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U Z A S A D N I E N I E

postanowienia Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 15 października 2021 roku.

W  prywatnym  akcie  oskarżenia  wniesionym  przez  pełnomocnika

oskarżyciela  prywatnego  Artura  Mezglewskiego  oraz  przez  Artura

Mezglewskiego  działającego  jako  reprezentant  oskarżyciela  prywatnego

„Stowarzyszenie Prawo na Drodze” ( Artur Mezglewski jest Prezesem Zarządu

tego Stowarzyszenia )  Sławomir Janczewski został oskarżony o to, że:

1)  w okresie od dnia 1 sierpnia 2017r.  do 16 marca 2020r. w Internecie,  na

portalu  społecznościowym  Facebook,  jako  administrator  strony  „Nielegalne

radary  do  kosza”  poprzez  publikowanie  wpisów  na  tejże  stronie  oraz  ich

komentowanie,  pomawiał  pokrzywdzonych:  prof.  zw.  dr  hab.  Artura

Mezglewskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze (dalej: SPnD), co mogło

narazić pokrzywdzonego Artura Mezglewskiego na utratę zaufania niezbędnego

do wykonywania stanowiska Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Prawo na Drodze,

a  nadto  mogło  narazić  pokrzywdzone  Stowarzyszenie  Prawo  na  Drodze  na

utratę  zaufania  niezbędnego  do  wykonywania  działalności  społecznej  oraz

poniżyć obu pokrzywdzonych w opinii publicznej tj. o czyn z art. 212 § 1 i 2 kk

w zb. z art. 216 kk w zw. z art. 12 § 1 kk przy zastosowaniu art. 91 kk.

2) w dniu 7 maja 2020r.  w Internecie, na portalu społecznościowym Facebook,

pod  artykułem  umieszczonym  7  maja  2020r.  na  profilu  „Prawo  Kierowcy”,

udostępnił wpis ze swojego prywatnego konta o nazwie „Sławomir Janczewski”,

w którym oskarżony stwierdził, że „rzekomi przedstawiciele kierowców” (czyli

Prezes  SPnD i  członkowie  tego  Stowarzyszenia)  muszą  trafić  do  więzienia,

czym pomówił Artura Mezglewskiego, co mogło narazić go na utratę zaufania

niezbędnego  do  wykonywania  stanowiska  Prezesa  Zarządu  Stowarzyszenia

Prawo na Drodze, a nadto pomówił Stowarzyszenie Prawo na Drodze, co mogło



narazić  je  na  utratę  zaufania  niezbędnego  do  wykonywania  działalności

społecznej, tj. o czyn z art. 212 § 1 i 2 kk w zb. z art. 216 kk w zw. z art. 11 § 1

kk.

Sąd Rejonowy w Bochni postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021r., sygn.

akt  II  K  162/20  uznając  iż  społeczna  szkodliwość  czynów  zarzucanych

oskarżonemu  jest  znikoma  (art.  17  §  1  pkt  3  kpk)  umorzył  postępowanie

przeciwko Sławomirowi Janczewskiemu. 

Postanowienie to zaskarżył pełnomocnik oskarżyciela prywatnego Artura

Mezglewskiego  oraz  Artur  Mezglewski  jako  reprezentant  oskarżyciela

prywatnego „Stowarzyszenie Prawo na Drodze” zarzucając:

1) obrazę przepisów postępowania,  która miała wpływ na treść zaskarżonego

postanowienia, tj.:

-  art.  17  ust.  1  pkt  3  w zw.  z  art.  1  §  2 w zw.  z  art.  115 § 2 kk poprzez

bezzasadne  przyjęcie,  że  pomawianie  pokrzywdzonych  nie  było  społecznie

szkodliwe  w  stopniu  wyższym  niż  znikome,  w  szczególności  w  zakresie

twierdzeń  o  patologicznej  organizacji  porównując  do  skorumpowanych

urzędników,  sugerowaniu,  że  jej  członkowie  dopuszczali  się  przestępstw

kryminalnych,  że  działalność  stowarzyszenia  polegała  na  naciąganiu  innych

osób,  nazywając  członków stowarzyszenia  oszustami  oraz,  że  powinni  trafić

przed  sąd,  a  następnie  do  więzienia  (k.  63),  jak  również,  że  członkowie

stowarzyszenia  muszą  stanąć  przed  sądem  i  trafić  do  więzienia  oraz

odpowiedzieć za oszustwa, albo wskazując, że stowarzyszenie powinno zostać

odznaczone orderem Stalina,

-  art.  629 kpk w zw.  z   art.  628 pkt  1  kpk poprzez  niezasądzanie  kosztów

postępowania  od  oskarżonego  na  rzecz  oskarżycieli,  pomimo  umorzenia

postępowania z oskarżenia prywatnego, z przyczyny określonej w art. 17 § 1 pkt

3 kpk.

