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Warszawski Sąd Okręgowy półtora roku temu zawiesił rozpatrywanie tysięcy 

spraw emerytów i rencistów, których objęła ustawa dezubekizacyjna. Mógł tak 

zrobić (choć nie musiał), bo wysyłał pytanie prawne do Trybunału 

Konstytucyjnego. Ten jednak wciąż nie wyznaczył terminu publicznego 

ogłoszenia orzeczenia, a „sprawa jest w toku postępowania 

merytorycznego. (cyt. za: »Rzeczpospolitą«) 

Cała sprawa stanowi w mojej ocenie sprytną zagrywkę tak 

zwanego Trybunału Konstytucyjnego, zwanego także 

Trybunałem Przyłębskim. 

 

Pozostawiając jednak na boku skierowane do ww. „organu” przez  

SO w Warszawie pytanie prawne (każdy sąd ma do tego prawo i to z mocy 

przepisu rangi konstytucyjnej — art. 193 Konstytucji RP), należy stwierdzić —

 nie tyle posiłkując się wiedzą prawniczą, ile rozumem — że cała ustawa 

dezubekizacyjna jest nielegalna. Jest ona sprzeczna z elementarną zasadą 

filozofii prawa, która zakazuje tak zwanej retroaktywności prawa, czyli 

działania norm prawnych z mocą wsteczną. Przy rozpoznawaniu kwestii 

dezubekizacyjnej należy zadać sobie pytania: 

 Czy służba władzy ludowej była legalna, obojętnie od tego, jak 

oceniamy sposób działania tej władzy? 
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 Czy stopnie wojskowe nadawane były zgodnie z ówcześnie 

obowiązującymi ustawami i przez organ do tego powołany, obojętnie 

jak oceniamy jakość ówczesnego prawa i rzeczywiste zasługi, które 

pozwalały na nadanie takiego czy innego stopnia? 

Na dwa powyższe pytania odpowiedź musi być pozytywna. Władza ludowa, 

chociaż głęboko ułomna w swoich założeniach ideologicznych, była władzą 

legalną, prawo stanowione przez tę władzę, choć ułomne jeszcze bardziej, 

było jednak prawem w znaczeniu ścisłym. A zatem z prawa poprawnie 

promulgowanego nie może w żadnym razie wypływać owoc nielegalny 

w postaci np. nadawania stopni wojskowych czy odznaczeń. Można oceniać  

te działania jako etycznie dalece kontrowersyjne, ale na pewno nie nielegalne. 

PiS dopuszcza się prawnego barbarzyństwa, represjonując pracowników 

aparatu władzy ludowej za pomocą aktu z mocą wsteczną. Ludzie ci, skoro 

działali na podstawie zasady legalizmu, czyli w granicach i na podstawie prawa, 

nie mogą być posądzani o działania nielegalne. Nie piszę tutaj o zbrodniarzach 

czasów komunizmu, bo nie tego rzecz dotyczy. Każdy system polityczny może 

zostać uznany przez kolejną władzę za szkodliwy, nielegalny, wadliwy itd. 

To jest czysta uznaniowość i prawna partyzantka.  

Jak można zabierać emeryturę lekarzowi (przypadek z Rzeszowa), 

któremu zarzuca się, że współpracował z władzą socjalistyczną, gdyż przez dwa 

tygodnie zastępował jako ordynator kolegę w szpitalu wojskowym należącym 

do ministerstwa? Jak można ciąć emeryturę milicjantowi, który służył w MO 

(bo innej formacji tego typu nie było), ale swoje obowiązki wypełniał rzetelnie, 

a cała jego aktywność sprowadzała się do kontroli pojazdów?  

To jest jedna z paranoi państwa PiS. Jakieś osobiste demony Kaczyńskiego 

czy innych jego podkomendnych każą na zasadzie prymitywnego odwetu 

wywrzeć taką, czy inną presję na niewinnych osobach. To jest dekomunizacja 

za pomocą metod typowo komunistycznych (odpowiedzialność zbiorowa, 

działanie prawa wstecz, kierowanie się zemstą, a nie cywilizowaną literą 

prawa). 

