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Uzasadnienie postanowienia z dnia 9 czerwca 2021 r.

Sławomir  Janczewski  został  oskarżony  przez  oskarżycieli  prywatnych  Artura

Mezglewskiego i stowarzyszenie „Prawo na drodze” o popełnienie przestępstw z art. 212§1 i

§2 kk w zw. z art. 216 kk w zw. z art. 12§1 kk i art. 91§1 kk popełnionych w okresie od 1

sierpnia 2017 r. do 16 marca 2020 r. oraz o przestępstwo z art. 212§1 i §2 kk w zw. z art.

216§1 kk popełnione w dniu 7 maja 2020 r.  Zarzucane oskarżonemu przestępstwa miały

zostać  popełnione  poprzez  zamieszczanie  negatywnych  komentarzy  na  proflach  portalu

Facebook.

Oskarżony Sławomir Janczewski złożył obszerną odpowiedź na akt oskarżenia. W jej

treści zawarł szereg wniosków procesowych, wnosząc zasadniczo o umorzenie niniejszego

postępowania

Sąd rozważył, co następuje:

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zachodzi sytuacja, o jakiej mowa w art. 17§1 pkt

3 kpk, co uzasadnia umorzenie postępowania w sprawie. 

Przepis art. 339§3 kpk obliguje prezesa sądu do skierowania sprawy na posiedzenie w

wypadku, gdy w sprawie zachodzą okoliczności o jakich mowa w art. 17§1 pkt 2 – 11 kpk.

Jednocześnie podkreślić należy, iż skierowanie sprawy na posiedzenie w trybie art.  339§3

kpk winno nastąpić przed postępowaniem w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych

prywatnego aktu oskarżenia.

Opisane  w  art.  212  §  1  k.k.  penalizowane  zachowanie  się  sprawcy  przestępstwa

zniesławienia  ujęte  jest  w  bardzo  syntetycznej  formule  normatywnej w  postaci  zwrotu



"pomawia".  Przepis  nie  zawiera  bliższej  charakterystyki,  w  szczególności  nie  wskazuje,

chociażby w formie przykładowej,  jakiego rodzaju czynności  mogą być uznane za mające

charakter pomawiający. Ustalając w toku wykładni znaczenie normatywne prezentowanego

znamienia typu czynu zabronionego konieczne jest zatem odwołanie się do funkcjonującego

w społeczeństwie systemu ocen. W rozumieniu słownikowym, termin "pomawiać" oznacza

"niesłusznie  przypisać  coś  komuś,  zarzucić  coś,  posądzić,  oskarżyć  o  coś".  Wobec  braku

normatywnych ograniczeń  należy  przyjąć,  że  zniesławienie może być  dokonane w każdej

formie, umożliwiającej realizację przekazu informacyjnego o drugiej osobie. Jak czytamy w

uzasadnieniu  wyroku  SN  z  20  listopada  1933  r.  (3  K  1037/33,  Zb.O.  1934,  poz.  55),

pomówienie "(...) może być wyrażone w jakikolwiek sposób, zdolny do uzewnętrznienia myśli

sprawcy i przelania ich w świadomość innych osób. Może nastąpić zatem nie tylko ustnie, ale

także  pismem, drukiem,  wizerunkiem lub karykaturą,  może uzewnętrznić  się  gestem (np.

znaczące  oklaskiwanie  mówcy  w  chwili,  gdy  ten  podnosi  hańbiący  zarzut  przeciw  innej

osobie),  mimiką  (np.  ironiczny  grymas,  gdy  ktoś  mówi  o  nieskazitelnej  uczciwości  innej

osoby)".  Nie  chodzi  zatem  jedynie  o  zarzut  wyrażony  w  formie  ustnej,  lecz  także  przy

wykorzystaniu rozmaitych technicznych środków przekazu informacji, np. wizerunku, utworu

artystycznego. Wypowiedź o charakterze zniesławiającym może przybrać postać anegdoty

(wyrok SN z 19 stycznia 1934 r., 1 K 800/33, GS 1934, z. 5). 

