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W dniu 4 lutego 2008 r. dziennik „Gazeta Wyborcza” opublikował artykuł Pani 

Redaktor Ewy Siedleckiej pod tytułem „Nie cenzurować historii”. W przywołanym 

wyżej tekście Pani Redaktor zwraca uwagę na konieczność wolnej i powszechnej 

debaty na temat polskiej historii oraz krytycznie odnosi się do treści przepisu art. 132 a 

Kodeksu karnego, który stanowi, że kto pomawia Naród Polski o udział, organizowanie 

lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. Przepis został wprowadzony do Kodeksu karnego  

tzw. ustawą lustracyjną. 

Uprzejmie przypominam, iż Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz 

Kochanowski już na etapie wstępnych prac legislacyjnych zwrócił się do Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej o rozważenie możliwości usunięcia cytowanego przepisu  

z projektu tzw. ustawy lustracyjnej. Kolejno, w dniu 15 stycznia 2007 r., realizując 

zadanie stania na straży praw i wolności człowieka i obywatela, RPO złożył wniosek do 

Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności cytowanego przepisu  

z Konstytucją RP. Wreszcie Rzecznik zwrócił się także z prośbą do Trybunału o łączne 

rozpoznanie przywołanego wyżej wniosku wraz z wnioskiem o stwierdzenie 

niezgodności z Konstytucją innych przepisów tzw. ustawy lustracyjnej i ustawy  

o Instytucie Pamięci Narodowej, który został wniesiony do TK w dniu 20 kwietnia 

Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r. 
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2007 r. Trybunał Konstytucyjny nie zdecydował się jednak na połączenie obu 

wniosków Rzecznika. 

W dniu 17 stycznia 2008 r., mając na uwadze toczącą się aktualnie debatę 

dotyczącą możliwych konsekwencji zaskarżonego przepisu, w tym w szczególności 

mając na względzie informacje towarzyszące publikacji książki „Strach”  

J. T. Grossa, Rzecznik Praw Obywatelskich po raz trzeci wystąpił w tej sprawie do TK. 

Tym razem zwrócił się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Pana Jerzego Stępnia  

z prośbą o możliwie pilne wyznaczenie rozprawy w przedmiocie wniosku z dnia 15 

stycznia 2007 r. dotyczącego art. 132 a kk. 

 Do dnia dzisiejszego data rozprawy nie została jednak przez Trybunał 

wyznaczona, Prezes TK nie poinformował także Rzecznika o swoim stanowisku.  

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich chciałbym także 

uprzejmie zwrócić uwagę, iż publiczna debata dotycząca problemu poruszonego  

w artykule Pani Redaktor Siedleckiej oraz ewentualnej treści wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego w tej sprawie, powinna toczyć się z poszanowaniem niezawisłości        

i niezależności Trybunału. Na uczestnikach tej debaty, a w sposób szczególny na 

dziennikarzach, ciąży bowiem obowiązek budowania zaufania do działalności 

orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. 
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