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Z istoty ratyfikowanego przez PRL 5 marca 1977 r. paktu politycznego 

/Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i politycznych/ wynika, że jego 

postanowienia muszą być  stosowane natychmiast /immadiately/ i bezwarunkowo 

/unconditionally/. Oznacza to obowiązek bezzwłocznego włączenia paktu do systemu 

prawa wewnętrznego. Tymczasem, jak pamiętamy, władze PRL zwlekały z tym 

krokiem, a Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce zainicjował wówczas 

presję społeczną, by Pakty Praw Człowieka zostały zgłoszone w Dzienniku Ustaw. 

Tylko bowiem takie ogłoszenie prowadziło do inkorporacji Paktów. /Tak np. Zbigniew 

Resich, wieloletni przedstawiciel PRL w Komisji Praw Człowieka ONZ i jej b. 

przewodniczący, w swojej książce „Polska w obronie praw człowieka”, stwierdza: 

„Pakty w, z chwilą ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw zostaną inkorporowane w nasz 

wewnętrzny system prawny” str. 98/. Ostatecznie władze PRL decydują się ogłosić   

Pakty w Dz.U. dopiero w grudniu 1977 r. Decyzja ta rodzi okreś lone konsekwencje. 

Odtąd każdy obywatel PRL może powołać  się na Pakty, jako na prawo obowiązujące w 

PRL. Władze PRL obowiązane są dostosować  się prawo wewnętrzne do postanowień 

Paktów, jeś li prawo to jest sprzeczne z Paktami albo zawiera luki. Tak np. art. 26 paktu 

politycznego stwierdza, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do jednakowej 

ochrony prawnej nie tylko ze względu na rasę, religię, płeć , język, narodowość , 

pochodzenie społeczne, ale także bez względu na poglądy polityczne. Tymczasem 

Konstytucja PRL w art. 81 stwierdzając, że obywatele PRL mają równe prawa mówi, że 

przeszkodą w tej równości nie jest narodowość , rasa, wyznanie. Nic natomiast nie 

mówi o równości bez względu na poglądy polityczne. Ciąży zatem na władzach PRL 

obowiązek uzupełnienia tej luki w art. 81 Konstytucji. 

Zwraca uwagę fakt, że władze PRL nie podjęły działań popularyzujących Pakty 

Praw Człowieka. Działały raczej w kierunku, by Pakty nie były powszechnie znane 

społeczeństwu. Co więcej, ogłaszając je w Dzienniku Ustaw władze wyodrębniły treść  

Paktów poza Dz.U. do specjalnego dodatku do Dz.U., który nigdy nie znalazł się w 

masowym rozpowszechnianiu. Otrzymały go jedynie wytypowane instytucje według 

specjalnego rozdzielnika. Do tej pory obywatel PRL nie może go nabyć , tak jak innych 

Dzienników Ustaw. Na władzach PRL spoczywa obowiązek upowszechniania w 

społeczeństwie Paktów, jako prawa wewnętrznego, które dotyczy wszystkich. 