Znamię  "postępowanie",  na  gruncie  art.  212  k.k.,  odnosi  się  do  zachowania

określonego  podmiotu.  Tytułem  przykładu  można  wskazać  popełnienie  czynu  karalnego,

utrzymywanie kontaktów ze światem przestępczym, niewywiązywanie się z  przyjętych na

siebie zobowiązań, nadużywanie pełnionej funkcji publicznej, składanie fałszywych zeznań,

nepotyzm,  brak  bezstronności,  prowadzenie  przez  prokuratora  postępowania  karnego  w

sposób zmierzający do udowodnienia z góry przyjętej tezy, która niezgodna jest ze stanem

rzeczywistym,  niemoralny  tryb  życia,  branie  łapówek,  kolaborację  z  okupantem,  złe

traktowanie  swej  rodziny.  Nie  chodzi  wyłącznie  o  zachowanie  sprzeczne  z  prawem

(nielegalne), lecz także na przykład naruszające pewne zasady etyczne. Zniesławiający zarzut

nie musi również dotyczyć popełnienia czynu, za który groziłaby odpowiedzialność karna. W

odniesieniu do polityka przykładem takiego zarzutu może być to, iż motywacja, jaką kieruje

się  w  sferze  aktywności  publicznej,  sprowadza  się  wyłącznie  do  dbałości  o  interesy

reprezentowanego przez niego ugrupowania. Zgodnie z orzecznictwem SN: "Pomówienie w



piśmie skierowanym do sądu, że sędzia "działał stronniczo", stanowi zniesławienie" (wyrok z

28 maja 1934 r., 3 K 546/34, Zb.O. 1935, poz. 6).

Znamię "właściwości" na gruncie typu czynu zabronionego opisanego normatywnie w

art. 212 k.k. należy odnosić do takich cech podmiotu, które negatywnie go obrazują, bądź też

prowadzoną przez niego działalność.  Można tu wskazać  przykładowo na niekompetencję,

alkoholizm,  lenistwo,  tchórzostwo,  brak  umiejętności  do  obiektywnego  postrzegania

rzeczywistości,  czynienia  racjonalnych  ocen,  niesłowność,  brak  wymaganych  kwalifkacji

zawodowych,  arogancję,  uzależnienie  od  alkoholu,  środków  odurzających,  brak

przyzwoitości, zboczenie seksualne, zarzucenie chirurgowi, że drżą mu ręce. W odniesieniu

do wymienionych w brzmieniu przepisu art. 212 § 1 k.k. podmiotów zbiorowych (instytucji,

osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) dotyczyć może

przykładowo panującego w nich bałaganu organizacyjnego bądź też braku profesjonalizmu

pracującego w nich personelu. Istotne jest przy tym zastrzeżenie, że chodzi "(...) nie tylko o

właściwości  stałe,  wynikające  z  całokształtu  działalności  pewnej  osoby,  lecz  także  o

właściwości  wysnute z oceny nawet konkretnego czynu" (wyrok SN z 8 maja 1934 r.,  3 K

372/34, Zb.O. 1934, poz. 260).

Przestępstwo  zniesławienia  zarówno  w  typie  podstawowym  (§  1),  jak  i

kwalifkowanym (§  2)  należy  do kategorii  przestępstw umyślnych,  które  można  popełnić

zarówno  w zamiarze  bezpośrednim (dolus  directus),  jak  i  wynikowym (dolus  eventualis).

Sprawca czynu zabronionego musi mieć zatem świadomość tego, że jego wypowiedź zawiera

zarzut zniesławiający pod adresem innej osoby, grupy osób, instytucji,  osoby prawnej lub

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Nadto musi sobie zdawać sprawę z

tego, że podniesienie lub rozgłoszenie takiego zarzutu może potencjalnie narazić podmiot,

którego on dotyczy, na poniżenie w opinii  publicznej lub utratę zaufania potrzebnego dla

danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. W płaszczyźnie woluntatywnej zamiaru

sprawca winien chcieć  podmiot  pomawiany  poniżyć  lub  spowodować  utratę  przez  niego

zaufania, bądź też na to się godzić. Z działaniem sprawcy czynu zabronionego z art. 212 k.k.

w  zamiarze  wynikowym  możemy  mieć  przykładowo  do  czynienia  wówczas,  gdy

rozpowszechniał  informacje  dla  stworzenia  w  swoim  otoczeniu  wrażenia,  że  jest  osobą

"wtajemniczoną w układy", przewidując możliwość i godząc się na to, że w ten sposób może



pomówić określony podmiot (por. A.  Zoll  (red.),  „Kodeks karny. Część szczególna.  Tom II.

Komentarz do art. 117 – 277 kk”, Zakamycze 2006, tezy do art. 212 kk).