Skarżący  wnieśli  o  uchylenie  zaskarżonego  postanowienia  i

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Bochni.
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Nadto,  wnieśli  o  zasądzenie  na  rzecz  oskarżycieli  prywatnych  kosztów

postępowania zażaleniowego w tym kosztów zastępstwa procesowego według

norm  przepisanych.  Oba  zażalenia  podnoszą  te  same  zarzuty  i  argumenty.

Oskarżony Sławomir Janczewski wniósł odpowiedź na powyższe zażalenia. 

W piśmie tym szczegółowo odniósł się do sprawy i jej kontekstu, wnosząc o

nieuwzględnienie zażaleń.

Sąd Okręgowy rozważył, co następuje:

Zażalenia nie zasługują  na uwzględnienie ( ponieważ są one tej samej

treści  będą omówione łącznie ). 

W  pierwszej  kolejności  poczynić  należy  uwagi  natury  ogólnej.

Równocześnie  nie  ponawiając  jednak  na  potrzeby  przedmiotowego

uzasadnienia,  ze  wszech  miar  trafnych   i  adekwatnych  w  realiach  sprawy

poglądów  i  zapatrywań  prawnych  wyrażanych  tak  w  literaturze,  jak  też

orzecznictwie sądów i  trybunałów europejskich,  a przytoczonych przez sąd I

instancji  w pisemnym uzasadnieniu  zaskarżonego orzeczenia,  zwrócić  należy

uwagę  na  dwie  zasadnicze  kwestie.  Po  pierwsze  –  przedmiotem  ochrony

zadekretowanej w ramach art.  212 kk jest  cześć zewnętrzna (rozumiana jako

wartość,  jaką  posiada  się  w  pojęciu  innych  ludzi),  a  w  art.  216  kk,  cześć

wewnętrzna  (rozumiana  jako  poczucie  godności  osobistej).   Po  wtóre  –

sformułowanie  zarzutów  aktu  oskarżenia  w  swoisty  sposób  (zwłaszcza  w

odniesieniu  do  czynu  I),  polegające  na  braku  wskazania  konkretnych

wypowiedzi,  które  w  ocenie  oskarżyciela  prywatnego  miały  wypełniać

znamiona  przestępstwa,  determinuje  przyjęcie,  że  albo  chodzi  o  wszystkie

wypowiedzi  (wpisy)  zamieszczane  na  portalu  Facebook,  albo  też,  iż  chodzi

jedynie o tę część, na które uwagę zwrócili autorzy prywatnego aktu oskarżenia,

wyróżniając je czy to w ramach pisemnego uzasadnienia tegoż lub zaznaczając

je w wydrukach pochodzących z portalu, dołączonych do wniesionej przez nich
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skargi,  albo też przywołując je w ramach zarzutów podniesionych w ramach

zażaleń.  Sąd  I  instancji  przyjął,  że  zasadnym jest  oparcie  się  na  drugiej  ze

wskazanych  możliwości  i  prawidłowość  takiego  rozumowania  nie  budzi

wątpliwości  Sądu  Okręgowego,  a  skoro  nie  jest  ona  kwestionowana  przez

skarżących  –  którzy  skądinąd  w  pisemnych  zarzutach  zmierzających  do

zausterkowania  orzeczenia  bocheńskiego  sądu,  de  facto  jeszcze  je  zawęzili

skupiając  się  jedynie  na  nielicznych  spośród  nich  -  nie  wymaga  dalszego

omówienia.

Należy stwierdzić, iż przedstawiony na poparcie zarzutów aktu oskarżenia

materiał dowodowy, dostarczony przez inicjatora postępowania i zalegający w

aktach sprawy, wespół z materiałami związkowymi, tj. aktami sprawy  PR 3 Ds.

174.2020 Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie i PR Ds. 763.2020

Prokuratury Rejonowej w Zambrowie, pozwala na dokonanie oceny zarzutów

aktu  oskarżenia  przez  pryzmat  realizacji  podstaw  umorzeniowych

zadekretowanych  w  art.  17  kpk.  Zarazem  dla  dokonania  tej  oceny  nie  jest

konieczne przeprowadzenie wieloaspektowej, pogłębionej analizy dowodów, ich

wzajemne konfrontowanie czy dalsze uzupełnianie  materiału dowodowego w

postulowany  sposób.  Odnotować  nadto  trzeba,  iż  sami  skarżący  w

wywiedzionych  w  zażaleniach  zarzutach  nie  podnosili  kwestii  ewentualnej

przedwczesności  orzeczenia  w  aspekcie  braków  materiału  dowodowego.

