny 

Kaczmarczyk-Kłak na temat ułaskawienia. 

Są także wypowiedzi nierzetelne. Np. mówi s i ę wybiórczo o podziale władz, 

a nie podkreś l a s i ę, że wart. l O Konstytucji j est mowa o ,,podziale i równowadze 

władzy" . Tę równowagę zapewnia m.in. TK pozbaw iając mocy niekonstytucyjne 

akty prawne władzy ustawodawczej i wykonawczej ; zapewnia też Prezydent, ni 

welując skutki nierozważnych decyzji władzy sądown iczej . Tylko lekko zahaczę o 

opin i ę HFPC (2727/2015/MSZ/ICK). Na s.2 opinii jest napisane: ,.Nie sposób 

uznać, że prezydent może ulaskawić osobę nieskazaną - na czym bowiem polegał

by akt łaski ''? HFPC nie dodaje, że często także osoba (z defmicji) ,,nieskazana", 

jest w praktyce karana środkami , które ty lko z nazwy karą nie są, np. tymczaso

wym aresztowaniem (znane są przypadki nieuzasadnionego przetrzymywania 

przez lata w areszcie tymczasowym), zakazem wyjazdu z kraju, zawieszeniem w 

czynnościach służbowych. HFPC podaje także przykłady krajów, których prezy

denci mogą ułaskawiać nieprawomocnie skazanych, ale nie oskarża tych prezyden

tów o najgorsze zło, jakie może być na tym świec i e , czyli naruszanie niezal eżności 

sądów i zasad demokratycznego pal1stwa prawnego. 

Moim zdaniem, ta różnorodność poglądów wynika głównie z tego, że 

art. 139 Konstytucji j est wadliwie zredagowany. Jak wiemy, przy wykładni prawa 

(używam najczęściej pojęcia "wykładnia prawa", chociaż w niektórych miejscach 

poprawniejsze byłoby pojęcie "egzegeza prawa", a jeszcze trafniejsze wyrażen ie: 

"budowanie reguły rozstrzygnięc i a"), korzysta s i ę często z co naj mniej jednej 

prawniczej reguły inferencyjnej (reguły wnioskowania prawniczego). Prawnicze 

reguły inferencyjne są dokładnie okreś lone i powszechnie akceptowane przez dok-
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trynę prawa. Jak s ię jednak okazuje, nawet prawnicy mają kłopot z zastosowaniem 
ich w praktyce (zobacz dostępny w Internecie tekst Adriana Dudy i Agnieszki Wą
glorz, ,,Zakres przedmiotowy prawa łaski z att . 139 Konstytucj i ... "). 

Jeżeli reguły inferencyjne są wykorzystywane przy wykładn i prawa, to rów
nież, a może nawet przede wszys tkim, należy z nich korzystać przy tworzeniu 
prawa; przecież każdy wie, że najpierw pojawia s i ę koncepcja, później ktoś reda
guje i ustanawia przepis prawa, a dopiero później ten przepis jest odczytywany i 
wykorzystywany przez organy stosujące prawo do budowania reguły rozstrzygnię
cia (w Polsce synonimem "reguły rozstrzygnięcia" jest nietrafna nazwa "norma 
prawna"). A zatem twórcy prawa powinni m.in. redagować przepisy nie tylko 
"zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składn i języka polskiego" (§ 7 ZTP), 
ale także wykorzystywać reguły inferencyjne. Z kolei organy s tosujące prawo, pa
miętając o tym, z jakich reguł korzystali twórcy prawa, powinny uwzględniać te 
reguły przy budowaniu reguły rozstrzygnięcia. 

