
WYROK 

w:· IMIElU:V ~ZECZT.:POSPOt..'!TBJ ,:i?ot,SltlEJ' 

pnia ·t'l· l utego l9'93:r. 

Sąd lllajwy:l:sz.y w Wa:r>szaw,Ut il.z})a Ka~a ń_lii rozprawie 

w .!Jkją~lę t.lastfpuJAc.ymt 

Przewo®I cz~cy ~SI{ L!cY,ą łł.h:.i~rk!ewicz 

Sędz.iowi-e. SK Jerzy Brat,osze.w.Aki 

~bisniew Docia /spr./ 

Protokolant Teresa ,steJilpl!!Wska 

p:rz:r udziale p:rok.uratora:. w Min:isterstw"ie SpPawie<fH:wości J 'ózefa 

Sitw i er.aw:sk.i ełl o·. 

po· rozpoznaniu w· dniu 1.7 lute.g.o 'i993r., 

!łPrą.wy ~ysza:r.~a Zająca , 

os)tar:t::one!ló z art. .• 'e37 'Kk ·cs:rali;l a,:r1;. t7e $e ~ 
z powodu rewizJ.i .nadzwz·czajnej ,w:nlesi~me·j prz.ez Prokuratora 

GeneriUneacs •na, 1\lPl'zyś~· otK~r:tonę!Jo /fi.Jl '1/'li .. 531/tlii:>/98/ 

od wzroku Sądu Re.j:onoweso w ·WodzJ:sławi:u .Slą,skim z .dnia e7 

iit:t.Cz.n.l!a· t99e~. ii}i'Sil· U x !5-łe/~ł 1. wzroku są,e1u wo.Jewódzkteso 

·v Katowicach z dnia e7 .marca. 1.99e.r., si(.!ib , Vl ltf'.ee-tj9e 

udhy1a, zaskar:l:one Yyr.oki i pr~ekazuj.e· s,pr:a

wę. do pono'<ro~Só ro~>,poznania sądo'!fi 

ReJonowemu w Wodzfslaw.iu Slą,li!.killi, 

wla4ciwa po~pisy 

za: zgodność· . 

UI :sil 



Uzaaadnienie 

Słłd RejODOW)' v Wodzi•l.arlu Ślą.akim W)'rokiem • dnia 27 at7o•·· 

oia 1992 r. /•ygn. :r:r K !)42/91/ uznał Ryszarda ZaJtłoa sa winne

go tego, f:e: 

1. v · czeaopt,mie •Glos ~odzialerle• ar 1 z dnia 'O 1tpoa 

1991 r. i nr 2 z dnia S sierpnia 1991 · r. znievatyl Za~d 

Regionu Ś1ą.eko-~browskiep Niezal.emego S.mors4dnege Zwt~ 

Zawodowego • Sol.idarnoś6" rozgbazają.ć oiepravdzi'Vl' ursut, u 

działa on tendencyjnie t bezpo4.tavt1ie~ tJ; PJ!"Zeatępatva s 

art. 237 kk, i sa to na podatawie teco przepi-n akasa.l- co na 

karę 6 mteatęcy pOzbawienia vol.nośoił 

2. w czaaopi,mie •Glea Wodzia1avia" nr 2 z· dnia S aierpaia 

1991 r. ~nievat,.1 VoJ&Wodę Katowield.eeo U'Z'zueaJ4c, •• po•tępu-

je on tendenc,.jnie 1 Qiepraworz-dnie, tJ. przeatęp.tva • art. 

237 kk, 1 za to na podatawie tego przepiau skaza). .. D8 karę 6 

miesięcy pozbawienia wol.no,oiJ 

'· w czasopi$mie· "G1oa Ył)4rzislawia• nr 1 • dnia 30 lipcłl 

1991 r. i nr 2 z dnia S eterpnia 1991 r. v celu ponif:•nia 

w opi~i pub1ioznvJ oraz naraf:enia na utratę sautania potrzebnego 
' 

do wykonywania etanowiska rozpow•zecbni.l nieprawdziwe l*rBUt7 

v stosunku do pracownika· ZarZildu Regionu Ś1łlllłko-D-browak:lep NSZZ 

• Solidarność• Luojana Kabaoińskiego 1 posłanki na SeJa JtP Steni ale• 

wy Krauz, przewo~czącego Mieja~eJ KomiaJ~ Koor~7naoyjnej 

NSZZ "So1idarnoś6• v Vodzielaviu ~1-ekim AndrzeJa Wyoz7nka, 

przewodnicz~cego Komitetu Obywate1akiego w Yodzialaviu Śl~ak±m 

EdWarda Smozyg1a oraz zastępcy przewodnicz•cego Mi•J•~•J XO.iaJi 
. ' ' . . 