Specyfika norm materialnego prawa karnego, których naruszenia miał dopuścić

się  oskarżony,  powoduje,  że  zgromadzony  dotychczas  materiał  dowodowy -

skądinąd  relatywnie  obszerny  –  wymaga li  tylko dokonania  subsumcji  stanu

faktycznego, przez pryzmat wskazanych przepisów prawa materialnego.  

Przechodząc  do  analizy  poszczególnych  wypowiedzi  formułowanych

przez  oskarżonego  w  ramach  działającej  na  Facebooku  grupy  „Nielegalne

radary  do  kosza”  –  jest  to  bowiem niezbędne  dla  przeprowadzenia  kontroli

prawidłowości zaskarżonej decyzji procesowej -  dokonać można rozróżnienia

zasadniczo na kilka ich rodzajów. Zasadnicza większość spośród  podniesionych
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wypowiedzi ma charakter ocenny, stanowiąc wyraz opinii, a zatem ma postać

stricte subiektywną i nie poddającą się analizie w aspekcie kryterium prawdy

bądź fałszu. Oceny te, jak wynika z analizy całości materiału dowodowego, nie

stanowią samoistnego bytu, oderwanego od konkretnej sytuacji faktycznej, lecz

z rozumianej  w sposób zgoła  odmienny przez oskarżonego i  Stowarzyszenie

Prawo na Drodze (a w konsekwencji również i skarżących) donośnej społecznie

kwestii  oraz  postawy  jaką  należało  przyjąć  w  odniesieniu  do  szeroko

rozumianego  zagadnienia  zogniskowanego  wokół  kwestii  technicznych  i

prawnych dotyczących określonych modelów mierników prędkości używanych

przez  Policję,  a  w dalszym rzędzie  odmiennie  rozumianego dobra  i  interesu

kierowców  oraz  innych  uczestników  ruchu  drogowego.  W  konsekwencji,

wypowiedzi  oskarżonego  rozpatrywać  należy  w  perspektywie   konfliktu

poglądów jaki w związku z tym zaistniał  (k. 44, 44v, 45, 45v, 46, 46v, 47, 48,

48v, 50, 51, 51v, 52, 52v, 53, 53v, 54, 54v, 56, 56v, 57, 57v, 58, 59, 60, 60v, 61,

61v, 62,  62v,  63,  64),  lecz nie sposób przyznać aby takie stawianie  sprawy,

zawierające ocenę (subiektywną, wynikającą z przekonań oskarżonego) czy też

swego  rodzaju  polemikę  co  do  interpretacji  określonych  zdarzeń  czy

okoliczności,  stanowiło  realizację  zarzucanych  mu  przestępstw  i  w

jakimkolwiek  zakresie,  obiektywnie  mogło  narazić  pokrzywdzonych  na

wystąpienie  skutku  o  którym  mowa  w  wspominanych  normach  materialno-

prawnych. Jakkolwiek sposób formułowania części określeń pozostawia wiele

do  życzenia  w  perspektywie  kultury  wypowiedzi  np.:„(…)pierwsze  co  mu

wyszło  z  gęby(…”)  –  k.  44v,  lecz  okoliczności,  że  niektóre  stwierdzenia  są

niekulturalne czy mają lekkie zabarwienie pejoratywne, żadną miarą nie może

przesądzać,  iż  stanowi  to  przestępstwo.  Wspomnieć  wypada,  że  w

wypowiedziach  oskarżonego  znajduje  się  istotna  ilość  określeń,  które  żadną

miarą nie mogą być uznane za przekraczające granice, stanowią bowiem jedynie

wyraz niegrzecznej,  lecz li  tylko oceny, do której  w ramach wolności  słowa

oskarżony był uprawniony, nie zaś realizacji znamion przestępstwa, mimo, że
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oskarżyciel - jak wskazuje oznaczenie tych elementów wypowiedzi - za takowe

je  uważa,  np.  „Całość  tzw.  mądrości  prawniczych  zawartych  w  wypowiedzi

[Artura  Mezglewskego  –  dop.  SO] to  kompletne  brednie”  (k.  53v),  czy

konsekwentne używanie w odniesieniu do Stowarzyszenia określenia „rzekomi

rzecznicy  praw  kierowców”  (k.  54v)  itp.  W  tym  zakresie,  w  ocenie  Sądu

Okręgowego,  w  ogóle  nie  można  mówić  o  choćby  potencjalnej  możliwości

realizacji znamion czynu zabronionego. 