Niewątpliwie  nie  każda  wypowiedź  o  charakterze  pejoratywnym,  w  negatywnym

świetle  przedstawiająca  sylwetkę innej  osoby  lub organizacji,  jej  cześć  i  dobre  imię,  jest

niedopuszczalna  i  bezprawna.  Przyjęcie  takiego  założenia  w  istocie  pozbawiłoby

komentatorów,  zwłaszcza  życia  publicznego,  prawa  do  krytyki  oraz  do  kształtowania

stosunków  międzyludzkich  poprzez  piętnowanie  negatywnych  aspektów  rzeczywistości.

Ponadto  sprzeczne  byłoby  z  konstytucyjnym  prawem  do  wyrażania  swoich  poglądów,

pozyskiwania oraz rozpowszechniania informacji (art.54 Konstytucji),  stanowiącym jeden z

fundamentów państwa demokratycznego.  Wolność wyrażania  opinii  gwarantuje  każdemu

również art.10 Konwencji z dnia 4.11.1950 r., - o ochronie praw człowieka podstawowych

wolności  (Dz.U.  nr  61, poz.284 z 1993 r.),  zgodnie z którym prawo to obejmuje wolność

posiadania  poglądów  oraz  otrzymywania  i  przekazywania  informacji  i  idei  bez  ingerencji

władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Gwarancje wynikające ze wskazanej

normy  nakazują  traktowanie  jako  wyjątku  i  ostateczności  wszelkich  instrumentów

pozwalających  na  ingerowanie  w sferę  wolności  wyrażania  swych poglądów zarówno  na

forum publicznym, jak i w relacjach prywatnych. Wolność wyrażania własnych poglądów nie

jest  oczywiście  nieograniczona,  jej  granice  zakreślają  bowiem:  obowiązek  poszanowania

wolności i praw innych osób (art.31 Konstytucji), w tym prawa do ochrony własnej godności,

(art.30  Konstytucji)  oraz  ochrony  prawnej  czci  i  dobrego  imienia  (art.47  Konstytucji).

Korzystanie  ze  wskazanego prawa podlega natomiast  tylko takim ograniczeniom jakie  są

niezbędne w społeczeństwie demokratycznym m.in. z uwagi na ochronę dobrego imienia i

praw  innych  osób  (por.  art.10  ust.  2  Konwencji).  Kolizja  wynikająca  z  jednoczesnego

realizowania  różnych  wolności  i  praw  przysługujących  każdej  osobie  wymagała  więc

ustalenia,  której  z  wartości  w konkretnym przypadku należy dać  prymat,  rezygnując  tym

samym pośrednio z ochrony innej wartości. Bezwzględne egzekwowanie ochrony interesów

jednostki, wynikającej z art. 212 § 1 k.k. oraz uznanie, że osoby pomawiane mają absolutne i

niepodlegające ograniczeniom prawo do ochrony ze strony państwa, które reagować ma na

pomówienia  za  pomocą  prawa  karnego  byłoby  niezasadne  z  punktu  widzenia  istoty

społeczeństwa  demokratycznego,  w  którym  wolność  wypowiedzi  ma  charakter

fundamentalny (tak SN w wyroku z dnia 31 marca 2021 r., sygn. akt II KK 422/20).



Do  przypisania  odpowiedzialności  za  popełnienie  przestępstwa  z  art.212§2  k.k.

niezbędne  jest  wykazanie  m.in.  bezprawności  jej  czynu,  niejednokrotnie  jednak  czynowi

sprawcy  towarzyszą  okoliczności  uchylające  odpowiedzialność  karną  za  zachowanie

formalnie  wyczerpujące  znamiona  czynu  zabronionego.  Opisujący  znamiona  kontratypu

dozwolonej krytyki art.213§2 kk. uchyla bezprawność zarzutu uczynionego publicznie, jeżeli

zarzut ten jest prawdziwy, a ponadto postawiony został w obronie społecznie uzasadnionego

interesu. Koniecznym jest więc ustalenie prawdziwości zarzutu, a więc ustalenie, czy jego

treść w tej części, która może pokrzywdzona osobę poniżyć w opinii publicznej lub narazić na

utratę zaufania, odpowiada rzeczywistości

Wymóg dowiedzenia prawdziwości osądów ocennych jest niemożliwy do spełnienia i

narusza swobodę wypowiedzi jako taką, która to swoboda jest podstawową częścią prawa

chronionego przez art. 10 Konwencji (wyrok ETPC z dnia 17.12.2004 r, Pedersen i Baadsgaard

v.  Dania,  49017/99,  LEX  nr  144346).  Istnienie  faktów może  zostać  wykazane,  natomiast

prawdziwość  osądów  ocennych  nie  może  być  przedmiotem postępowania  dowodowego.

