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¯y³ w latach 18781949. Przedstawiciel tzw. neokantyzmu
heidelberskiego. Od 1914 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Królewcu. W latach 19201924 pose³ do Reichstagu.
Trzykrotny minister sprawiedliwoci Republiki Weimarskiej.
W 1925 roku powróci³ do nauki jako profesor Uniwersytetu
w Heidelbergu. W 1933 roku jeden z pierwszych zwolnionych profesorów w Niemczech. W latach 19351936 wyk³adowca w Anglii. Od 1945 roku dziekan Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu i profesor filozofii prawa na tym
uniwersytecie. Opublikowa³ m.in. Einführung in die Rechtswissenschaft, Grundzüge der Rechtsphilosophie, Rechtsphilosophie.

WPROWADZENIE
Prezentowany poni¿ej artyku³ Gustawa Radbrucha ukaza³ siê pierwotnie w styczniu 1947 r. w Stuttgarter Rundschau. Wspó³czenie wydano go wraz z objanieniami [w:] G. Radbruch, Gesamtausgabe; Rechtsphilosophie III, Heidelberg
1990, oprac. W. Hasssemer, s. 96100. Niniejsze t³umaczenie opiera siê na tym
ostatnim wydaniu  przypisy w tekcie bazuj¹ czêciowo na uwagach edytora
Winfrieda Hassemera, a czêciowo na w³asnych uwagach t³umacza. W t³umaczeniu zachowano kursywy i cudzys³owy wystêpuj¹ce w oryginale.
Artyku³ Gesetz und Recht nale¿y  obok m.in. Fünf Minuten Rechtsphilosophie, Erneuerung des Recht, a zw³aszcza Gesetzliches Unrecht
und übergesetzliches Recht  do serii niewielkich opracowañ napisanych
przez Radbrucha po zakoñczeniu wojny. Ich g³ównym celem by³a z jednej strony
pe³na emocjonalnego zaanga¿owania krytyka perwersji pañstwa i prawa w
okresie narodowego socjalizmu, z drugiej za  postawienie szeregu problemów
teoretycznych i praktycznych zwi¹zanych z prawnokarn¹ odpowiedzialnoci¹ zbrodniarzy nazistowskich. W artykule Gesetz und Recht Radbruch kontynuuje
swoj¹ wczeniej sformu³owan¹ koncepcjê ustawowego bezprawia i ponadustawowego prawa oraz oskar¿enie pod adresem pozytywizmu prawniczego. Powojenna
myl Radbrucha wywar³a wp³yw na rozwi¹zania przyjête w Ustawie Zasadniczej
Niemiec z 1949 r. Widaæ to zw³aszcza w przepisie art. 20 ust. 3, w którym
wyranie odró¿niono od siebie pojêcia ustawy (Gesetz) i prawa (Recht).

H

istoryczne trzêsienie ziemi, które obecnie prze¿ywamy, przewraca
gwa³townie nie tylko powierzchniowe warstwy, ujawnia tak¿e dotychczas ukryte, niewzruszone pok³ady.
Ustawa i prawo  wierzylimy, ¿e w tym sformu³owaniu w dwóch
s³owach wyra¿amy to samo. Ka¿da ustawa by³a dla nas prawem i ka¿de
prawo ustaw¹; nauka prawa oznacza³a tylko wyk³adniê ustawy, a orzecznictwo  wy³¹cznie stosowanie ustawy. Nazywalimy siê pozytywistami i pozytywizm uto¿samiaj¹cy ustawê z prawem jest wspó³winny udzia³u niemieckiej
nauki prawa w tworzeniu stanu prawnego lat narodowego socjalizmu.