Koordynac.,. JneJ NSZZ • So1idarno'6" v Yodztelavi.u Ś1~~oald. .. 



! 
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Zofii Korzuoh, t,j. przestępatwa • art. 178 § 2 kk, i .. te 

na podatawie tep przepisu akasa.l p u lalrę 6 aieaitoY 

posbllwienia vo1no6ci.; aa pedetarie ••t. 178 § · 3 Jdt Sfacl erzekJ 

· wobec eakar*oneso aawł.fł,tskę w kwocie 500.000 · s.l oa rseo• 

Po1ald.ego Cze:rwonep KrZ}'*a - ZarZłłd YeJev6dsld. v KatGWioaob. 

Na pod•tavie art. 66 i 67 § 1 kk Sfld WJ'IIIiersył. RyezardOl'l 

Za jąoowi. karę ł.ea.osn~~r 10 mieaięoy posbewienia wol.Do,oi, we run· 

kGwo zawieszajtło JeJ V)'k.onanł.e na okree p:p6b7 2 lat; w BVi-.z. 

ku • t,m na podatawie art. 1S § 1 kk S.d. 1f7tiał.8rS)'ł. ealalrłone:c 

Jmrę gZ"Z'J11117' W wyeokośoi 2.000.000 B1 S .. 1Ri8Jllł V NSle 

nt•utazosenia w terminie ba aatęposta Jatrę 100 dni posbawt.en: 

vol.nośoi, a 111t podatawie ·art. 75 · § 2 pkt 2 kk sobeWi..-ł. 

· oskanone«o do prseproazenia pokrs7wdaonych na btmaoh rybnie· 

kich •Nowill• ortts katoviokiese •Wteosoru•. 
' 

RewizJę · od tep W7roku wniea1i obrońo7 oakarłóonełrO, pod 

noazea.o między iDD71Di zarzut obraQ przopia6w prawa -terial

nego przez niealuszne zaatoeowanie art. 2'7 i 1?8 § 2 kk. 

&a.d Vojew6dzk:1 v Ka towtoaoh VJrokiem • dnia 27 -•oa 

1992 r. /aygn. VI Kr 221/92/ utr•yma.l w mooy wyrok ~du Reje 

nowego. 

Od obu · 'flch vyrok6w rewizJę nadZV)'cM Jnta, na korzyś6 

oskar~onege Ryazarda Zaj-ca wni6e~ Prokurato. Ge~•re1ny. 

Rewiduj~c7 zaekar*y1 te wyroki v calo4oi i podai6el 

1/ obrazy przepi•6w po•ttpow&nia maJ-oeJ vpljv na tre' 

vyrok6v, • mianovieie obraz7 ert. l § · 1, art. 9, 155 § 1 

pkt 2 1 ·art • .302 i · 'O' oraa ert. 357 ł. 37.5 § 1 kpk, PG18811J-

ce.j na: 



•l heapodatavn!IJ odmOWie edroczenia rozprawy v dniu 16 

crudnte 1991 r. mi.aao niesaobcrnnia ?-dnioveBO termillU 

pomi\'d•7 49ręoseniem o.ar•onemu odpisu aktu oabnenia 

i zawiadoąsienia'~ . .o rozprtnrie s.l6wt.aej a rozpocmęotem ros

praw.,. • tak~• - na aiaalu·UD.)'IIl oddaleni~ ntoaku 

. d.owodoweso v przedmiocie p"'vdsivo,oi zarzutów •tavia-

prawa oskartenego do · obrOD'f, 

b/oparciu rozatrzysnięcia.Jedyaie aa osę4ci ~terielu dowo

dowego bea uato~Qia ai\' do iatotnyqh ekoliomno,ci 

· uJavnion7oh w toku rozprawy J 

2/ b~ędu v usta1eniaoh.faktyosn7ch pr•7Jtt,oh .. pOdstawę 

wyrOku, a mianewioie niealusznego uzaanta, *• atormulowania 

~rzfldu Regionu Śl"ako·D~brovskteso NSZZ • Solidarno'~". 

Zdaniem autora rewizJi nadmvycujnej "•••reg luk i błędów 

~wieraj~ także ua~alenia ~du v sakreale przypi~nia oakar*one

mu CZ'JDU Z art. 1?8 § 2 kk•. 