Osobnego poruszenia wymaga również kwestia następującej wypowiedzi

jak  i  jej  dalszych  pochodnych:  „Naszym  zdaniem –  zarówno  ministerstwa  i

urzędnicy którzy przyjęli  ten punkt  widzenia jak i  ci  rzekomi przedstawiciele

kierowców są odpowiedzialni za dużą część wypadków. Dlatego statystyki są

teraz ukrywane. Aby naprawić ten problem i faktycznie uratować wiele dzieci na

drogach  zarówno  urzędnicy  odpowiedzialni  za  problem  jak  i  fałszywi

reprezentanci kierowców powinni trafić do więzienia.” (k. 56v). Zwraca uwagę,

iż w całej  wypowiedzi  (której ów fragment stanowi jedynie wycinek), co do

zasady  reprezentatywnej  określonej  grupy  wypowiedzi  oskarżonego,

opublikowanej w dniu 21 kwietnia 2019r. nie pada doprecyzowanie kim owi

rzekomi  przedstawiciele  są,  nie  wskazując  personalnie  ani  Artura

Mezglewskiego,  ani  Stowarzyszenia,  podobnie  jak  z  określeniem

„skorumpowani rzecznicy kierowców”  – k. 62. Oczywiście, wnikliwie śledząc

całą  aktywność  „publicystyczną”  oskarżonego  na  portalu  społecznościowym,

można ustalić kogo za owych przedstawicieli  uważa,  to jednak,  zważając na

ilość  publikowanych  wypowiedzi,  adresowanych  do  specyficznego,

ograniczonego kręgu odbiorców (osób śledzących stronę Nielegalne radary do

kosza),  trudno przyjąć aby posłużenie  się  rzeczonym przymiotnikiem, mogło

rzutować  na  większy  stopień  społecznej  szkodliwości  czynu,  niż  ten  który

trafnie przyjął sąd I instancji.  Nadto, zakorzenienie wypowiedzi (z k. 56v) w

kontekście  całości  argumentacji  prezentowanej  przez  oskarżonego,  a

dotyczących  kwestii  radarów,  jak  też  odmiennych  stanowisk  zajętych  przez
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oskarżonego  i  Stowarzyszenie  w  tym  zakresie,  oskarżony  łączył  z  brakiem

bezpieczeństwa na drogach, co miało rzutować na występowanie wypadków, co

z kolei miało stanowić asumpt, by Zarząd Stowarzyszenia trafił do więzienia (k.

65v,  66).  Abstrahując  od  logicznej  sensowności  tego  typu  wypowiedzi  w

odniesieniu  do  żywionej  przez  oskarżonego,  wysoce  wątpliwej,  podstawy

osadzenia w więzieniu określonych osób, stwierdzić należy, iż oskarżony co do

zasady  nie  wskazywał  w  przywołanych  wypowiedziach,  że  ww.  popełnili

przestępstwa,  lecz  ze  względu  na  swoje  błędne  i  pozbawione  racjonalnych

podstaw  działanie,  doprowadzili  do  pogorszenia  stanu  bezpieczeństwa  na

drogach,  co  jego  zdaniem,  predestynuje  do  osadzenia  w  zakładzie

penitencjarnym (odnośnie natomiast kwestii „oszustwa”, zostały one poruszone

w  dalszych  rozważaniach).  Zdaniem  Sądu  jest  to  wypowiedź  zbliżona

rodzajowo  do  np.  abstrakcyjnego  stwierdzenia  (jakich  pełne  tzw.  portale

społecznościowe) że w Państwie źle się dzieje, więc dany polityk powinien trafić

do więzienia. Biorąc pod uwagę, występującą w realiach dostępnego materiału

dowodowego, absurdalność czy odrealnienie wypowiedzi tego typu, w ocenie

Sądu  Okręgowego nie  powinny  one  być  rozpatrywane  w aspekcie  realizacji

znamion  czynu  zabronionego,  w  sytuacji,  gdy  nie  zarzucono  popełnienia

żadnego czynu zabronionego, lecz oskarżony wskazał tylko,  że w jego ocenie

dana osoba (grupa osób) powinna znaleźć się w więzieniu. Odnotować również

należy,  iż  w treści  pism procesowych przedstawianych przez  oskarżonego w

toku postępowania zainicjowanego prywatnym aktem oskarżenia, wymieniony

nadal daje wyraz swojemu przekonaniu co do powinności  odpowiedzialności

karnej  Zarządu Stowarzyszenia  (np.  k.  196 ),  co stanowi  kolejny asumpt  do

stwierdzenia,  iż  celem  opublikowania  wypowiedzi  o  takiej  treści,  nie  było