Pozytywizm uczyni³ nas o tyle bezbronnymi wobec bezprawia, o ile
przyk³ada³ wagê tylko do formy ustawy. Musielimy zrozumieæ, ¿e istnieje
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bezprawie w formie ustawy  ustawowe bezprawie1  i ¿e jedynie
miar¹ prawa ponadustawowego mo¿emy okrelaæ, czym jest prawo, bez
wzglêdu na to, czy to prawo ponad wszelkimi ustawami nazwiemy prawem natury, prawem boskim czy prawem rozumu. Tak¿e to prawo ponadustawowe mo¿e przybraæ formê ustawy. Jej cech¹ charakterystyczn¹
jest, w normalnych warunkach zakazane, wsteczne dzia³anie. W takich
przypadkach niemieckie prawo nie jest skutkiem, lecz podstaw¹ ustawy:
ustawa okrela tutaj tylko to, co ju¿ wczeniej by³o prawem. Taki charakter ma ustawa nr 10 Sojuszniczej Rady Kontroli w sprawie ukarania osób
odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko pokojowi
i zbrodnie przeciwko ludzkoci oraz dwie bliniacze ustawy niemieckie
przyjête w landach strefy amerykañskiej: o ukaraniu narodowosocjalistycznych czynów karnych oraz o naprawieniu narodowosocjalistycznego bezprawia w zakresie karnego wymiaru sprawiedliwoci2. Tak¿e tam,
gdzie tego typu ustawy nie zosta³y wyranie wydane, obowi¹zuj¹ ich istotne postanowienia jako prawo ponadustawowe. Jeli wskazujemy na ca³y
szereg przyk³adów z orzecznictwa wiadcz¹cych o przebijaniu siê prawa
ponadustawowego przez skorupê pozytywizmu, to bêdziemy musieli podawaæ zwi¹zane z tym przypadki, w których orzeczenia s¹ oparte na
wstecznie dzia³aj¹cych ustawach.
To podwójne uzasadnienie wystêpuje ju¿ w dwóch orzeczeniach dotycz¹cych konfiskaty maj¹tków ¿ydowskich. W wyroku S¹du Rejonowego
w Wiesbaden stwierdza siê: Ustawy, które wprowadza³y przepadek w³asnoci ¯ydów na rzecz pañstwa, s¹ sprzeczne z prawem natury i by³y niewa¿ne ju¿ w momencie ich wydania3. W orzeczeniu Wy¿szego S¹du
Krajowego we Freiburgu uznano konfiskatê maj¹tków ¿ydowskich w 1940 r.
przez organy pañstwa za zbrodniê przeciwko ludzkoci w rozumieniu
ustawy nr 10 Sojuszniczej Rady Kontroli.
Wiêkszy sprzeciw ni¿ te orzeczenia wywo³a wyrokowanie w sprawach
dezerterów. Zapewne: po prawnym okreleniu wojny napastniczej jako
przestêpstwa miêdzynarodowego, dezerter, który wycofa³ siê z tej wojny,
nie mo¿e byæ dalej uznawany za dzia³aj¹cego bezprawnie i podlegaj¹cego
karze. Jeli w Saksonii nie ukarano dezertera, który zastrzeli³ próbuj¹cego
go zatrzymaæ stra¿nika, nie tylko za dezercjê, lecz tak¿e za zabójstwo, to
takie rozstrzygniêcie spotka³o siê z przewa¿aj¹cym sprzeciwem  jednak¿e mo¿na go broniæ wobec takiego zasadniczego ujêcia wojny z punktu
Koncepcjê ustawowego bezprawia (gesetzliches Unrecht) Radbruch sformu³owa³ w swoim najs³ynniejszym powojennym artykule Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht,
Süddeutsche Juristen-Zeitung 1946, nr 1, s. 105108.
2
Chodzi tu odpowiednio o ustawê nr 22 i nr 29 z 31 maja 1946 r.  teksty ustaw podaje
W. Hassemer, op.cit., s. 288291.
3
Mowa o wyroku z 13 listopada 1945 r.  tekst wyroku podaje W. Hassemer, op.cit., s. 283
i nast.