Reguły inferencyjne umożliwiają skrócenie aktu prawnego, przy jednocze
snym utrzymaniu jego jednoznaczności. W tej petycj i będę pisał (nie będę używał 

nazw łacińsk ich) o regułach "z silniejszego". Są dwie takie reguły: "z większego 
na mniejsze" i "z mniejszego na większe". Chyba na każdym wykładzie z teorii 
prawa podawany jest przykład wadliwie zredagowanego przepisu prawa łowiec
kiego (tekst pierwotny, Dz.U.l995.147.71 3). Art. lO tego prawa stanowił: .,Posia
danie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia wo
jewody". Przy wykładn i tego przepisu pojawia s ię wątpliwość: czy można posia
dać bez zezwolenia jednego chatta? Gdyby autorzy przepisu rozumieli regułę "z 
mniejszego na większe", to przepis miałby taki tekst: Posiadanie i hodowan ie char
ta rasowego lub jego mieszatka wymaga zezwolenia wojewody. Po zastosowaniu 
reguły "z mniejszego na większe", przy wykładni nie ma wątpl iwośc i: jeżeli nie 
można posiadać jednego charta, to nie można posiadać także dwóch ani większej 
liczby chartów. Zacytowany art. l O został już poprawiony, ale też nieudolnie. 

Niektórzy twierdzą, że wyraz "skazanych", użyty w zdaniu drugim art.l39 
Konstytucj i, ma wpływ na wykładnię zdania pierwszego, co uprawnia do wnio
skowania, że Prezydent może stosować prawo łaski tylko do skazanych. Nie ma 
wprawdzie definicj i legalnej pojęcia "człowiek skazany", ale ponieważ doktryna 
chyba jednogłośn i e twierdzi, że "skazany" to, zwłaszcza w tym wypadku, prawo
mocnie skazany, to niektórzy twierdzą. że Prezydent nie powinien zastosować 
prawa łaski do Mariusza Kamińskiego (który nie został prawomocnie skazany). 
Ponieważ nikt nie zaprzeczy, że prawomocne ukaranie karą główną, a często i 
środkami karnymi, j est najc ięższą do leg liwością dotykającą osobę, na początku 
tylko oskarżoną o popełnienie przestępstwa, to także wszyscy zgodzą s ię z twier
dzeniem, że Prezydent może ułaskawić osobę obarczoną najcięższą dolegliwością. 

Należy jednak zauważyć, że jeżeli Prezydent może ułaskawić prawomocnie 
skazanego, to z reguły "z większego na mniejsze" wynika możliwość ułaskawienia 

także osoby mniej dotkniętej skutkami postępowania karnego, czyli np. tylko 
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oskarżonej , ale narażonej na liczne przesłuchiwania, czy wobec której zastosowano 
ostry środek zapobiegawczy, np. tymczasowe aresztowanie, zawieszenie w wyko
nywaniu zawodu, wydano nakaz powstrzymania s i ę od określonej dzi ałalności. 

Akt łaski nie jest niedopuszczalną ingerencją w wymiar sprawiedliwości , 

pon ieważ nie narusza niezawisłośc i sędziego (zobacz moją petycję opublikowaną 

16 sierpnia 20 16 na stronie MS) ani niezależności sądu (nie powoduje np. wciele
nia sądu w strukturę urzędu wojewódzkiego). 

Jaki byłby tekst zdania pierwszego art. 139, gdyby prawodawca chciał ogra
niczyć kompetencje Prezydenta do prawomocnie skazanych? Na przykład taki: 
Prezydent stosuje prawo łask i wyłączn i e do prawomocnie skazanych. 

Przejdźmy do zdania drugiego art.l 39. Nasuwa s ię pytanie: Czy Prezydent 
może zastosować prawo łaski do osoby postawionej w stan oskarżenia przed Try
bunałem Stanu, jeżel i nie może zastosować tego prawa do prawomocnie skazane
go? Otóż, raczej nie może, a przynajmniej żadna z reguł "z silniejszego" na taką 
wykładnię nie pozwala. Pewna niejasność jednak pozostaje (zobacz: Piotr Kardas, 
Jacek Giezek, "Konstytucyjne podstawy .. .'', "Palestra" 1-2/20 16, s. 33), co niektó
rzy mogą wykorzystać w sytuacj i zaostrzonej walki politycznej . 