osiągnięcie skutku, którego wystąpienie penalizuje art. 212 kk czy 216 kk, lecz

danie  wyrazu  własnemu,  jak  się  zdaje  niemożliwemu  do  podważenia,

przekonaniu.  Przechodząc  natomiast  do  dostrzegalnych  w  wypowiedziach

określeń  pejoratywnych  („W  tej  sytuacji  jest  to  moim  zdaniem  kompletnie
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patologiczna organizacja” – k. 45), czy kwestii „oszustwa” itp., również w tych

przypadkach,  nie  można  traktować  ich  w  sposób  autonomiczny  względem

całości wypowiedzi i jej kontekstu, tak jak w powyższej sytuacji, gdy rzeczone

stwierdzenie  kwituje  sytuację,  w  której  zdaniem  oskarżonego,  na  podstawie

przywołanych  w  dłuższej  wypowiedzi  argumentów,  wyraża  on  pogląd,  iż

postawa przyjęta przez Stowarzyszenie,  była rażąco sprzeczna z celami jakie

deklarowało. Tożsame rodzajowo określenia jak zarzut „oszukiwania ludzi” (np.

k. 46 i inne), należy ocenić w sposób analogiczny. Również i to określenie nie

ma bowiem charakteru samoistnego,  lecz stanowi  wyraz  subiektywnej  oceny

działania Stowarzyszenia, które oskarżony streścił w ramach zawiadomienia o

przestępstwie  złożonego do sprawy PR 3 Ds.  174.2020.,  gdzie  na podstawie

swojego  doświadczenia  wynikającego  ze  styczności  z  tymże,  recenzował

działalność  tego  podmiotu  prawnego  polegającą  na  pomocy  osobom

podważającym  prawidłowość  dokonanych  w  stosunku  do  nich  pomiarów

prędkości,  zwracającym  się  o  pomoc  do  stowarzyszenia,  na  etapie  po

otrzymaniu wyroku nakazowego,  chcąc uzyskać fachową pomoc, którą wedle

deklaracji Stowarzyszenie miało zapewniać. Osoby te opłacać miały w tym celu

składkę członkowską, a następnie kwestionować prawidłowość dokonywanych

pomiarów,  inicjując  w  ten  sposób  postępowanie  sądowe,  w  toku  których

kierowano tożsame wnioski dowodowe sporządzone przez osoby związane ze

stowarzyszeniem,  a  wobec  powołania  przez  sąd  biegłych  obalających

twierdzenia  członków  stowarzyszenia  (oraz  przedstawiane  przez  nich  tezy

dowodowe),  w  konsekwencji  uznania  pomiarów  radarami  za  prawidłowe,

wydawały niekorzystne dla tych osób orzeczenia, nakładając na nich obowiązek

zapłaty kosztów w kwocie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, podczas gdy

koszt  związany  z  przyjęciem  wyroku  nakazowego  oznaczałby  konieczność

uiszczenia  kwoty  zaledwie  kilkuset  złotych  (str.  38-39  zawiadomienia  o

przestępstwie,   PR 3  Ds.  174.2020),  co  przytaczano również  w wypowiedzi

publikowanej  na  portalu  Facebook  w  dniu  30.05.2019r.  (k.  57v,  63v).
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Oczywiście,  zachowanie  tego  typu  podejmowane  przez  Stowarzyszenie,  nie

realizowało znamion przestępstwa, co znalazło wyraz w decyzji prokuratorskiej

o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie, skierowanego przez oskarżonego,

lecz odnotować należy,  iż  po pierwsze  – słowo „oszustwo”  nie  ma definicji

ustawowej (i jako takie nie występuje w Kodeksie karnym, za wyjątkiem art.