1
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widzenia stanu wy¿szej koniecznoci (jeli nie wrêcz obrony koniecznej)
dezertera. Akceptacji mo¿na natomiast oczekiwaæ w stosunku do orzecznictwa w sprawach denuncjantów z okresu nazistowskiego, jak np. zdrajców
Gördelera4 czy rodzeñstwa Scholl5. S¹d Krajowy we Freiburgu ukara³
doniesienie do gestapo w sprawie wypowiedzi antynazistowskich jako
zbrodniê przeciwko ludzkoci: Karalnoæ nie jest wykluczona przez to,
¿e oskar¿ona z³o¿y³a doniesienie w ramach wówczas obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego. Jej winy nie zmienia postêpowanie podówczas formalnie zgodne z ustaw¹. W znanej sprawie denuncjacyjnej Puttfarkkena
S¹d Przysiêg³ych w Erfurt-Nordhausen nie musia³ uciekaæ siê do prawa
ponadustawowego, skaza³ denuncjanta za pomocnictwo w mordzie s¹dowym. Taki charakter mia³ wyrok mierci równie¿ wydany przeciwko zadenuncjonowanej osobie przez Wy¿szy S¹d Krajowy w Kassel, poniewa¿ czyn
bêd¹cy przedmiotem denuncjacji nie stanowi³ nawet zdrady stanu wed³ug wówczas obowi¹zuj¹cego prawa. Jeli S¹d Rzeszy i Wy¿sze S¹dy
Krajowe, wówczas i szczególnie w nastêpnych latach, prawie ka¿d¹ niechêtn¹ wypowied, zw³aszcza ka¿d¹ zniewagê w stosunku do ówczenie
rz¹dz¹cych osób, uznawa³y i kara³y jako zdradê stanu, to nie zmienia to
nic w ocenie wyroku Wy¿szego S¹du Krajowego w Kassel. Sêdziowie
Wy¿szego S¹du Krajowego nie byli zwi¹zani jakimkolwiek prejudycjum
innych s¹dów, lecz ustaw¹.
Jeli na tle tego wyroku w sprawie denuncjacji powstaje mo¿liwoæ
poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci karnej sêdziego za wydane przez niego wyroki karne, to w Saksonii ta mo¿liwoæ sta³a siê ju¿ rzeczywistoci¹. Saksoñski
Prokurator Generalny wszcz¹³ postêpowanie karne w celu poci¹gniêcia do
odpowiedzialnoci za nieludzkie orzeczenia sêdziowskie, nawet jeli orzeczenia zosta³y wydane na podstawie narodowosocjalistycznych ustaw. ¯aden sêdzia nie mo¿e powo³ywaæ siê na ustawê i wydawaæ na jej podstawie
orzeczeñ, jeli jest ona nie tylko nies³uszna, lecz przestêpcza. Powo³ujemy
siê na prawa cz³owieka stoj¹ce ponad wszystkimi pisanymi przepisami, na
niezbywalne, aksjomatyczne prawo, które odmawia mocy obowi¹zuj¹cej
przestêpczym rozkazom nieludzkich tyranów. Wyrok mierci wydany na
podstawie takiej ustawy by³by mordem i jego wydanie powinno byæ karane kar¹ mierci  jednak¿e tylko wówczas, gdy, do czego siê przy³¹czamy,
bylibymy w stanie udowodniæ winê sêdziemu. Ka¿de ukaranie z powodu wydanego wyroku sêdziowskiego zak³ada bowiem, ¿e wyrok ten by³
jednoczenie naginaniem prawa. Naginanie prawa wymaga jednak wiaCarl Gördeler (18841945), jeden z przywódców antyhitlerowskiego ruchu oporu,
by³ w latach 19301937 nadburmistrzem Lipska; po nieudanym zamachu na Hitlera
zosta³ skazany i stracony.
5
Rodzeñstwo Sophie i Hans Scholl zosta³o skazane i stracone w 1943 r. za udzia³ w tzw.
grupie Bia³ej Ró¿y.