Wymóg udowodnienia poglądu ocennego jest niemożliwy do spełnienia i jako taki narusza

wolność  do  wyrażania  opinii,  która  jest  zasadniczą  częścią  praw  chronionych  w  art.  10

Konwencji (wyrok ETPC z dnia 27.02.2001 r, Jerusalem v. Austria, 26958/95, LEX nr 76527). 

Sąd  orzekający  w  niniejszej  sprawie,  mając  na  uwadze  istniejące  w  doktrynie

rozbieżności  odnośnie  kwesti,  czy  zarzut  pomawiający  ograniczać  się  musi  wyłącznie  do

faktów,  czy  też  może obejmować oceny,  przychyla się  do poglądów, iż  poniżające oceny

również  mogą  mieć  charakter  zniesławiający.  Niejednokrotnie  w  przypadku  podnoszenia

zarzutu  dotyczącego  właściwości  drugiej  osoby  występować  mogą  poniżające  człowieka

oceny tych właściwości, zaś brak możliwości zweryfkowania tych ocen w drodze dowodu

prawdy  nie  może  wykluczać  możliwości  zapewnienia  prawnej  ochrony  godności  osoby

zaatakowanej.  Kłamliwe  i  pozbawione  jakichkolwiek  uzasadnionych  podstaw  opinie

krytyczne przekraczają bowiem chronione prawem granice wolności wypowiedzi. Naruszanie

godności  i  dobrego  imienia  przez  podnoszenie  i  rozgłaszanie  nieprawdziwych  zarzutów,

nawet o charakterze wyłącznie ocennym, musi być negatywnie oceniane, a ingerencja prawa

sankcjonującego tego typu wypowiedzi – w pełni uzasadniona. 

Wymaga  podkreślenia  natomiast,  że  gruncie  polskiego  ustawodawstwa  karnego

kontratyp dozwolonej krytyki ma nie tylko charakter  ustawowy, stypizowany w art.213§2 kk,



lecz  i  pozaustawowy,  również  w  zakresie  dotyczącym  wypowiedzi  ocennych.  Brak

faktycznych  możliwości  przeprowadzenia  przez  oskarżonego  tzw.  dowodu  prawdy  nie

wyklucza bowiem możliwości uwolnienia się przez osobę oskarżoną od odpowiedzialności

karnej.

Za racjonalne kryterium dopuszczalności krytyki w tej postaci uznać należy  bowiem

wskazanie dostatecznych podstaw faktycznych zniesławiających ocen (por. uzasad. post. SN z

dnia  22.06.2004  r,  V  KK  70/04,  OSNKW  2004/9/86).  Art.10  Konwencji  o  ochronie  praw

człowieka podstawowych wolności  również nie wyklucza możliwości  stosowania restrykcji

wobec osoby wypowiadającej opinie i poglądy ocenne w przypadku przekraczania w sposób

bezprawny prawa do swobody wypowiedzi przy ich formułowaniu. 

Jeżeli  wypowiedź  sprowadza  się  do  osądu ocennego,  muszą  istnieć  wystarczające

przesłanki  faktyczne  popierające  ten  osąd,  a  dopiero  brak  takich  przesłanek  będzie

nadużyciem  (por.  wyrok  ETPC  z  dnia  17.12.2004  r,  Pedersen  i  Baadsgaard  v.  Dania,

49017/99,  LEX  nr  144346). Wypowiedź  o  charakterze  ocennym  bez  żadnej  podstawy

faktycznej ją wspierającej może być nadużyciem (wyrok ETPC z dnia 15.02.2005 r,  Steel  i

Morris v. Wielka Brytania, 68416/01, LEX nr 148018).

Podkreślić należy zarazem, iż art.10 Konwencji  gwarantujący prawo do swobodnej

wypowiedzi  zapewnia  swobodę  wypowiedziom  wyrażającym  opinie,  oceny,  poglądy  lub

informacje, a wszelkie odstępstwa od tej swobody - jako sytuacja wyjątkowa - muszą być

restrykcyjnie interpretowane. Sytuacja taka zachodzi w szczególności w przypadku poglądów

o charakterze ocennym, gdzie jedynie zupełny brak jakichkolwiek uzasadnionych podstaw do

ich formułowania uzasadnia sięganie po instrumenty przewidziane przez prawo karne. 

