
Sygn. akt II Kz 126/22

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 14 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Tarnowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO  Jacek Satko
Protokolant: Elżbieta Potempa

po rozpoznaniu w sprawie Sławomira Janczewskiego oskarżonego z art. 212 § 1

i 2 k.k. w zb. z art. 216 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. przy zast. art. 91 k.k.

zażalenia tegoż na postanowienie Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 28 marca

2022r., sygn. akt II K  356/21 o umorzeniu postępowania

na podstawie art. 437 § 2 k.p.k., art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k., art. 436 k.p.k. i art. 632 

pkt 1 k.p.k.

p o s t a n a w i a

I. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że za podstawę

umorzenia w miejsce „art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.”, przyjąć „art. 17 § 1

pkt  2  k.p.k.”  obciążając  kosztami  procesu  za  obie  instancje

oskarżycieli prywatnych,

II. w  pozostałym  zakresie  a  to  co  do  umorzenia  postępowania,

zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy

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

Oskarżyciele  prywatni  Artur  Mezglewski  i  Stowarzyszenie  Prawo  na

Drodze  oskarżyli  Sławomira  Janczewskiego  o  to,  że  w  okresie  od  dnia  27

czerwca 2020r. do 12 grudnia 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. czyn z art. 212 § 1 i 2 k.k. w zb. z art. 216 k.k. w zw. z art.

12§ 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 k.k.

Sąd   Rejonowy  w  Bochni  kierując  sprawę  na  posiedzenie,  opisanym

postanowieniem  umorzył  postępowanie  karne  przeciwko  Sławomirowi

Janczewskiemu o zarzucony mu aktem oskarżenia czyn, uznając, że stopień jego

społecznej szkodliwości jest znikomy.

Na  powyższe  postanowienie  zażalenie  wniósł  oskarżony  kwestionując

podstawę  umorzenia,  która  wskazuje,  że  w  ogóle  zrealizował  znamiona

zarzuconego  mu  czynu,  a  ta  (podstawa)  w  ocenie  skarżącego  jest  błędna  i

pozostaje w sprzeczności nie tylko z faktami, ale i ze sporządzonym w sprawie

uzasadnieniem Sądu I instancji.

W konkluzji wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia przez przyjęcie

za podstawę umorzenia przepisu art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 k.p.k.

Odpowiedź o w sumie tożsamej treści na zażalenie złożyli pełnomocnik

oskarżyciela  prywatnego  Artura  Mezglewskiego,  adwokat  Anna  Tunia,  oraz

pełnomocnik oskarżyciela prywatnego Stowarzyszenie Prawo na Drodze radca

prawny Paweł Środa, którzy odnosząc się do zarzutów środka odwoławczego

złożonego  przez  oskarżonego,  wnieśli  o  utrzymanie  w  mocy  zaskarżonego

postanowienia 

Sad Okręgowy rozważył co następuje:

zażalenie zasługuje na uwzględnienie

Sąd odwoławczy  rozpoznaje  sprawę w granicach  zaskarżenia,  które  w

pierwszym  rzędzie  wyznacza  orzeczenie  od  którego  wniesiono  środek

odwoławczy,  jego  (środka  odwoławczego)  treść  i  kierunek  zaskarżenia.  W

sumie  treść  uzasadnienia  zaskarżonego  postanowienia  Sądu  Rejonowego

wskazuje,  że  czyn  zarzucony  oskarżonemu  nie  realizował  znamion
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zniesławienia  i  znieważenia,  bo  Sławomir  Janczewski  realizował  prawo  do

krytyki,  a  mimo to umorzył postępowanie uznając,  że czyn cechuje znikoma

społeczna  szkodliwość,  gdy  tymczasem  to  rozstrzygniecie  jest  sprzężone  z

realizacją  znamion  przestępstwa.  Trafnie  zwrócił  uwagę  skarżący,  że  Sąd  I

instancji wyraził w podsumowaniu na końcu uzasadnienia pogląd Wypowiedzi te

– będące elementami szerszej polemiki dotyczącej modeli mierników prędkości

oraz  związanych z  tym kwestii  rozwiązań  prawnych – nie  mogą oskarżycieli

prywatnych  poniżyć  w  opinii  publicznej  ani  narazić  na  utratę  zaufania,  jak

również  nie mogły być uznane za zniewagę.  Skutkuje  to wobec niemożności

czynienia  na  niekorzyść  oskarżonego  tak  ustaleń,  jak  i  ocen  prawnych,  w

szczególności  w  kontekście  argumentacji  zawartej  w  odpowiedziach  na

zażalenie, konstatacją że nie zrealizował on inkryminowanymi wypowiedziami

znamion tak przestępstwa zniesławienia, jak i znieważenia, a dalej powodowało

zmianę  zaskarżonego  postanowienia  przez  przyjęcie  tej  podstawy  umorzenia

(art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.) w miejsce powołanej przez Sąd Rejonowy (art. 17 § 1

pkt 3 k.p.k.), bez potrzeby odnoszenia się do pozostałych zarzutów zażalenia

(art.  436  k.p.k.).  W  takim  przypadku  koszty  procesu  ponoszą  oskarżyciele

prywatni. 