w SYi~zku s tymi zarzutami Prokurator . Genera:J,n7 vni6a11 .V 

ko.nkl.usJi rewizji nadzwyczajnej 
1 
o uchylenie zaakar~~nyoh wyroków 

i przekazanie a~aW7 S.dowi Rejonowemu v Wodzialewiu Ś1-akim do 

ponownego r~poznan:ia • 

Sfłd Na~••:v zwe~yl, co naatępujez 

Rewizja nadzw,ozaJna Prokurato~ Generalnego Jaat w pełni 

IS&aadns. Ca.lkovicie sluazne aą. podnieaio~e v nieJ sa rzuty. Nale*Y 

vyra~nie a~erdzi6, •e sądy orzekaJ,ce w niniejszej aprawie do

puściły aię równie• vie1u powa~nyoh uczybień• kt6rych nie podnie• . . . 
aiono w treści reri.mJi nadzwyoza jnej. Ma rację rew~duj"07, te w 
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sprawie doasJ.o do zaaadntozeso os:r-niozellia pr81f11 oaka'rtoneg<l 

do obron7 i *• mOfłlO to wywrze6 uJemn')' vpJ.yw Q8 tre'6 ro•

atrmyctnięoia v przedmiocie odpowiedzia1no4ei Hkarłen-co ma 

zarzucone mu czyny. Nllety podkreś116, te niekt6r• uchyble

nia dotycZ$ wprost tre~oi vyrok6v 1 uzasadniaJ• stwierdzenie, 

i* zaakar~one wyroki s-., ra*tłoo wadliwe. 

Całkiem zasadnicze znaczenie ma naruszenie d)fapoeyoji 

praepieu art. '05 § 2 kpk. Oskar•ony nie odebrał • p~ze•.ta

nyoh poczt- na Jego •dre~ v Wodzialewiu Ś1-.ald.m • odpieu 

aktu ·oskar*eni• /k. 80/ i wezwania na rempravę /k. 91ł./. 

Odpis aktu oakar*enia wraz z inf'ormacjłl o termirlie rowpra'Vl' 

przekaza1a oskar•onemu po1tcja dOpiero w prze~ie:& r6Zpr&W7 , 

tj. w dniu 15 grudnia 1991 ·r. /k. 98/. Odmawiaj4.o w tej 

•ytuacji uvzg1ędnienia wniosku oekar~onego e ed»oozente roz

prawy, 5łłd RejonOlf}l uzual • · powoJ.uJtł-c się na ari. 118 kpk .. 

"za dokonane" doręczenie oskanonemu przeslanyoh poeztfł 

odpisu aktu oskar*enia oraz wezwania na rompravę /k. 99/. 

StanowiSko S~du Rejonowego Jest b1ędne. W t~ zakreeie 

istotne znaczenie mają naetępuJfłce· okoliozno~oi. Na ·jpierv to, 

te podczas przeelucbania w charakterze podejrzaneso R7•zard 

Zaj~ wskaza.l dwa adre•y• a mianOV'lote w Soenowou oraa v 

lłodzislaviu ~1-•kim /k. 48; vide· takie informację urzędoq 

-k. 45/. Następnie to,. ••• z urzędu znan7 byJ. :fakt; ił 

oakarton7 nie odbierał pism wyeylanyoh na Jego edrea w Wodzi

alawiu ~1ą.akim; brak petvierdzem.a odbioru przes oskar~onego 

zawiadomienia o przeelaniu aktu oekar~enta do ~du etanGWil 



PrBeol•* Jadrut ts racji Barzą.dzenia • dnia .14 1iatopada 1991 r. 

·• svrocie aktu eakar*enia preJnulatorowi _ w .oelu usu~lntenial 

bl'8k6v /k. ?6/. :Iatotne· jeat wreazoie to, *• 
· wal~ ~tpl~wo,oi oe do mo~livośoi fa~ycznego doręo~•nta 

- prmealan,toh poczt• - odpiau aktu oakllr&enia t venallia aa 

rozprawę. Niezal.e_łnie bowiem ~ VJ•.łania poomttJ wezwania rut 

rozprawę /k. 93/ parę dni p6źniej • nie czekaJąc nawet raa 
. -

zwr~t . potwi-erdzenia odbioru. te_go wezwania -. •klercnnuią do 

po·lic-ji. po.l.ecenie doręczenia oakarllsonemu odpi.u aktu oakane

nia or.az doprowadzenie ·so na zoompraw' /k. 81 1 92/. w t.,m 

· kontekjc-ta . bardzo -tetotny ·Je•t rłnnłieł fakt, •• weąanie rw 

rozpraw"· - prmeslane ·poczt• na . adrea oakarllsonego w Wod•t•1awiu 

Śl.ąak:lm- - awizowaą.o po .raz _p1.ervaz~ w dQi.u !S cructnia 1991 r. 

/k. 94/. Przyjmu~o b~em, ae Jakoby iatnieją pod•tawy do 

zaatoaąwania d)'llpo2yojt art. _118 /v zv. 11 art. 122 § ~/kpk., 

~d Rejonowy po~nien b7l uwzględnić treść art. 118 § 2 kpk. 