287 §  3  kk –  tj.  oszustwa  komputerowego),  a  na  gruncie  stosowania  prawa

materialnego zwykle stanowi kolokwialne (potoczne)  określenie  przestępstwa

zadekretowanego w art.  286  § 1 kk,  a  to  doprowadzenia  w celu osiągnięcia

korzyści  majątkowej  do  niekorzystnego  rozporządzenia  mieniem  za  pomocą

wprowadzenie  w błąd  albo wyzyskiwania  błędu,  niezdolności  do  należytego

pojmowania  przedsiębranego  działania,  po  drugie  zaś  –  słowo  „oszukiwać”

(oskarżony użył m.in. zwrotu „oszukują członków i krzywdzą ludzi których mieli

reprezentować”),  na  gruncie  językowym  oznacza  zachowanie  polegające  na

świadomym  wprowadzaniu  kogoś  w  błąd  dla  własnej  korzyści,  zwodzenie

kogoś (Słownik Języka Polskiego PWN, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa

1979). W takiej sytuacji, uwzględniając zakreślony wyżej kontekst sytuacyjny,

wynikający  z  wypowiedzi  oskarżonego  stwierdzić  należy,  iż  rzeczone

pejoratywne określenie stanowiło wyraz oceny (swoistej subiektywnej recenzji)

dokonanej przez niego, co zważając na przedstawiony wyżej kontekst w jakim

określenia  te  padały,  z  punktu  widzenia  przeciętnego  modelowego  odbiorcy

może  uzasadniać  posłużenie  się  nim,  w  jego  językowym  znaczeniu,  a

formułowane tezy o konieczności ukarania (k. 64v, 65) stanowiły konsekwencje

powyższego. Pokłosie powyższego ma swój wydźwięk również z zastrzeżeniach

jakie  oskarżony  kieruje  do  odnoszącej  się  do  rzeczonych  zagadnień  recenzji

działalności  stowarzyszenia  (k.  50,  50v,  51,  51v,  52,  53,  54,  54v,  57,  63v),

współpracy między nim samym a Stowarzyszeniem (k.  49v),  czy stwierdzeń

stanowiących wyraz oceny działalności biegłych (biegłego), co stanowi kolejne

pole konfliktu między stronami postępowania, również w aspekcie wzajemnych

powiązań (k. 45, 49, 52, 52v, 54). Jeżeli chodzi z kolei o określenie typu:  „w
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grę  wchodzą  także  zarzuty  natury  kryminalnej  przeciwko  SPnD,  których  nie

możemy jeszcze ujawnić bo śledztwo jest w toku” (k. 47v), oczywiście, wprost

sugeruje  ono  na  prowadzenie  postępowania  w  związku  z  możliwością

popełnienia   przestępstwa,  należy  zwrócić  uwagę  na  to,  w  okresie  objętym

zarzutami  aktu  oskarżenia  (tj.  w  odniesieniu  do  czynu  I  –  01.08.2017  –

16.03.2020),  pokrzywdzony  złożył  na  piśmie  obszerne  zawiadomienie  o

podejrzeniu popełnienia przez członków Stowarzyszenia szeregu przestępstw (k.

1, akt PR 3 Ds. 174.2020), na okoliczność których został przesłuchany w dniu

9.07.2020r.,  a  ostatecznie,  w  dniu  31.07.2020r.  (więc  z  całą  pewnością  po

zamieszczeniu inkryminowanego wpisu, na co wskazują granice czasowe aktu

oskarżenia)  odmówiono  wszczęcia  śledztwa  (postanowienie  prokuratora

Prokuratury Rejonowej  Lublin – Północ w Lublinie, akta PR 3 Ds. 174.2020).

Dostrzegalny jest niewątpliwie  oczywisty rozdźwięk pomiędzy treścią wpisu

(wskazującego,  że  śledztwo  jest  w  toku),  a  sytuacją  faktyczną,  jednakże

zważając  na  poczynione  wyżej  uwagi  odnośnie  zarzucenia  członkom

Stowarzyszenia „oszustwa”, jak też to, że oskarżony złożył zawiadomienie i nie

jest  osobą  posiadającą  wykształcenie  prawnicze,  nie  sposób  przydać

inkryminowanemu  twierdzeniu,  w  pewnym  zakresie  niewątpliwie

wprowadzającemu  odbiorców  w  błąd,  stopnia  społecznej  szkodliwości

wyższego niż  znikomy,  skoro  w danej  chwili,  podjęta  przez  niego czynność

polegająca  na  złożeniu  zawiadomienia,  mimo  świadomości  ewentualnych

konsekwencji złożenia fałszywego zawiadomienia, dawała owemu twierdzeniu

(i  żywionym w związku z  nim przekonaniu)  wyraz.  Podobnie ocenić  należy

twierdzenie  dotyczące  „wyłudzania  przez  stowarzyszenie  pracy”  od

oskarżonego, jako osoby prowadzącej profil „Nielegalne radary do kosza”. W

tym przypadku stanowi ono odzwierciedlenie konfliktu między stronami na tle

wydanej  przez  oskarżonego  opinii  i  uiszczenia  związanej  z  tym  należności,

zarówno na gruncie postępowania cywilnego (k. 253-413, akt PR Ds. 763.2020),

jak  też  stanowiąc  asumpt  do skierowania  zawiadomienia  o  przestępstwie  do
10