Na marginesie Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu Rejonowego, że

akt oskarżenia w zakresie opisu czynu zarzuconego nie wskazywał na konkretne

wypowiedzi, które miały być w ocenie oskarżycieli prywatnych zniesławiające.

Rzecz jasna wymogi aktu oskarżenia w tego rodzaju sprawach są niższe (art.

487  k.p.k.),  ale  skoro  opracował  go  adwokat,  zarzut  winien  cechować  się

precyzją poprzez wskazanie wprost konkretnych wypowiedzi, a nie cedować na

Sądy  rozpoznające  sprawę  „wyszukiwania”,  które  sformułowania  są

zniesławiające,  nie  mówiąc,  że  utrudniają  obronę  oskarżonemu,  który  ma

wykazać,  jak to  utrzymują oskarżyciele  ich prawdziwość,  by się  uwolnić  od

odpowiedzialności,  a  pytanie  które  oskarżyciel  za  takowe  (zniesławiające)

uważał.
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Wobec  faktu,  że  niniejsza  sprawa  jest  kolejną  prowadzoną  między

stronami,  Sąd Okręgowy uznał  za  celowe poczynienie  pewnych uwag,  które

zresztą jako poglądy wyrażał i w innych sprawach o zniesławienie. Dozwolone

jest  w  świetle  Konstytucji  i  Prawa  Prasowego  publikowanie  rzetelnych,

zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych ocen naukowych lub

artystycznych albo innej działalności twórczej zawodowej lub publicznej, gdyż

służy to realizacji zadań określonych w tych aktach prawnych i w tej sytuacji

pozostaje pod ochroną prawa. Obywatel ma prawo do rzetelnego informowania,

jawności  życia  publicznego  oraz  kontroli  krytyki  społecznej.  W  tej  sytuacji

niezależnie  od treści  art.  213 k.k.  dozwolone jest  i  nie  stanowi przestępstwa

rzetelne i zgodne z zasadami współżycia społecznego przedstawianie krytycznej

oceny jakiegoś dzieła bądź pracy, czy też działalności publicznej. Przedmiotem

krytyki  mogą  być  bowiem  nie  tylko  dzieła  naukowe,  utwory  artystyczne,

zarówno literackie, jak i wszelkie inne a także działalność twórcza zawodowa

lub publiczna, która wedle podnoszącego zarzut godzi w interes publiczny, a w

każdym razie jest z nim (interesem) związana. Oczywistym jest, że wymagania

prawdziwości informacji oraz warsztatowej rzetelności stanowią rozstrzygające

kryteria ustalania granicy wolności wypowiedzi i prawa do krytyki. W doktrynie

przyjmuje się, że "granicą wolności słowa i wolności prasy jest kłamstwo; tam

gdzie się ono zaczyna, kończy się wolność prasy" (J. Sobczak: Ustawa prawo

prasowe, Lex tezy do art. 41). Ze szczególną stanowczością pogląd ten należy

odnieść do granic dopuszczalnej, spersonalizowanej krytyki. 

Prawo  do  krytyki  jest  zatem  jedną  z  okoliczności  wyłączających

bezprawność  czynu  (kontratypem).  W  takim  przypadku  nie  ma

odpowiedzialności  karnej  za zniesławienie,  nawet gdy zarzut  zawiera ujemne

oceny  zachowania  danej  osoby,  wyczerpujące  przedmiotowe  znamiona  tego

przestępstwa.  Dotyczy  to  także  przypadku,  gdy  dane  inkryminowane

stwierdzenie jest przejaskrawione i zawiera niedookreślenia, które oceniane w

kontekście  całości  wypowiedzi,  oddaje  przesłanie  wynikające  z  niej
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(wypowiedzi) dotyczące danej osoby czy podmiotu zbiorowego. Odnosi się to w

szczególności do wypowiedzi na tematy, które z punktu widzenia obywateli są

doniosłe i które ich niejednokrotnie dotyczą bezpośrednio. Dzięki publicznemu

na  portalach  społecznościowych  omawianiu  ich,  możliwe  jest,  by  w  ogóle

dowiedziało  się  o  tym  społeczeństwo  i  dokonywało  własnych  ocen.

Dopuszczalna jest również krytyka niesłuszna i nietrafna, szczególnie wówczas,

gdy owa nietrafność lub niesłuszność ma charakter negatywny. 

Jak stwierdzał to Sąd Najwyższy ponad 100 lat temu w orzeczeniu z dnia

15 października 1920 roku, nr sprawy 1049/1920, Zbiór Orzeczeń 1920, poz. 72

„Zamknąć usta otoczeniu, zniewolić do milczącego haniebnego postępowania

jednostek  i  zabronić  wspominania  o  tym  i  krytykowania  złych  czynów  –

znaczyłoby to upoważnić do czynów hańbiących, uprawiać zło i ścigać nie tych,

którzy źle czynią, lecz tych którzy złe czyny wytykają”. Orzeczenie to wprost

niekoniecznie odnosi się do niniejszej sprawy, ale Sąd Okręgowy je przytoczył

dlatego, bo oddaje ono bardzo dosadnie istotę kolizji wartości ze wskazaniem,

które muszą mieć prymat.