Według tego przepiau adreaat mo•e przecie& odebrać łlri•owane 

plamo •v ot,ągu. 7 dni" od zawiadomieni.a o Jeao p-ozo•tavieniu 

· .... urzęd~ie pooztoW'JIII. w udnym razie rięo nie wolno b7l0 

J)rZl'jmewa6, •• doręczenie DlOfsna uvau6 "sa dokonane" voześnteJ 

an-ł.-*e1ł. v dniu 12 grudnia · 1991 _ r • . 

Jak a t .ep· W7nUm, wnioaek ~ekarfic,neso o odroczenie 

rozpr&lf7 by1 w pe1nt ma•adny. Nie by lo bewiem podłrtaw do UZDlinia • 

*o oll!ksr*onemu doręczono vei!IV8nie na rOBpravę zpdnie • w-,masa

niam 1fl'r&lton)'JD w. art. '05 § 1 kpk1 a więc eprz,.,aajmniej 7 dni• 

przed term.ineat rozprawy. :rcnoruJ~Jo aaś t'akt, te od~• •ktu 

oskar*•n~• ~ aa~damienie o terminie rozprawy doręczono oakar*o• 
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nemu dopiero w pr~eddz~eń rozpraW7, ~4 ReJOnOWJ poswałoił 

przepie art. 30!5 § 2 kpk. Oozywi.ate e4 nesat)'WDC. kenaekwan-

o je tego uchybienia. Po pierwsze bowiena, eakar1:oneao potBba

viono ewarentowaneJ przepieem .art. 302 § 1 in tine kpk ••*-
1lwo,oi roeva•enia celowości zcłoazenia wnioak6w dowodQW7ch. 

Po ~e zaś, pozbawio~o go r6wnie~ mo*1ivo§ci przygotol 

1 ustlllnowi.eni."bt wa ni.a obrony, t udzie~ podjęcia dzia .lań w c e u . ,_ . ao e 

obrofioy. 

Przepiey art. 302 § 1 oraz art. 30S § 1 i 2 kpk 

harmonizuj~ z przewidzian~ w art. 14 ust. 3 lit. b/ Mi~sy

oarodowego Paktu Praw Obywate1s~ch 1 Polttyoznyoh swarancJ~ 

prawa do obrony, a mf:anovioie nakazem zapewnienu. oakar*•ne

mu odpowiedniego czasu oraz mo~liwośoi do przygotowania 

obrony i porozumienia ai9 z obrońoę przez aiebie "l'bran"_. 

Oskarf;ony Icyszard Zająo otrz-yma.l odpis aktu oabr*•nia i do· 

wiedział ait o terminie rozprawy dzień przed •ompraq. Nie 

dyeponowal on zatem eni odpowi.ednim czasem, ani tells mo*liwo~ 

oiami do przygotowania obron~. Odmowe odrocsenia .rospra'W')' 

bardzo powa~lńe ograniozyla prawo oakar~onego de obręu7. 

tak2e z tego wzg1ędu, że naruszenie przepie6v art. '02 § 1 

oraz art. lOS § 1 ł. 2 kpk potęgował.o ujemne akutld. ł.Jmego 

powa~oego uchybienia procesowego, a .mianowicie naruszenia 

dyspozycJi art. 277 § 1 kpk. Rzecz w t)'m, te oskarłoll)' ni• 

BOtovawczego. 
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V d11lu 23 ~:!dlli•rnib 1991 r. oekaneay oMadomyl, •• 

• powedu P•Jchloeneco i t'iQoZilep VJoaerpaDUi ttocJatępu..je od 

· · · M!I!IDit.jaaaiaid.a •if'V'ateriabmi apr&1f7"' /k. S l/. ·mo nie walalauJe 

na to, b7 w teJ e~tuacJi pr~kurator • choćby . ogó~nie- aaposua1 

oSkarłonago z materiałami ·~&WJ /vide sresEt- k. 108/.· I ohe-

·oia* -oakar~ony oświadc~1 t17raźnie, ~e ohctal.b7; ab7 "przed 

t• CZ)'nnośoi!ł• ~powt.edział się Jego obronca /k. 53/, to nie 

wyznaczono udnego nowego terminu do prsepr~d,ufnia ·•teJ 

ozy111lo,cin. liajvyre źalieJ Yięo prokuretCJr uznał, te rezł'anaoJe 
. . 

oekar*one-go "z zazna jomi:enia eię• z material.ami epraWJ' uohyla 

~3iłoy 111 u.staV)1 oboviflZek zaznaJ.Dienia podeSr•n•c• •• 

vezywtkimt materie2a~1 poat~po~nia. 