4
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domoci bezprawnoci. Pozytywistycznie wychowani sêdziowie, aby móc
stosowaæ ustawê, musieli przyjmowaæ, ¿e wi¹¿e ona bezwarunkowo, nawet jeli ma niegodziw¹ treæ, a wiêc mogli urzeczywistniaæ ustawowe
bezprawie bez wiadomoci bezprawia. Panuj¹cy przez dziesiêciolecia
niekwestionowany pozytywizm nie móg³ byæ nagle odrzucony ze szkod¹
dla sêdziów, którzy pozwalali siê kierowaæ temu panuj¹cemu w nauce
stanowisku.
Jednoznaczne bêdzie natomiast poparcie dla powszechnego poczucia
prawnego wyra¿onego w orzecznictwie w sprawach instytucjonalnych
mordów, zwanych upiêkszaj¹co eutanazj¹. We frankfurckim procesie
Eichberga mia³ miejsce wspania³y pojedynek s³owny pomiêdzy obroñc¹,
który wypowiedzia³ siê z pozycji bezpieczeñstwa prawnego przeciwko
przyjêciu ustawowego bezprawia oraz oskar¿ycielem, który zakoñczy³ s³owami, i¿ s¹d musi rozstrzygn¹æ, czy za wa¿niejszy uznaje kawa³ek papieru
z rozkazem dyktatora, czy gromkie s³owo wiecznoci: Nie zabijaj!. S¹d
uzna³, ¿e owa tajna ustawa Hitlera o zinstytucjonalizowanych morderstwach by³a wprawdzie formalnie ustaw¹, treciowo jednak  bezprawiem;
na tej podstawie skaza³ oskar¿onych lekarzy.
Najsilniej poruszy³o opiniê publiczn¹ uwolnienie we Freiburgu mordercy Erzbergera6, Tillessena7 na podstawie uznania obowi¹zywania narodowosocjalistycznej ustawy amnestyjnej z 1933 r. Przy pomocy tej ustawy
Hitler spe³ni³ swoj¹ obietnicê uwolnienia morderców z Potempy8, czuj¹c
siê wobec nich zwi¹zany nieograniczon¹ wiernoci¹ i uznaj¹c wówczas ich
wolnoæ za kwestiê naszego honoru. Ca³ej opinii publicznej wydawa³o
siê rzecz¹ nie pojêt¹, ¿e freiburski sêdzia nie uzna³ tej ustawy amnestyjnej za ustawowe bezprawie, zw³aszcza ¿e takie stanowisko móg³ oprzeæ
na podstawowych ideach ustawy nr 1 Sojuszniczej Rady Kontroli (art. 2)
i obowi¹zuj¹cej w strefie amerykañskiej ustawy o ukaraniu narodowosocjalistycznych czynów karnych. Odrzucenie freiburskiego wyroku by³oby
jeszcze bardziej bezwzglêdne, gdyby to nie w³adza okupacyjna wyci¹gnê³a z tego b³êdnego orzeczenia konsekwencje, które s¹ nie do pogodzenia z naszym ujêciem niezawis³oci s¹dów. Nauka o ponadustawowym
prawie wystêpuj¹ca w orzecznictwie zdaje siê odpowiadaæ powszechnym
Mowa o centrowym polityku Matthiasie Erzbergerze, zamordowanym w 1921 r. przez
dwóch ówczesnych oficerów i cz³onków Freikorps.
7
Heinrich Tillessen, jeden z morderców Erzbergera, w 1933 r. amnestionowany, w 1947 r.
skazany na 15 lat ciê¿kiego wiêzienia, w 1952 r. u³askawiony.
8
Tzw. sprawa Potempy dotyczy³a g³onego w 1932 r. procesu. Jeden z s¹dów na Górnym
l¹sku skaza³ na karê mierci piêciu SA-manów za brutalne zamordowanie komunistycznego dzia³acza w nocy z 9 na 10 sierpnia 1932 r. w miejscowoci Potempa. Pod
naciskiem nazistów kanclerz Franz von Pappen zmieni³ aktem ³aski karê mierci na
karê do¿ywotniego wiêzienia, a po przejêciu w³adzy przez Hitlera, sprawcy zostali amnestionowani.