Dlaczego art. l39 uważam za wadliwy? Chodzi o to, że gdyby twórcy Kon
stytucj i rozumiel i reguły ,,z silniejszego'', to nawet tej "pewnej n iejasności" można 

było uniknąć. Oto poprawny tekst art. 139: Prezydent Rzeczypospolitej stosuje 
prawo łaski do osób prawomocnie skazanych. Prawa łaski nie stosuje się do 

osób postawionych w stan oska rżenia ani pociągniętych do odpowiedzialności 
przed Trybunałem Stanu. Przy takim tekście Pan Mariusz Kamiński też mógłby 
skorzystać z prawa łaski , a nie byłoby wątp liwośc i , że żadnej osoby obj ętej postę

powaniem przed Trybunałem Stanu nie można ułaskawić. 
Powyższy tekst jest poprawny (aby nie przedłużać, tylko dodam, że popraw

niej byłoby umieśc i ć każde ze zdań w odrębnych ustępach) , ale aby uciąć zbytecz
ne dyskusje, rozsądniej byłoby ustanowić taki tekst zdania pierwszego: Prezydent 
Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski nawet do osób prawomocnie skazanych. 

Powyższy tekst jest poprawny, ale aby zabezpieczyć s ię przed wypaczaniem 
prawa przez politycznie nastawionych prawników, mądrzejsze będzie pozostawie
nie zdania pierwszego art. 139 bez zmian: Prezydent Rzeczypospolitej stosuje 
prawo łaski . 

Można także szczegółowo wyliczać , kogo Prezydent może ułaskawić, a ko
go nie może, ale takie wyliczanki nie są popularne w polskiej kul turze prawnej. 

Wykorzystanie zaproponowanego w pierwszym akapicie przepisu do przy
padku, który wydarzył s i ę przed jego wejściem w życie, nie będzie stosowaniem 
prawa wstecz, ponieważ przepis ten tylko będzi e przypominał o okreś lonym obo
wiązku , podobnie jak to robi § 7 ZTP, który przecież tylko przypomina o oczywi
stym obowiązku stosowania polskiej składn i. 

Z wyrazami szacunku 
Roman Jacek Arseniuk 
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Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej powyższej petycj i za
wierającej moje imiona i nazwisko. 

Roman Jacek Ar eniuk 

WI~':'OY ~ 'OR 
Biura l'.on1v ~. S,;olccz ~aj 
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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄD OŚCI I PETYCJ1 

l 
BPS/KPCPP-132- ~ /117 War za w a, 22 czerwca 2017 roku 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Departament Spraw Obywatelskich 

Al. Ujazdowskie l /3 

00-583 Warszawa 

Na podstawie art. 6 ust. l ustawy z dnia l l lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 

r. poz. l 123) przesyłam petycję pana Romana Jacka Arseniuka z dnia 20 czerwca 2017 r. 

do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia. 

Petycja, skierowana na adres internetowy Senatu, dotyczy wprowadzenia zmiany 

w § 6 Rozporządzeni a Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

"Zasad techniki prawodawczej". Petycja ta nie może być rozpatrzona przez Komisję Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji , gdyż odnosi się do zmiany przepisu rozporządzenia. 

W załączeniu petycja pana R. J. Arseniuka z 20 czerwca 2017 r. 

Z po~ .. ·ażaniem 

Przewed 

ul. Wiejska 6. 00-902 Warszawa, teł. 22 694-95-09, 22 694-90-52. e-mail: kpcpp@scnat.gov.pl 
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Roman Jacek Arseniuk 20 czerwca 2017 

Senat Rzeczy pospolitej Polskiej 

Petycja 

Aby poprawić jakość tworzonego prawa, w interesie publicznym proszę o 
podjęcie inicjatywy prawodawczej prowadzącej do uzupełnienia "Zasad techniki 
prawodawczej" (Dz.U. 20 16.283) o przepis: Przy redagowaniu tekstu prawnego 
należy uwzględniać prawnicze reguły inferencyjne. Przepis na leży umieścić w 
§ 6 w nowo utworzonym ustępie drugim. 

