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ABSTRAKT 
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 37 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592) z art. 54 
ust. 1 i art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 

Artykułem 37 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592) dodano do Kodeksu karnego przepis art. 132a, 
stanowiący, iż „Kto publicznie pomawia Naród Polski o udział, organizowanie lub 
odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

Dotychczas cześć i szacunek dla Narodu Polskiego podlegały ochronie na podstawie 
art. 133 k. k., który stanowił, iż kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Określenie „pomawia”, zgodnie z rozumieniem nadanym mu przez przepis art. 212 
k.k. wskazuje, że ten typ przestępstwa zniesławienia polegać może tylko na podniesieniu lub 
rozgłoszeniu nieprawdziwego zarzutu dotyczącego faktów, co oznacza, że treść zarzutu 
można zweryfikować w kategoriach prawdy i fałszu. 

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej 
- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016 ze 
zm.), zbrodniami komunistycznymi są czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa 
komunistycznego w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r., polegające 
na stosowaniu represji lub innych form naruszania prawa człowieka wobec jednostek lub grup 
ludności bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy 
karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia. Zbrodniami komunistycznymi są również 
czyny popełnione przez funkcjonariuszy w okresie, o którym mowa powyżej, zawierające 
znamiona czynów zabronionych określonych w art. 187, 193 lub 194 Kodeksie karnym z 
1932 r. albo art. 265 § 1, art. 266 § 1, 2 lub 4 lub art. 267 Kodeksu karnego z 1969 r., 
dokonane przeciwko dokumentom w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych 
dokumentów na szkodę osób, których te dokumenty dotyczą. 

Z punktu widzenia art. 132a k. k. najistotniejsze znaczenie ma to, że sama ustawowa 
definicja zbrodni komunistycznej zakłada udział oraz organizowanie przez poszczególnych 
przedstawicieli Narodu Polskiego zbrodni komunistycznych. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że do kategorii funkcjonariuszy państwa komunistycznego należały przede wszystkim osoby 
wchodzące w skład Narodu Polskiego.  

Karalność publicznego pomawiania Narodu Polskiego o udział, organizowanie lub 
odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie należy oceniać także z punktu 
widzenia art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ściągania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, stanowiącego, iż kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza 
zbrodniom komunistycznym i nazistowskim, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia 
wolności do lat 3, a także przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne 



orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 24 
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.). Z jednej bowiem 
strony sam ustawodawca przyznaje, iż osoby wchodzące w skład Narodu Polskiego dopuściły 
się w przeszłości zbrodni komunistycznych lub zbrodni nazistowskich. Z drugiej zaś strony 
publiczne wypowiedzi w tym zakresie pod adresem Narodu Polskiego zagrożone są 
odpowiedzialnością karną. 

Treść zaskarżonego przepisu jest zdaniem Rzecznika sprzeczna z art. 54 ust. 1 
Konstytucji RP i art. 73 Konstytucji RP albowiem stanowi ingerencję w prawo do wolności 
słowa i wolności badań naukowych, nieuzasadnioną z punktu widzenia warunków 
określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w tym w szczególności warunku 
proporcjonalności ingerencji. Wprowadzone tym przepisem ograniczenie może spowodować 
tzw. „efekt mrożący" - zaniechanie lub ograniczenie badań naukowych nad najnowszą 
historią Polski i publikowania wyników takich badań jak również prowadzenia debaty 
publicznej w tym zakresie. Dopuszczalne prawem granice tej debaty stają się coraz mniej 
wyraźne, skoro ich pole zostało zawężone do przestrzeni mieszczącej się pomiędzy art. 55 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, a dodanym art. 132a k. k. Należy przy tym zaznaczyć, iż ryzyko wystąpienia 
„efektu mrożącego” wzrasta w sytuacji, gdy ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia 
publicznego, a taki przypadek ma miejsce w odniesieniu do art. 132a k. k.  

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadzone art. 37 ustawy o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych 
dokumentów rozwiązanie nie jest proporcjonalne. Zgodnie z ogólną i powszechnie 
akceptowaną wiedzą o faktach z przeszłości, przedstawiciele Narodu Polskiego brali udział w 
zbrodniach komunistycznych i zbrodniach nazistowskich. Wiedza ta ma swoje normatywne 
odniesienia w postaci powoływanych przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o 
uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, dekretu o wymiarze kary dla faszystowsko - 
hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami 
oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.  
 