Jest ooz~iste, te w apravie n~ruszono przepie art. 277 § 1 

kpk. W świetle brzmieaia tego przepisu nie vo1oo przecie* 

uto*aamia6 dv6oh ró~n7oh OZJ4n06ol, e ~anowicie saznaJomienia 

podajrŻanego z mate~ialami poetępOVa~a oraz osobiateso przeJ

rzenia akt przez podeJrzanego. Od vol.i pOdejrzanego zal.H'J 

vy11łozni.e to, o~ ucsyni Oń ~,.tek z p~wa •oaobi.steao przeJ-

nenia akt". Natomiast ebowi.~ek zaznajomienia podeJrzanego ze 

vazyst~i materialami postępowania ci~t~ oa orsanie provadz•oym 

postępewanie przygotowawcze i mo obarakter bezwzg1ędn'Y, voa1e 

bowiem nie zaJ.e:t7 Od t3go, C'Z')' podejrzany chce, ·aby go ZSZDIIjO• 

miono c tymi materialami /i.o:wozeJ Jeet ty1ko w 8)'tllaoJl określ.oneJ 

v art. 422 § 1 kPk/. w aprawte istota., Je$t zresztą ~akt, te 

· eakar*on'J woit1e nie oświadcz-y~, ta nie chce, aby go zaznaJomiono 

m mater~lami postępowania. Przytoczone v~~eJ oświadczenia 
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tego przejrzenia akt•. W *adnym razie więc nie pow*nno ono 

bl'6 potraktowane _Jako podatava do odatłJ,pienia prs .. prQk:ura

tora od aakaaanego prsez uetavt IS&ZDII Jomienia oakar*onece 

z zebranymi materialami dowodovymt. 

Wakazane uchybienie "prlleniknę1o11 do poat,pevanta sę.do-. . . 

vego i nie zostało bynajmniej •sanowane•. Oskartony nie mial 

*adneJ mo*l.iwo4oi mapoznania się • materialami apra1f7 przed 

rezpravę. v dniu 16 grudnia 1991 r • .Prmec1-.drulJ. on akta 

apraYy dopiero Y dniu l atyoznia 1992 r. /k. 118a/, • ~ęo 

Jue po przeprowadzeniu istotneJ ozę,oi prsewod~ •-deweso 

/w dniu 16 grudnia 1991 r. - k. 99 ~n./. V ~•J aytuacji 

podczas rozprawy w dniu 16 srudnia 1991 r. oakarhn)' nie 

między inn'l'llli v tym, *• zrazypowal o.n •• zl.o•enia V7Ja4-

nień /k. 99/. 

D~ istotnych uchybień doszło róvni•* w postępowaniu 

dowo_dovym podczaa rozprawy g16vnej. Chodzi ur6vno e podnie

aioQ4 w rewizJi nadzwyczaJneJ obramę przepiau art. 1J' § 1 

pkt 2 kpk, Jak i o inne powatne uchybienia prooeaowe, Y azoze

g6_1no4oi zaś _o naruszenie przepi_a6w art. ''2 § '• art. '14 

§ 2 i art. 1 S? § ' kpk. 

l i zwięzku z zarzutem atawian7m przez oskar*onep 

AndrzeJowi Vyczynkovi /co do ominięcia przepis~ oe1nych/ 

~d Rejon0W7 przealuobal w obarakterze śviadk6v Jermeso 

MUruska /k. 159 v. i 160/ t Andrzeja W7ozynlat /k.100 i 160v/. 
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li ce.lu potwierdzenia prawdziwo~i taco -rzutu obrońcy wnie,l.i 

• prze•1uchanie w charakterze '-ta~ Kr•yaztota Prsenioało 

·/k.161/ • . Odda.liw*-7 ten wniosek dowod~, S.d Rejónowy etwierdsil, 

łe •dyaponuje materialaa dowodevywa dajfł07Ja mo*lł•o•~ ••17toryos

neJ oceny, a zatem przeP,:.ovadzenie dlt1as)'oh dovod6v na tę 

aaiJMł, ·oko~ioznoś6 nie jeat konieczne• /k. 161v.;. Jako 

·pods.tawę pra1tt14 t.eJ decyzJi &łd wekasal art • 15~ § 1 pkt 2 kpk. 

Bez q t pienia chodz11o o oko~iozno'ć 11111 J•c- snacsenie dla 

rozatrzysni~cia aprav7. Mogl.o aię satem wyda1Ał6, *• v ocenie 

~·du okol.icznoś~, kt6rej miaJ.7 dot-,olly~ aeznania Krsyazteh 

Prmenioa1e, • je at Ju* udowodniona tspdnie s tvierdseniald. • 

obrońo6w /ara. ~ art. 1S5 -§ 1 pkt 2 ~. Okazało ai9 Jednak, 

*• było akurat odmiennie, a1boviem Sfłd usnal 6v sarsut u 

nieprawdzi~ ;x~ 179/. 