16 listopada 20 15 roku Pan Prezydent Andrzej Duda zastosował prawo łaski 
do m.in. Pana Mariusza Kamińsk iego. Ww. akt łaski wywołał dyskurs (zaostrzony 
dodatkowo przez uchwałę SN I KZP 4/ 17), w którym wypowiadane są sprzeczne 
poglądy na temat możliwośc i zastosowania prawa łaski do osoby, która nie została 
jeszcze prawomocnie skazana. Zwracają uwagę rzetelne prace Pani Katarzyny 
Kaczmarczyk-Kłak na temat ułaskawienia. 

Są także wypowiedzi nierzetelne. Np. mówi s ię wybiórczo o podziale władz, 

a nie podkreśla s ię, że w art. l O Konstytucj i jest mowa o "podziale i równowadze 
władzy". Tę równowagę zapewnia m.in. TK pozbawiając mocy niekonstytucyjne 
akty prawne władzy ustawodawczej i wykonawczej ; zapewnia też Prezydent, ni
welując skutki nierozważnych decyzj i władzy sądowniczej. Tylko lekko zahaczę o 
opinię HFPC (2727/2015/MSZ/ICK). Na s.2 opinii jest napisane: ,,Nie sposób 
uznać, że prezydent może ułaskawić osobę n ieskazaną - na czym bowiem polegał
by akt łaski"? HFPC nie dodaje, że często także osoba (z defin icj i) "nieskazana", 
jest w praktyce karana środkami, które tylko z nazwy karą nie są, np. tymczaso
wym aresztowaniem (znane są przypadki nieuzasadnionego przetrzymywania 
przez lata w areszcie tymczasowym), zakazem wyjazdu z kraju, zawieszeniem w 
czynnościach służbowych. HFPC podaje także przykłady krajów, których prezy
denci mogą ułaskawiać nieprawomocnie skazanych, ale nie oskarża tych prezyden
tów o najgorsze zło, jakie może być na tym świecie, czyli naruszan ie niezależności 

sądów i zasad demokratycznego państwa prawnego. 
Moim zdaniem, ta różnorodność pogl ądów wynika głównie z tego, że 

art. 139 Konstytucji jest wadliwie zredagowany. Jak wiemy, przy wykładni prawa 
(używam najczęśc i ej pojęcia "wykładnia prawa", chociaż w niektórych miejscach 
poprawniejsze byłoby pojęcie "egzegeza prawa", a jeszcze trafniejsze wyrażenie: 
"budowanie reguły rozstrzygnięcia"), korzysta s ię często z co najmniej jednej 
prawniczej reguły inferencyjnej (reguły wnioskowania prawniczego). Prawnicze 
reguły inferencyjne są dokładnie określone i powszechnie akceptowane przez dok-
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trynę prawa. Jak się jednak okazuje, nawet prawnicy mają kłopot z zastosowaniem 

ich w praktyce (zobacz dostępny w Internecie tekst Adriana Dudy i Agnieszki Wą

glorz, "Zakres przedmiotowy prawa łaski z ar1. 139 Konstytucj i .. . " ). 

Jeżeli reguły inferencyj ne są wykorzystywane przy wykładni prawa, to rów

nież, a może nawet przede wszystkim, na leży z nich korzystać przy tworzeniu 

prawa; przec i eż każdy wie, że najpierw pojawia s ię koncepcja, później ktoś reda

guje i ustanawia przepis prawa, a dopiero później ten przepis jest odczytywany i 

wykorzystywany przez organy stosujące prawo do budowania reguły rozstrzygnię

cia (w Polsce synonimem "reguły rozstrzygn i ęcia" jest nietrafna nazwa "norma 

prawna"). A zatem twórcy prawa powinni m.in. redagować przepisy nie tylko 

"zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego" (§ 7 ZTP), 

ale także wykorzystywać reguły inferencyjne. Z kolei organy stosujące prawo, pa

miętając o tym, z jakich reguł korzystali twórcy prawa, powinny uwzględniać te 

reguły przy budowaniu reguły rozstrzygnięcia. 