Swoboda  wypowiedzi  stanowi  bowiem  jeden  z  fundamentów  demokratycznego

społeczeństwa  oraz  jeden  z  podstawowych  warunków  jego  rozwoju  i  samorealizacji

jednostki.  Chociaż  swoboda  może  być  obwarowana  wyjątkami,  muszą  one  "być

interpretowane  ściśle,  a  potrzeba  takich  ograniczeń  powinna  być  wykazana  w  sposób

przekonywujący"  (wyrok  ETPC  z  dnia  14.03.2002  r,  Gawęda  v.  Polska,  26229/95).

Będąc przedmiotem (ograniczeń) z art. 10 ust. 2 Konwencji, wolność wyrażania opinii

ma zastosowanie nie tylko do "informacji"  czy "idei",  które są pozytywnie odbierane lub

postrzegane  jako  nieobraźliwe  lub  neutralne,  lecz  także  do  tych,  które  są  obraźliwe,



szokujące lub poruszające (wyrok ETPC z dnia 21.03.2000 r, Wabl v. Austria, 24773/94, LEX

nr 76884; wyrok ETPC z dnia 29.03.2005 r, Sokołowski v. Polska, 75955/01, LEX nr 149051;

wyrok  ETPC  z  dnia  26.02.2002  r,  Unabhängige  Initatve  Informatonsvielfalt  v.  Austria,

28525/95, LEX nr 75865). 

Sąd zwraca uwagę, iż dokonanie właściwej oceny czynów zarzucanych oskarżonemu

możliwe jest po odniesieniu się do postępowań prowadzonych z udziałem stron niniejszego

postępowania,  jak  też  po  zapoznaniu  się  z  internetową  aktywnością  stron  niniejszego

postępowania.  Mowa tu zatem o sprawach PR 3 Ds.  174.2020 Prokuratury Rejonowej w

Lublinie  oraz  PR  Ds.  763.2020  Prokuratury  Rejonowej  w  Zambrowie.  Postępowania  te

zainicjowane  zostały  przez  Sławomira  Janczewskiego  i  Artura  Mezglewskiego  i  mimo  iż

zostały umorzone, to jednak zawarte w nich treści pozwalają poczynić całościowe i szerokie

ustalenia. Nadto zwrócić trzeba także uwagę na rozbudowane wpisy zamieszczane na stronie

internetowej  pokrzywdzonego  stowarzyszenia  „Prawo  na  drodze”,  co  pozwala  dokonać

właściwej  oceny  prawnej  działania  zarzucanego  oskarżonemu.  Zwrócić  bowiem  trzeba

uwagę, iż treści zawarte na stronie internetowej stowarzyszenia są powszechnie dostępne

dla  każdego,  bez  konieczności  posiadania  konta  na  Facebooku  –  w  przypadku  czynów

zarzuconych oskarżonemu.

Sąd  zwraca  uwagę,  iż  zarzewiem  sporu  pomiędzy  stronami  były  kweste  ściśle

techniczne związane z modernizacją narzędzi pomiarowych, którymi posługiwała się Policja.

Mowa  to  o  urządzeniach  Iskra  do  pomiaru  prędkości,  których  legalność  używania  i

poprawność pomiaru budziła żywe zainteresowanie nie tylko fachowców, lecz w zasadzie

każdego  kierowcy.  Toczyło  się  wówczas  w  mediach  bardzo  dużo  ożywionych  dyskusji,

wysuwano szereg argumentów na poparcie przeciwstawnych często tez. Te okoliczności stały

się przedmiotem sporu stron postępowania, które początkowo współpracowały choćby w

szeregu  postępowań  sądowych,  do  których  przystępowało  stowarzyszenie  „Prawo  na

drodze”, zaś oskarżony wydawał opinie, bowiem dysponuje bardzo głęboką wiedzą fachową

z zakresu urządzeń do pomiaru prędkości. Sąd zwraca uwagę, iż niniejsze postępowanie nie

jest pierwszym toczącym się pomiędzy stronami, bowiem toczyło się choćby postępowanie

cywilne  w  sprawie  I  C  494/18  w  Sądzie  Rejonowym  w  Lublinie.  Zatem  jasne  jest,  iż

początkowo dobre relacje wzajemne z czasem stały się coraz bardziej napięte, aczkolwiek



skorzystanie z drogi sądowej dla dochodzenia swoich uzasadnionych racji żadną miarą nie

może stanowić uzasadnionego zarzutu popełnienia przestępstwa. 