Jest oozywiate, *• S-d RejODOW7 pecvaJ.oił prSepia art.155 

§ 1 pkt 2 kpk. Przepia ten V)'!Dienia przecie* .podata117 odda.lenia 

vnioaku dowodowego v apoa6b śoia.ly 1 1f7ezerpuJił01'• Odda.lenie 

wniosku dowodowego v W7padku nie obJttym akresem art. 155 

§ 1 pkt ·1-l kpk godzi v prawe atron)' dą.*~oeJ do udowodnienia 

okreś1oneJ oko~iczno~ci, kD1iduJe te* v apoa6b ocsywiat)' • 

naka~em wynikaJ-cym • art. 2 § 1 pkt 2 i art. 3 § 1 kpk. Uatawa 

nie przewiduJe takieJ podataW}' odda·1enia wntoeku dowodeweso Jak 

"dyeponovanie materia1em dowodowym daj~cym mo*liv••~ merytorycS• 

neJ oceny". Odda .la Jta.o za a§ wniosek dowodowy 11mierza Ją.c7 do potwier

dzeniA prawdziwości zarzutu podniesionego priles osk:ar*oneso 

wobec Ancl:rzeJa Wycz7nka • S~d uznał tsa vi.arygodąe sseznania AndrzeJ• 
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Wyozynka będ~oe przeoiwieńatvem tego, co vnio&k~YC7 aamte

rZłlli udowodn:L6. W tatoole więc Stt,d Rejon0117 aawu•7ł ·'łf7ra~nl 

ukaz apreo}'ZOV8Dl' w art. 155 § 3 kpk. 

w uzaeadnieniu wyroku S4du Rejonowace. Umnawam}' mianowiole 

zeznania Jerzego Mikuaka /potvierdza·Jfłce prawdziwcnł6 marzutu 

atawieneso Andrzejowi Wyozynkewt/ a• •nie przekonuj~c' pr6bę 

pozyakania dowodu na uzasadnienie nieprawdziwych •armut~, 

Sfłd Rejonovy podkreśli.l, *• •to aamo dotyczy tsavnieakowanego 

świadka Krzyazte~a Przentoelo• /k. 179/. Jak • teao V7Dikat 

Sfłd RejonOW)' uznaJ. sa niewiarygodny dov6d, kt6r8fł0 v oc61e 

nie przeprowadzili Doprawdy nte t~eba 1f7kazyvać• *• takie 

podejście do badania i ooen~ dowod6v nie ma nio wep61uego 

z obowi,zuJ4~ prooedu~ karn4. 

W tym kontekście - ntezale~nie ed treści revtaji 

nadzwyczajnej • na1e~y ponadto atwierdżi6, *e v toku rozpraw~ 

gl6wneJ doezlo do naetępuj-oyoh tatotnyoh ~ybteń · prooeao
wyoh. Po pierwaze, na ruazono dyapOIS'JCJę art. 3l2 § 3 /w mw. 

z art. 10 § 1/ kpk, a mianowicie nie peuozono oskarlloneco o 

prarle zadawania wtań osobom prt:eeluobiwanp oras 8kladania 
7-

vy #nień co do kaf;dego dowodu /k. 99 i 112/. Pe dr~•• 

naruszono przepis art. 314 § 2 /w zw. z art. - 2 § t pkt 2, 

art. l § 1 i art. 9/ kpk, a mianowiole bezzaaadnl• uob7lono 

pytania obrońców skierowane do Alojzego Pietrz7ka /k. 158 

i 1!S8v./ oraz do AndrzeJa W7cz7nka /k. 161/. P}'tania obrońc6, 

dotyczy1y oko1ioznośoi maj~c~ch znaczenie dla ~.trs~gnięcił 
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kweatit Odpoviedzialnośoi oakar*•n-.o t DŁe b7~o eadD7oh pe4. 

•tav do ~nenia ioh - •a.tei.atotne• y roaunateniu art. 31.4 § 2 . . . 

kpk. Uoh)'1ente t7oh P7bń atanewi.ł,e beaaaadoe 08J"łlnicaen1e . . 
prawa do obrony, nie mołna t•* ~1.osy6. *• vplynęlo ono nep. 