Reguły inferencyjne umożl iwiają skrócenie aktu prawnego, przy jednocze

snym utrzymaniu jego jednoznaczności. W tej petycj i będę pisał (nie będę używał 

nazw łacińskich) o regułach "z silniejszego". Są dwie takie reguły: "z większego 

na mniejsze" i "z mniejszego na większe" . Chyba na każdym wykładzi e z teorii 

prawa podawany jest przykład wadliwie zredagowanego przepisu prawa łowiec

kiego (tekst pierwotny, Dz.U. I995. 147.7 13). Art. lO tego prawa stanowił: "Posia
danie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia wo

jewody". Przy wykładni tego przepisu pojawia s i ę wątpliwość: czy można posia

dać bez zezwolenia jednego charta? Gdyby autorzy przepisu rozumieli regułę "z 

mniejszego na większe", to przepis miałby taki tekst: Posiadanie i hodowanie char

ta rasowego lub jego mieszańca wymaga zezwolenia wojewody. Po zastosowaniu 

reguły "z mniejszego na większe", przy wykładni nie ma wątp li wości: jeżeli nie 

można posiadać jednego charta, to nie można posiadać także dwóch ani większej 

liczby chartów. Zacytowany art. l O został już poprawiony, ale też nieudolnie. 

Niektórzy twierdzą, że wyraz "skazanych", użyty w zdaniu drug im art. 139 

Konstytucji, ma wpływ na wykładn i ę zdania pierwszego, co uprawnia do wnio

skowan ia, że Prezydent może stosować prawo łask i tylko do skazanych. Nie ma 

wprawdzie defini cji legalnej pojęcia "człowiek skazany", ale ponieważ doktryna 

chyba jednogłośn i e twierdzi, że "skazany" to, zwłaszcza w tym wypadku, prawo

mocnie skazany, to niektórzy twierdzą, że Prezydent nie powinien zastosować 

prawa łaski do Mariusza Kamińskiego (który nie został prawomocnie skazany). 

Pon ieważ nikt nie zaprzeczy, że prawomocne ukaranie karą główną, a często i 

środkami karnymi, jest najcięższą dolegliwośc i ą dotykającą osobę, na początku 

tylko oskarżoną o popełnienie przestępstwa, to także wszyscy zgodzą s ię z twier

dzeniem, że Prezydent może ułaskawić osobę obarczoną najcięższą dolegliwością. 

Należy jednak zauważyć, że jeżeli Prezydent może ułaskawić prawomocnie 

skazanego, to z reguły ,.z większego na mniejsze" wynika możliwość ułaskawienia 

także osoby mniej dotkniętej skutkami postępowania karnego, czyli np. tylko 
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oskarżonej, ale narażonej na liczne przesłuchiwania, czy wobec której zastosowano 
ostry środek zapobiegawczy, np. tymczasowe aresztowanie, zawieszenie w wyko
nywaniu zawodu, wydano nakaz powstrzymania się od określonej działalności. 

Akt łaski nie jest niedopuszczalną ingerencją w wymiar sprawied liwości, 
ponieważ nie narusza niezawisłości sędziego (zobacz moją petycję opublikowaną 
16 sierpnia 20 16 na stronie MS) ani n iezależności sądu (nie powoduje np. wciele
nia sądu w strukturę urzędu wojewódzkiego). 

Jaki byłby tekst zdania pierwszego al1.139, gdyby prawodawca chciał ogra
niczyć kompetencje Prezydenta do prawomocnie skazanych? Na przykład taki: 
Prezydent stosuje prawo ł aski wyłącznie do prawomocnie skazanych. 