6
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wymogom czasu, chocia¿ nie jest niczym nowym. Formu³owano j¹ przez
tysi¹clecia, od antyku, przez chrzecijañskie redniowiecze, a¿ po wiek owiecenia i kontynuuje siê do dzisiaj w katolicko-tomistycznej filozofii prawa.
Có¿ oznacza nieca³y wiek pozytywizmu wobec tysi¹cleci! Mo¿na go [tj. pozytywizm  przyp. t³um.] wyprowadzaæ od Feuerbacha i Savignyego, którzy,
ka¿dy w innym duchu, rozwijali koncepcjê bezwarunkowego obowi¹zywania prawa stanowionego: ten pierwszy w oparciu o krytyczn¹ filozofiê,
ten drugi z punktu widzenia romantyzmu. Musia³y jednak uschn¹æ
i opaæ filozoficzne i historyczne pêdy i kwiaty, by zosta³ tylko suchy pieñ
pozytywizmu.
Pozytywizm mia³ jednak swoje dobre strony i nie mo¿na pomijaæ go
milczeniem. W zasadzie musi zachowaæ aktualnoæ pozytywistyczna teza,
¿e ustawa powinna byæ uznawana za obowi¹zuj¹ce prawo bez wzglêdu na
swoj¹ treæ. Pañstwo prawa i bezpieczeñstwo prawne wymagaj¹ zasadniczego zwi¹zania ustaw¹. Tylko w pojedynczych, wyj¹tkowych przypadkach mo¿na od niego odst¹piæ, tylko w przypadkach, które prze¿ylimy
w okresie nazizmu i których, miejmy nadziejê, wiêcej nie bêdziemy
prze¿ywaæ. Pewien narodowosocjalistyczny prawnik, w jakim jasnowidz¹cym momencie, ostro zarysowa³ granicê zastosowania idei prawa ponadustawowego: Sêdzia jest wprawdzie w zasadzie zwi¹zany ustaw¹, ale
jego rola i godnoæ nie pozwalaj¹, by musia³ stosowaæ ustawy, które s¹
oczywicie i ra¿¹co sprzeczne z ide¹ prawa, norm¹, która wprost obra¿a
¿yj¹ce w narodzie poczucie prawa i bezprawia, narodow¹ moralnoæ.
W ka¿dym razie, wydaje siê nam ustawowym bezprawiem, gdy w³adza
nie zmierza do stosowania idei prawa, sprawiedliwoci i humanizmu;
gdy  jak w przypadku ustaw norymberskich  wiadomie odstêpuje od
idei równoci wobec prawa, idei równych praw cz³owieka dla wszystkich
nosz¹cych ludzkie oblicze; gdy wydaje rozkazy, a nie normy prawne 
pojêcia prawa nie mo¿na bowiem okreliæ inaczej, jak prób¹ urzeczywistnienia idei prawa.
Niebezpieczeñstw uznania prawa ponadustawowego nie da siê unikn¹æ tak¿e przy takim rozgraniczeniu. W¹tpliwoci nie pozwalaj¹ jednak
na obojêtnoæ wobec problemu, na pozostawienie bez rozwi¹zania antynomii pomiêdzy sprawiedliwoci¹ i bezpieczeñstwem prawnym, która
jest wpisana w ka¿de prawo i któr¹ wyra¿aj¹ dwa pozornie ze sob¹ sprzeczne
zdania z Ewangelii  w s³owach w. Paw³a: Ka¿dy jest podleg³y zwierzchnoci, któr¹ w³adza ma nad nim, jednak¿e nie ma zwierzchnoci niepochodz¹cej od Boga oraz w s³owach w. Piotra: Jestemy winni pos³uszeñstwo
bardziej Bogu ni¿ cz³owiekowi9.
Te ewangeliczne cytaty podajê we w³asnym t³umaczeniu, poniewa¿ Radbruch  jak
wskazuje W. Hassemer, cytowany edytor tomu 3 Dzie³ wszystkich autora  niedok³adnie
podaje ich treæ i ród³o.
9