Godne podkreślenia jest, iż obydwie strony postępowania nader często korzystały ze

swobody  wypowiedzi  zamieszczając  w  intrenecie  bardzo  emocjonalne  wpisy,  którym

zapewne  można  by  nadać  bardziej  wyważoną  treść  przy  zachowaniu  tożsamej  wartości

merytorycznej.  Oskarżony  dokonywał  wpisów  na  proflu  „Nielegalne  radary  do  kosza”

umieszczonym na portalu Facebook, zaś oskarżyciel prywatny był autorem szeregu wpisów

zamieszczanych na stronie stowarzyszenia, zresztą w powszechnie dostępnych tam danych

fguruje  jako  redaktor  naczelny  wydawnictwa  stowarzyszenia,  a  szereg  wpisów

umieszczonych w poszczególnych kategoriach ukazuje go jako ich autora. Zatem niesporne

jest, iż obydwie strony wyjątkowo aktywnie korzystały ze sfery wolnego wyrażania swoich

poglądów,  które  musiały  zostać  przeanalizowane  przez  Sąd  meritii dla  wydania

rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Uwypuklić  należy,  iż  aktywność  stron  postępowania,  tak  na  płaszczyźnie

internetowej,  jak  i  procesowej  była  wzajemna.  Sławomir  Janczewski  zainicjował

postępowania  w  sprawie  I  C  494/18  oraz  PR  3  Ds.  174.2020  Prokuratury  Rejonowej  w

Lublinie,  natomiast  oskarżyciel  prywatny  był  autorem  zawiadomienia  skierowanego  w

sprawie  PR  Ds.  763.2020  do  Prokuratury  Rejonowej  w  Zambrowie.  Tytułem  uwagi

porządkującej  zaznaczyć  trzeba,  iż  czynu  zarzucane  w  niniejszej  sprawie  są  tożsame  z

zarzutem stawianym w punkcie 1 zawiadomienia w sprawie PR. Ds. 763.2020. Zachowania

kwalifkowane  w  niniejszej  sprawie  jako  czyny  ścigane  z  oskarżenia  prywatnego,

zawiadamiający  w postępowaniu  prokuratorskim kwalifkuje  jako wyczerpujące znamiona

przestępstwa  z  art.  190a§1  kk.  Pamiętać  także  należy,  iż  postępowania  te  zainicjowane

zostały  praktycznie w tym samym czasie – w czerwcu i  sierpniu 2020 r.  Rodzi  się  zatem

pytanie  w  jaki  sposób  sam  pokrzywdzony  traktuje  zaistniałe  zdarzenia  i  jakiego  trybu

ochrony prawnej się domaga.

Zauważyć  należy,  iż  przyjęta  w  zarzutach  aktu  oskarżenia  fgura  stylistyczna

polegająca  na  wskazaniu,  iż  osoba  oskarżona  pomawiała  i  znieważała  pokrzywdzone

podmioty  poprzez  publikowanie  wpisów  na  stronie  oraz  ich  komentowanie  poważnie

utrudniała dokładne oznaczenie granic przedmiotowych postępowania. W tej  sytuacji  Sąd

przyjął,  iż  zarzuty  dotyczą  wyłącznie  tych  wpisów,  które  w uzasadnieniu  aktu  oskarżenia



zostały  przez  jego  autora  przytoczone  i  wyróżnione  podkreśleniem  na  załączonych

wydrukach z portalu Facebook, skoro to skarga inicjująca postępowanie karne określa jego

przedmiot.    

Bez wątpienia wpisy dokonywane przez oskarżonego mają charakter emocjonalny,

ale wyrastają z konfiktu fachowego istniejącego pomiędzy stronami. Oskarżony ma pełne

prawo do krytykowania działania zarówno oskarżyciela prywatnego, jak i kierowanego przez

niego stowarzyszenia, skoro aktywnie uczestniczą oni w działalności publicznej, biorąc udział

w szeregu postępowań sądowych oraz administracyjnych związanych z szeroko rozumianym

ruchem drogowym. Dodać trzeba, iż są to zagadnienia żywo komentowane w przestrzeni

publicznej, prawidłowość i legalność dokonywania pomiarów prędkości cały czas żywo odbija

się  w  praktyce  orzeczniczej  sądów  oraz  sferze  publicystyki.  Bez  wątpienia  oskarżyciel

prywatny mógł poczuć się dotknięty czytając emocjonalne komentarze na swój temat oraz

prowadzonego  stowarzyszenia,  aczkolwiek  taka  jest  cena  uczestniczenia  w  działalności

publicznej  i  angażowania  się  w  antagonizujące  społeczeństwo  –  w  tym  przypadku  ogół

kierowców – tematy.