Prokuratury  Rejonowej  w  Zambrowie,  

(k.  107-110v,  112-114,  117-142,  223-224  akt  PR  Ds.  763.2020)  W  tym

kontekście odnotować należy, że data zawiadomienia o przestępstwie złożonego

przez oskarżonego w ramach powyższego postępowania, tj. 31.07.2017r. (k. 107

akt  PR  Ds.  763.2020),  biorąc  pod  uwagę  ramy  czasowe  aktu  oskarżenia

(01.08.2017-16.03.2020),  determinuje  stwierdzenie,  iż  właśnie  o  tej  też

należności,  będącej  przedmiotem  sprawy  cywilnej  i  zawiadomienia  o

przestępstwie, mowa we wpisie z k. 48. Równocześnie nie sposób, w kontekście

dwuznacznych,  sugerujących  wątpliwe  etycznie  postępowanie  oskarżonego  i

innych osób, zawartych w  wypowiedziach publikowanych przez oskarżyciela

prywatnego, a przywoływanych m.in. w zawiadomieniu kierowanym do PR w

Zambrowie (k. 111-111v, akt PR Ds. 763.2020), czy wypowiedzi sygnowanych

przez  niego  jako  osobę  odpowiedzialną  za  treści  publikowane  przez

Stowarzyszenie,  a  szczegółowo omówionych przez  sąd  I  instancji  w ramach

pisemnego uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia, której drobiazgowe (de facto

ponowne)  przytaczanie  na  potrzeby  przedmiotowego  rozstrzygnięcia,  ze

względu na jej trafność jest oczywiście niecelowe, przydać wyższego stopnia

społecznej szkodliwości niż znikomy przedstawieniu przez oskarżonego tezy, że

Prezes Stowarzyszenia liczył na monopol w pisaniu rozporządzeń technicznych

– o czym absolutnie nie ma zielonego pojęcia” (k. 58v) i innym (k. 64v).

Oczywiście  nie  ma przy tym racji  Sąd I  instancji  w zakresie  w jakim

recenzuje  wypowiedzi  oskarżyciela  prywatnego  jako  „mowa  nienawiści”.

Jakkolwiek określenie to obecnie jest na gruncie językowym dość pojemne, to w

ocenie Sądu Okręgowego za takową co do zasady uznać należy  wypowiedzi

zawierające  elementy  wyszydzające,  poniżające  osobę  lub  grupy  osób  ze

względu  na  ich  cechy  takie,  jak  np.  płeć,  kolor  skóry,  wyznanie,

niepełnosprawność itp., nie zaś wszelkie wypowiedzi krytyczne, niepochlebne

czy zgoła krzywdzące, bądź niesprawiedliwe. Wskazać jednak należy, iż z całą

pewnością określenia czy figury retoryczne jakimi posługuje się sam oskarżyciel
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prywatny, uwzględniając szerszy kontekst w jakim padały, oceniać należy jako

w  istocie  stwierdzenia  o  takim  samym  (bądź  bardzo  zbliżonym)  ciężarze

gatunkowym jak te,  którymi  posługuje  się  oskarżony,  a  charakteryzujące  się

upraszczaniem,  wyraźnym  sznytem  publicystycznym  i  emocjonalnością.

Jednocześnie  to,  iż  w ocenie skarżących, w zasadzie  każde niekorzystne czy

nawet  prześmiewcze  określenie  realizuje  znamiona  zarzucanego  czynu

zabronionego,  odzwierciedla  chociażby  całkowicie  nieproporcjonalna  i

zaskakująca  konstatacja,  że  stwierdzenie  (w  istocie  niepozbawione  dozy

złośliwości), iż stowarzyszeniu powinien zostać przyznany order Stalina („jakiś

Order  Stalina  Pierwszej  Klasy  albo  coś”  –  k.  63)  w  zasadzie  stanowi

propagowanie  totalitaryzmu,  co  biorąc  pod  uwagę  kwestie  logicznego

rozumowania oraz zdrowego rozsądku, jawi się jako zdecydowanie zbyt daleko

idące i jako takie nie niesie za sobą konieczności szerszego komentarza.