tywnie na zakres i ~poa6b V7Ja,nienia ~•totn7oh okoltozuo&oi 

•prawy. I po trzecie, naruazono dyapozyoJt a~t. 157 § 3 kpk, 

.zamiast bowiem przewidzianej v t)'ID pzozepirJ.e •koatronteojt• 

przealuohivanyoh osób, a vi~c atarienia aobie do. oomu t7oh 

oa6b i odebrania ~d nich - w takich właśnie warąnkach - odpo

viednioh ośviado~eń, ~eprowadzono vla 'olvie Jłll"•••lucbanie 

~adka Andrzeja liyoz)'nka po uprzedniDl "uJawni!łniu• .u zesnań 

·niadka .Jersego Mikuak:e /k •. 160v ./. Slld ReJo_nOVJ atvierdsli1 

wprawdzie, *• 11 przealuoba J. ~actka Jerzego Mikuab Y koatron

taoJi ze świadkiem Andrzłt\~em W'!'QZ7n1dem• /k. 161v./, v 

tatocie Jednak dokonano nie ty1e "kont"rentaoji• 4viadk6w, oo po 

proatu •ekoafrontowano• 6wiadka Andrme~a Wyozynka z ujavnion7m 

mu protokol.em z . zeznań MadJat Jerseco Mi~. 
Powa*n•. qtpliwośoł. 088'\Ufll apoe6b l'Omatrssypięoiłt vnteaku 

oskar~onego o W7~czenie S.du z powodu braku bez•tronno,ot. 
. . 

ot6e podozaa rozprawy v dniu 8 at~CBnie 1992 r. S.d ReJon~ 

pozostawił. fnt vniosek bez ro~poz.nania. Powolał się . prs7 t,. Da . . 
. przepis art •. 31 § 2 . kpk i atwierdrlil.. *• wniosek ten "s1o6.ID7 

został po rozpoczęciu. przewodu e~ovego, a oekar*OD7 mial motli

woś6 akładania wnioek6w pr~ed rozpoczęciem przewodu" /k. 139/~ 

Po pi.erwaze Jednak, we wnioeku wskazano międ•y iDD7ftli na okoliom-. . . 
no~oi, kt6re npowataly lub stal.y atę atrooie wisdome dopiero po 

rompoczęciu przewodu" v :rozumieniu art. 31 § 2 in. fine kpk. 

-
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/k• 112 i n./. Po drugie za&§, postanowienie co do tece wuio•k 

V7d81 skład orzekaj~cy, którego wniosek dOtJc•yl. Jak • tece 

vyni.k8 • Są.d RejonOWT przeezed1 cło porZ.dku zar6vno nad 

tre§cilł art. 31 § 2 in 1'i.ne kpk jak i nad dyspoaycJ• art.!)2 

§ 4 zdanŁe pierwsze kpk. 

Celkowicie zasado)' jest podniesiony V rewiisji n&dzwyezoJ• 

nej zarzut "oparcie rozstrzygnięcia sprawy jedynie na części 

materia1u dow&<Jweso bez u.stoeunkowania ai9 do istotn)'oh 

oko1iczno4ci ujawnionych w · toku rozprewyn. · oot7ozy to gł6wnie 

usta1eń dokonan7oh w odniesieniu do oz7J1U z ert. 178 § . 2 kk. 

w ogóle Jednak ~d Rejon~ nie . W7kazal nalotyteJ etaranuości 

w at' erze wy Ja śnianta istotnych oko~icznośei Sprłłlfl' , . Y. na stępo

atwie czego ustalenia faktyczne przyjęte za pedfltavę zaekarłlo· 

nych vyrok&w opi&raj~ aię w istocie na niepe1nym materia1e 

dOVOdCJWl'ID• 

Stanovi~ce przedmiot oa.du w niniejszej apra~e zarzuty 

i wypowiedzi opiera2y się 1ub odwoływały aię do tre~ci rozmat. 

tych dolcument6w /pism, 1ist6w, ośviadozeń itp. • k. '-6v/. 

V EW!ązku z wyja~niani~~ ~ie1u iatotn7oh oko1iezn•~ct· apravy 

możl.iwe i v pełni uzasad.oione było przeprowadzenie z uttzędu 

dowod6w z tych dokument6w /art. 152 v zv.· z art. a· § 1 pkt 2 

i art. 3 § 1 kpk/. Jednak*e Sfł.d Rejone~ salrl.echał. ~prowa

dzania takich dowod6w t · usta1e.nia faktyozne zaś oparł g16wnie 

1ub wy1ącznie na zeznaniach pokrzywdzonych .. 

w rewizJi nadZV~o•a Jne.f wskażano na :fakt, łie ·w taki 

epoa6b S.d Rejonowi podrleedl do spraW7 ~~a,nient.• eke1iozno,. 

ci zwi-zanych z zarzutand dotyczłłC'YIIli Zot'ii Korsuc;;h. 
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Navifł.ZJVII17 one · bezpo,redaio. do tr•tot liat~ J;o:tt.l Jtor~cłl 

do G.rze89rza Ko1••7 /k. 4v/ 1· do o6wiadozenia praocrwaik6v 

MOPS w VodziaJ.avtu Ś11ł•kim /k. 6v ./. Bada J-.o PJ'8Wdnv•46 

*7eh zarzut6v, ~d Rejonow,. popr~••ta1 na prz~$luoba•~u pekrayv

dzonej t na . pod~tawie jej zeznań ~zna1 te zarsut7 sa niGprawd•i• 

we. Ooz'1Viate jeot Jednak• l>e w tym zakreaie. QQleła.ł<J talale 

p:rzaprowadzi6 dow6d ze waltazanych dokw!lentów. 