Niemniej jednak sam oskarżony powołuje się na fakt wzajemności i posługiwania się

tożsamym językiem przez pokrzywdzonego. Zwraca na to uwagę podczas przesłuchania w

sprawie PR 3 Ds. 174.2020 (vide protokół przesłuchania z dnia 9 lipca 2020 r.) w zakresie w

jakim wskazuje na pomówienie Sędziów i Prokuratorów wykonujących czynności służbowe.

Oskarżony nawiązuje do powyższego także w obszernej odpowiedzi na akt oskarżenia, co jak

wyżej  wskazano  –  obligowało  Sąd  do  szczegółowego  zapoznania  się  zarówno  z  wpisami

zamieszczonymi na stronie Stowarzyszenia, ale też i aktami postępowań prokuratorskich.

Analiza  wpisów  zamieszczonych  na  stronie  Stowarzyszenia  „Prawo  na  drodze”,

sygnowanych nazwiskiem oskarżyciela prywatnego bądź też kolegium redakcyjnego (którego

Artur Mezglewski jest redaktorem naczelnym) niezbicie ukazuje, iż sięga on w zasadzie po

tożsame  środki  wyrazu,  które  tak  krytykuje  w  odniesieniu  do  oskarżonego.  Tytułem

przykładu wskazać należy choćby wpisy z dnia 6 stycznia 2021 „Kasacja prokuratora śmiechu

warta. Sąd Najwyższy oddalił ją jako oczywiście bezzasadną”, gdzie w treści artykułu wręcz

naigrawa się z nazwiska prokuratora prowadzącego sprawę, zaś konotacja znaczeniowa ujęta

w fgurach stylistycznych jest jasna dla każdego czytelnika. Z kolei w artykule z dnia 7 sierpnia



2020  r.  „Sędzia  które  nie  czyta  i  nie  słucha  –  czyli  parodia  procesu”  także  autorstwa

oskarżyciela  prywatnego  ucieka  się  do  twierdzenia,  iż  sędzia  referent  postępowania  z

prezentowanym poziomem  percepcji jaki obecnie prezentuje powinna być natychmiastowo

odsunięta od orzekania. Idąc dalej – w artykule z dnia 11 stycznia 2020 r. zatytułowanym

„Festwal kłamliwych tóg” wprost wskazuje, iż „sędziowie kłamcy i matacze. Jeden kryje dru-

giego. Sędzia Arkadiusz Zmudziński (Nidzica) oddalił wszystkie wnioski obwinionego i skazał

go bez jakiegokolwiek dowodu. Sędzia Magdalena Chudy (Olsztyn) utrzymała ten krzywdzący

wyrok w mocy, uznając postępowanie dowodowe za “wnikliwe i prawidłowe”. 

Nadto w poście z dnia 13 października 2020 r. odniósł się do niniejszej sprawy oraz

postępowania  zainicjowanego  w  sprawie  PR.  Ds.  763.2020  Prokuratury  Rejonowej  w

Zambrowie,  wskazując,  iż  oskarżony  w  niniejszej  sprawie  od  lat  prowadzi  kampanię

nienawiści  przeciwko pokrzywdzonemu i  reprezentowanemu przez  niego  stowarzyszeniu.

Warto podkreślić, iż w tymże wpisie zarzuca oskarżonemu sięganie po mowę nienawiści.

Analiza dalszych wpisów zamieszczonych przez oskarżyciela prywatnego na stronie

stowarzyszenia  nakazuje  zwrócić  uwagę,  iż  tak  krytykowane  przez  niego  metody,

przypisywane oskarżonemu,  są  przez  niego  bezkrytycznie  kopiowane.  Odnieść  się  trzeba

choćby do wpisu z dnia 14 września 2019 r. pod nazwą „Sędzia z obwinionym naradzała się

nad  wyrokiem?  Jest  zawiadomienie  o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa.”,  gdzie  w

dalszej części wpisu określa Sędziego Referenta mianem „po prostu sama elita walcząca o

wartości  konstytucyjne…”.  Znaczeniowa konotacja  tego  rodzaju  wpisu  jest  jednoznaczna,

bardzo często obecna w środkach masowego przekazu i niestety nie mająca wiele wspólnego

z faktycznym wykonywaniem zadań z zakresu ochrony prawnej. Wnikliwa analiza istniejących

wpisów  na  stronie  internetowej  ukazuje,  iż  oskarżyciel  prywatny  zarzuca  co  najmniej

nieudolność nie tylko Sędziom, Prokuratorom,  ale  także funkcjonariuszom Policji,  czy  też

organom samorządowym, czyniąc to w wysoce niewybredny sposób. Warto zwrócić uwagę,

iż na powyższe okoliczności zwrócił uwagę także sam oskarżony podczas przesłuchania w

dniu 9 lipca 2020 r. w sprawie PR 3 Ds. 174.2020.