W świetle  powyższych  uwag  wynikających  z  dokładnej  analizy  treści

wypowiedzi  oskarżonego,  a  poddanych z  inicjatywy oskarżycieli  prywatnych

pod  osąd,  w  tym wynikający  z  kontroli  instancyjnej,  zważając  nie  tylko  na

dosłowną treść wypowiedzi, jak też wskazane okoliczności ich sformułowania,

lecz  również  oczywisty,  wielopłaszczyznowy  konflikt  miedzy  stronami

powstały  i  w zasadniczej  mierze  zogniskowany wokół  kwestii  (co  najmniej)

doniosłych społecznie, a w dalszym rzędzie także spór cywilnoprawny, jak i w

szerszej  mierze  wypowiedzi  padające  po  stronie  szeroko  ujmowanych

pokrzywdzonych, w aspekcie ich treści oraz sposobu wrażania opinii – a zatem

specyficzne i wyjątkowe okoliczności faktyczne danej sprawy, nie można uznać

by  całość  wypowiedzi  zamieszczanych  na  portalu  Facebook  miała  takie

natężenie aby naruszać cześć zewnętrzną lub wewnętrzną podmiotów czy osób,

których  dotyczyły,  bądź  w  ogóle  nie  może,  choćby  hipotetycznie  stanowić

realizacji  znamion  zarzucanych  przestępstw.  Innymi  słowy,  w  zakresie  tych

elementów  wypowiedzi,  które  potencjalnie  mogłyby  wypełniać  znamiona

zarzucanych przestępstw, całość okoliczności faktycznych ich wygłoszenia, nie
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pozwala  na  przydanie  im  większego  niż  znikomy  stopnia  społecznej

szkodliwości. 

Na koniec,  poczynić  należy również swoistą  konkluzję  natury ogólnej.

Wbrew  dostrzegalnemu  (i  jak  się  wydaje,  stale  pogłębiającemu  się)

społecznemu  postrzeganiu,  przejawianemu  zwłaszcza  przez  osoby

nieposiadające  szerszej  i  ugruntowanej  wiedzy prawnej  (choć nie  tylko),  nie

każda wypowiedź o charakterze ocennym, zawierająca nie tylko stwierdzenia

(oceny) dosadne czy pejoratywne, lecz również niepochlebne i nieprzychylne, a

nawet  w  poczuciu  osoby  której  dotyczą  krzywdzące  czy  niesprawiedliwe  -

będzie wypowiedzią wypełniającą znamiona czynu zabronionego, rzutującą na

powinność  podjęcia  reakcji  prawno-karnej  przez  organy  sprawujące  wymiar

sprawiedliwości. W przeważającej mierze wypowiedzi tego rodzaju podlegają

natomiast  ocenie  z  punktu widzenia  odnośnych norm prawa cywilnego,  a  w

sytuacji gdy określona osoba czuje się pokrzywdzona ze względu na ich treść,

na tej właśnie drodze winny być egzekwowane.

W takim stanie  rzeczy,  wobec  braku  podstaw  do  przychylenia  się  do

wyartykułowanych  przez  skarżących  zarzutów  i  braku  okoliczności

podlegających  uwzględnieniu  przez  Sąd  z  urzędu,  zaskarżone  postanowienie

utrzymano w mocy.

Jeżeli  chodzi  natomiast  o  zarzut  dotyczący  kosztów  postępowania

( w I Instancji ), należy zauważyć, że Sąd Rejonowy w tym zakresie ( co do

kosztów, w tym zastępstwa procesowego )  w ogóle się  nie  wypowiedział  w

zaskarżonym  postanowieniu.  Tym  samym  ta  kwestia  przy  prawomocnym

aktualnie  rozstrzygnięciu  sprawy  co  do  meriti,  powinna  zostać  w  pierwszej

kolejności rozstrzygnięta przez sąd I instancji skoro powyższe  nie było przez

ten  sąd  oceniane,  a  koszty  dotyczą  postępowania  przed  tym  sądem.

Rozstrzygnięcie    w  tym  zakresie  w  sytuacji  ewentualnego  środka

odwoławczego będzie mogło zostać poddane kontroli instancyjnej. 
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W  związku  natomiast  ze  sposobem  zakończenia  postępowania

odwoławczego, a to nieuwzględnieniem zażaleń co do meriti, brak było podstaw

dla  przyznania  oskarżycielom  prywatnym  kosztów  za  postępowanie  przed

Sądem Okręgowym.

To mając na uwadze należało orzec jak wyżej. 
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