Przejdźmy do zdania drugiego art. 139. Nasuwa s i ę pytanie: Czy Prezydent 
może zastosować prawo łaski do osoby postawionej w stan oskarżenia przed Try
bunałem Stanu, jeżeli nie może zastosować tego prawa do prawomocnie skazane
go? Otóż, raczej nie może, a przynajmniej żadna z reguł "z silniejszego" na taką 
wykładnię nie pozwala. Pewna n i ejasność jednak pozostaje (zobacz: Piotr Kardas, 
Jacek Giezek, "Konstytucyjne podstawy . . . ", "Palestra" 1-2/20 16, s. 33), co niektó
rzy mogą wykorzystać w sytuacji zaostrzonej walki politycznej. 

Dlaczego art. 139 uważam za wadl iwy? Chodzi o to, że gdyby twórcy Kon
stytucji rozumieli reguły "z silniej szego", to nawet tej "pewnej n iejasności" można 

było uniknąć. Oto poprawny tekst art. 139: Prezydent Rzeczypospolitej stosuje 
prawo laski do osób prawomocnie kazanych. Prawa laski nie stosuj e się do 
osób postawionych w tan oska rżenia ani pociągniętych do odpowiedzialności 

przed Trybunalem Stanu. Przy takim tekście Pan Mariusz Kamiński też mógłby 

skorzystać z prawa łaski, a nie byłoby wątpliwośc i , że żadnej osoby objętej postę
powaniem przed Trybunałem Stanu nie można ułaskawić. 

Powyższy tekst jest poprawny (aby nie przedłużać, tylko dodam, że popraw
niej byłoby umieścić każde ze zdań w odrębnych ustępach), ale aby uciąć zbytecz
ne dyskusje, rozsądniej byłoby ustanowić taki tekst zdania pierwszego: Prezydent 
Rzeczypospolitej stosuje prawo las l<i nawet do osób prawomocnie skaza nych. 

Powyższy tekst jest poprawny, ale aby zabezpieczyć się przed wypaczaniem 
prawa przez politycznie nastawionych prawników, mądrzejsze będzie pozostawie
nie zdania pierwszego art. 139 bez zmian: Prezydent Rzeczypospolitej stosuje 
prawo laski. 

Można także szczegółowo wyliczać, kogo Prezydent może ułaskawić, a ko
go nie może, ale takie wyliczanki nie są popularne w polskiej kulturze prawnej. 

Wykorzystanie zaproponowanego w pierwszym akapicie przepisu do przy
padku, który wydarzył s i ę przed jego wejściem w życie, nie będzie stosowaniem 
prawa wstecz, ponieważ przepis ten tylko będzi e przypominał o określonym obo
wiązku, podobnie jak to robi §7 ZTP, który przec ież tylko przypomina o oczywi
stym obowiązku stosowania polskiej składn i. 

Z wyrazami szacunku 
Roman Jacek Arseniuk 
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Oświadczen ie 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej powyższej petycji za
wierającej moje imiona i nazwisko. 

Roman Jacek Arseniuk 
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Dyre or 
Biura · istra 
Ministers o Spraw 
Wewnętrzn h i Administracji 
ul. Stefana Ba rego 5 
02-591 Warsza 

Biuro Kontroli przekazuje, zgodnie z właściwością , kolejną petycję Pana Romana Jacka Arseniuka z dnia 

8 maja 2017 r., która została przekazana do Ministerstwa Rozwoju pocztą elektroniczną z Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. 

Jednocześnie informuję, że treść ww. petycji jest identyczna z treścią petycji Pana Romana Jacka Arseniuka, 

którą Ministerstwo Rozwoju przekazało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1 Administracji przy mailu z dnia 

25 maja 2017 r. 

Załączniki : 2 na 3 ark. 

Do wiadomości : 

1. P~Roman Jacek Arseniuk 

2. Pan Kacper Halski 
Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa 

Z poważaniem 

Aleksandra Kutowska 
Dyrektor Biura Kontroli 

(p0dp1sano elektronicznie) 

Mln•stNstwo RozwOJU, Plac Trzech Krzyiy 3/S. 00·507 Warszawa; tel 22 693 50 11, fax 22 693 41 oo. www.mr.gov.pl 