Zwrócić trzeba uwagę, iż sam oskarżyciel prywatny zdaje się chętnie sięgać po środki

wyrazu w istocie tożsame z zarzucanymi oskarżonemu i niebezpiecznie zbliżające się do tzw.

mowy nienawiści, niestety powszechnej obecnie w środkach masowego przekazu. Jest zatem



jasne  dla  Sądu  meritii, iż  tego  rodzaju  wypowiedzi,  które  zostało  przytoczone  wyżej

(stanowiąc  jedynie  ułamek  treści  znajdujących  się  na  stronie  Stowarzyszenia)  w  zakresie

oceny prawnej muszą zostać zrównane z krytykowanymi przez oskarżyciela wypowiedziami

oskarżonego. Nie mają one charakteru incydentalnego, lecz w istocie stanowią tak chętnie

nagłaśniane argumenty populistyczne, obraźliwe, wysuwane pod adresem funkcjonariuszy

publicznych.  Podobnie  jak  zachowania  oskarżonego,  także  aktywność  oskarżyciela  i

prowadzonego przez niego stowarzyszenia trwa od kilku lat. Zatem uprawniona jest teza, iż

sam  pokrzywdzony  –  sięgając  po  tożsame  środki  wyrazu,  jakie  zarzuca  oskarżonemu  –

pozbawia się ochrony prawnej w tym zakresie.

Zwrócić  także  trzeba  uwagę,  iż  reżim  odpowiedzialności  karnej  pełni  charakter

subsydiarny,  wkraczający  wówczas,  gdy  inne  reżimy  prawne  nie  są  w  stanie  chronić

interesów jednostki. Zatem jasne jest, iż działanie, które może wyczerpywać np. znamiona

delikty  cywilnego,  niekoniecznie musi  jednocześnie wyczerpywać znamiona przestępstwa.

Zwraca zatem Sąd uwagę, iż oskarżyciel prywatny może dochodzić swoich praw choćby w

postępowaniu  o  naruszenie  dóbr  osobistych,  które  –  z  dostępnych obecnie  informacji  –

dotychczas nie zostało zainicjowane.

Rekapitulując powyższe wywody wskazać trzeba, iż czyn zarzucany oskarżonemu –

mimo niewątpliwie przykrych dla oskarżyciela treści – nacechowany jest znikomym stopniem

społecznej  szkodliwości,  co  uzasadnia  umorzenie  niniejszego  postępowania.  Ocena

działalności oskarżonego nie może zostać dokonana w oderwaniu od kontekstu relacji stron

postępowania,  wzajemnego  kwestonowania  wiedzy  fachowej  i  sięgania  po  szereg

postępowań karnych oraz coraz bardziej  emocjonalnych środków retorycznych.  Ponownie

trzeba zwrócić  uwagę,  iż  zachowanie stron – bez różnicowania którejkolwiek – zbliża się

niebezpiecznie do tzw. mowy nienawiści, obecnie niestety bardzo powszechnej w szeregu

wypowiedzi  medialnych,  wygłaszanych  zarówno  przez  osoby  publiczne,  jak  i  prywatne.

Warto zatem nieco zrewidować swoje dotychczasowe postępowania, sięgnąć po znacznie

mniej rygorystyczne oceny działań drugiej strony.

Zważając  na  powyższe  okoliczności  uznał  Sąd,  iż  czyny  zarzucane  oskarżonemu

cechują się znikomym stopnień społecznej szkodliwości, co w konsekwencji obligowało do

umorzenia niniejszego postępowania.



SSR Marcin Hebda

Sekretariat:

-  odpis  postanowienia  z  pouczeniem  o  zażaleniu  doręczyć  oskarżonemu,  oskarżycielowi

prywatnemu  Arturowi  Mezglewskiemu,  stowarzyszeniu  „Prawo  na  drodze”  oraz  ich

pełnomocnikom;

- kalendarz 7 dni
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