Przepis  dotyczący  przestępstwa  zniesławienia  nie  odnosi  się,  na  co

zwrócił  uwagę  Sąd  Rejonowy  do  wypowiedzi  czysto  ocennych,  gdyż  nie

poddają się one testowi prawdziwości lub nieprawdziwości zarzutu (zob.m.in. L.

Gardocki glosa do wyroku SN z dnia 13 grudnia 1994r., WR 207/94 PiP 1996/1

s.111-112). Należy podkreślić, że „faktem” jest coś co faktycznie miało miejsce,

lub wiadomo że zaistniało i co można potwierdzić za pomocą dowodów, a więc

coś co podlega sprawdzeniu, a dalej poddaje się weryfikacji. „Opinia” zaś to

osobisty  pogląd  lub osąd na  dany temat,  która  jest  stwierdzeniem,  które  nie

można  udowodnić  jako  prawda  lub  fałsz,  przez  co  do zasady  nie  rodzi  ona

odpowiedzialności  karnej  za  zniesławienie,  a  na  którą  (opinię)  mają  wpływ

odczucia, czy system wartości.

Gdy chodzi o podmioty funkcjonujące w określonej sferze działalności z

którą wiążą się także i ujemne oceny czynności podejmowanych przez nie, mają
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niejako wkalkulowaną krytykę, tego co czynią i ich tolerancja na nią musi być

większa,  niż  w przypadku  obywatela  nie  funkcjonującego  w  tej  przestrzeni.

Oskarżyciele  angażują  się  w  procesy  sądowe,  komentując  je  i  wyrażając

niepochlebne opinie na temat prowadzących postępowanie karne. Tymczasem w

sprawach  rozpoznawanych  przez  sąd,  co  do  zasady  każda  prawda  będąca

podstawą końcowego rozstrzygnięcia się obroni, ale dojście do niej poprzedza

stanowisko  stron,  które  uznają  że  jest  ono  (stanowisko  jako  narracja)

prawdziwe, a to co prezentuje druga strona czy nawet sposób procedowania i

uzyskiwania przez sąd dowodów, to tylko punkt widzenia na sprawę, nie mający

uzasadnienia w faktach. Przykładem może być sprawa opisywana na portalach

społecznościowych  przez  Stowarzyszenie  Prawo  na  drodze pod  wymownym

tytułem  Sprawa  pana  Tomasza  przed  Sądem  Okręgowym,  czyli  jak  działa

Imperium Zła,  która dotyczyła  postępowania toczącego się przez tarnowskim

sądami obu instancji i w której chodziło o ustalenie, czy oskarżony przyjechał

nietrzeźwy,  czy  też  spożywał  alkohol  po  przyjeździe,  jak  to  utrzymywał.

Stowarzyszenie szeroko komentowało sprawę, kpiąc ze sędziów w tym i tego,

który  rozpoznawał  apelację  obrońcy,  a  zamilkło,  gdy  pozyskano  dowód  w

postępowaniu apelacyjnym z opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie,

że  bezsprzecznie  oskarżony  przyjechał  nietrzeźwy.  Notabene  Sąd  Okręgowy

zmienił  wyrok  w  ten  sposób,  że  orzeczony  przez  Sąd  Rejonowy  zakaz

prowadzenia pojazdów mechanicznych ograniczył do motocykli (pojazdów na

które wymagane jest prawo jazdy kategorii A), bo tym oskarżony przybył, a na

co dzień  był  kierowcą zawodowym jeżdżącym ciężarówką.  Pozyskane  przez

Sąd Okręgowy dowody w postępowaniu apelacyjnym, jak też wydany wyrok,

nie był już komentowany (a w każdym razie nie jest znany tut. Sądowi żaden

komentarz  po  wydaniu  wyroku),  przez  aktywne  wcześniej  Stowarzyszenie.

Wyrok skazujący miał być taki „niesprawiedliwy” a oskarżony i obrońca nawet

nie złożyli wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sadu Okręgowego.
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 W podsumowaniu należy stwierdzić, że nie może być tak, aby prawo do

skargi czy krytyki stanowiące jeden z filarów demokratycznego społeczeństwa,

będące podstawą jego rozwoju mogło obejmować tylko informację i  poglądy

odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe i obojętne.

Te  uwagi  poczynione  wyżej  mają  charakter  niejako  uzupełniający,  bo

podstawą  zmiany  zaskarżonego  postanowienia,  w  kontekście  kierunku  jego

zaskarżenia,  była  konstatacja,  zresztą  poczyniona  przez  Sąd  I  instancji,  że

oskarżony nie realizował znamion przestępstwa zniesławienia czy znieważenia,

a ich wyczerpanie, jest punktem wyjścia do dokonywania ocen, czy nie mamy

do czynienia z sytuacją, że stopień społecznej szkodliwości czynu jest znikomy.
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