Niektórym niezwykle trudno jest odróżnić dwie z natury swej odrębne sfery. 

Mianowicie sferę legalizmu władzy (czyli jej umocowanie prawne), a sposób 



wykonywania tej władzy. Według tego rozumowania przyjmiemy, że rząd 

Adolfa Hitlera był rządem w pełni legalnym, ale nie sposób zaakceptować 

metod działania tego rządu, zwłaszcza od roku 1939. Tak więc władza legalnie 

wybrana i umocowana u swej podstawy w normach prawnych może być 

jednocześnie władzą barbarzyńską. Władza ludowa była władzą legalną, akty 

prawne (z wyjątkami) były promulgowane poprawnie, wielką jej wadą było 

zawisłe od PZPR sądownictwo. Natomiast nie budzi wątpliwości, że nadawane 

na podstawie ustawy odznaczenia, były przyznawane prawomocnie, stąd 

nie sposób ich odbierać na mocy nowej ustawy działającej z mocą wsteczną. 

Zakaz działania prawa wstecz jest elementarną gwarancyjną funkcją 

prawa. Kto tego nie pojmuje, nie ma tytułu moralnego do nazywania się 

prawnikiem. Natomiast adekwatnym określeniem dla takiego „znawcy” prawa 

będzie wyraz „konował” czy „dyletant”. 

Ustawa dezubekizacyjna PiS-u, jak wspomniałem, godzi w jedną 

z naczelnych zasad prawa, a mianowicie zasadę „lex retro non agit” (prawo 

nie działa wstecz). Zwłaszcza na gruncie prawa karnego sentencja ta ma 

nieprzecenione znaczenie. Władza obecna chce karnie „rozliczać” 

funkcjonariuszy (często szeregowych pracowników) z ich współpracy z władzą 

ludową. Jest to niedorzeczność. Konstytucja RP w art. 42 ust. 1 zdanie 1 

stanowi: „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu 

zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego 

popełnienia”. Konstytucyjny charakter omawianej przeze mnie zasady 

powoduje, że ma ona nadrzędne miejsce w hierarchii norm prawa karnego. 

Dawny Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, że zarówno 

wszystkie elementy przestępstwa, jak i grożące za jego popełnienie kary muszą 

być określone w samej ustawie i to w sposób kompletny, precyzyjny 

i jednoznaczny (zob. np. postanowienie TK z 25 września 1991 r. – S 6/91, OTK 

1991/1, poz. 34, oraz z 13 czerwca 1994 r. – S 1/94, OTK 1994/1, poz. 

28). Nie są możliwe żadne wyjątki od zasady „lex retro non agit” i to nawet 

w czasie stanu wojennego lub wyjątkowego (zob. art. 233 ust. 1 Konstytucji). 

Jakość prawa stanowionego w Polsce drastycznie spada. Depcze się 

święte i utrwalone od wieków zasady cywilizowanego prawodawstwa. Zasady 

legislacji leżą w gruzach. Ustawy, o często niezmiernie doniosłych dla 



przeciętnego obywatela skutkach, klecą politycy bez żadnego trybu, 

bez znaczącego udziału czynnika profesjonalnego, tj. wykwalifikowanych 

prawników (praktyków i teoretyków). 

Masywna nowelizacja Kodeksu karnego (1/3 przepisów) uchwalona w dwa 

dni świadczy o tym najdobitniej. Prezydent, doktor prawa, zapytany zaś,  

co sądzi o noweli k.k., stwierdził, że mankamentów formalnych nie widzi, ale na 

wszelki wypadek odsyła ustawę do TK.  

Czy tzw. TK uzna nowelizację za zgodną z Konstytucją? Osobiście nie mam 

żadnych wątpliwości, że tak, albowiem twór ten zwany Trybunałem, jest 

aktualnie towarzystwem w pełni podporządkowanym politycznie. Skoro pewien 

prezes stołuje się u innej prezes, to odmówić uznania noweli za konstytucyjną, 

byłoby wielką niezręcznością. Oto „państwo prawa”! 
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