Dotyez~ to równiao apo&obu badania · i W7Ja~nlani8 ina7ch 

tstotn~oh oko1iozno,ol. z oa1kiem sasa4niozrch powod6w aa1•*•~• 

bowiem przeprowa4211ó z urzędu uowody I!Nla szoza ra tyoh 4okumeat6v, 

kt6re etano~1y podstawę 1ub prsedmiot w,poviedzi 1 zaraut6w 

p~i88nych oakar'ŚOłlGmU. l:•tne enaozenie v apraw.ie nt04Jlob7 

mie6 sapewne przepro~dzenie dowodu z materia16w opub1Lkowanyob 

na ·l.amaeh -:tBiuJ.etynu Int'ól'ttlaoyjneg·Q.\7 u:t'- 23 /k. 3 i 'Jv./ t 11 wnio

sku ZQrz~du Regiouu ~lą.sko-~b:a.•owskiaco NSZZ • S~i.darno,ć• do 

Pańs~oweJ Inspekcji Pracy; do którego .doł~czono - zaopetraen7 

a·dnot&oJfł orr.z podpisem Andrzeja 'W)'cz,-nka - W7.kam wynasrodzeń 

. v Sp61oe •Lewan" t a takł:e e pi81l'l r.nt~fł.Z&n,oh z sz:arzutami ataria

D}'IIli. Edwa·rdowi Szoąg1ovi /k. 4v ./. Bem ttW"Zg1ędnie.a.ia tre4ol 

tych dokumentów trudno o dokonanie niew~tpliwych ustaleń oo do 

prawdziwości zvt.ązen}'ch z .ni.mi zarzut lm • . a tak~e oo dct teso • 

czy - J•*e1Ł sarzut~ bJ17 nieprawdziwe ~ rozc1aaza~C7 Je ~edzia1 

o t')'Dl ł. czy rzeczywiście rozglaazal, J• w cel.u okre~lonp w 

przepisie art. 178 § 2 kk. 

u podstaw skazania Ryszar4łl Zająca za to, ilk znieva&7l Zar8łd 

RegiOnu · Ś1-ako•Dt;.bzoOI"iskieeo NSZZ "Solidarnoś6" ros&gla •za J4o 

ni•pwewd~wy zarzut, *• dzia1a on tendeno7jnie i b~atavnie; 
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le*y uatalenie, i* oakar*ony rozglaeza1 nieprawdsiwy ••••ut, 

*• Zarzł!ld Regionu poaJ.ugiwal się "at'alezowaq liatta p.t.o• 

/k. 178/ i te nieprawdziwe zarzuty wobec Al.ojzeso Pietrsyka 

"a te nowi.ą. zniewagę Zri-zku Zawodowego• /k. 179/. 

Rewidują,oy podni6e1 zal'ł&ut blędu v uatal.eniaoh f'aktyos-

nyoh przy jętych za podstawę tego rozstrzygnięcia. Uwalta on 

mianowicie, te e~ormu1owaniQLzawarte w nr 1 i 2 "Gloau 

VodziaJ.avia" wcale nie etanowiły zniewatenia Zarz-du ReBfonu. 

Jego· zdaniem nietrafne Jeat- uatalenie, e. zarzuty oo do ten-

dencyjnego i bezpodatawnego działania były akierowan• prse

civko Zarz~dowi Regionu, albowiem c treści publ.ik8ojt. umie

szczonych na ł.amaoh •Gloiodzis1awt.a• wyrliźnie V)'Dika ,· t• 

dotyozyJ.y one postępowania konkretnych oa6b • Zarzfłdu. 

Je1te1:1. ześ chodzi c '!:-yp-~-;;i(:d~, kt6ra odnosi aię do Zars~u 

Re~onu i dotyczy zainicjowania kontroli wynagrodzeń w Sp6J.ce 

"Lewan" oraz dostarczenia Pafiatvowej Inapekoji Pracy ·afa1azo-

vanego w-ykazu p.lac, to rewidują.cy stwierdza, *• "a:tornai1evania 

te nie zawieraJ• treści znievaltaj-cej"·. 

Nal.e~y w pe1ni podzieli6 povy*aze atanowiako autora ·rewi

zji D&dZlf7czajnej. ~wteria.l dowodowy zebrany w aprawłe nie daje 

ładnych podstaw do przypisania eakar~onemu przestępnego znieva

f:enia Zarządu Regionu. Skazanie g8 za tsniewafienie Zarqdu Ree;io-

nu jeat niesłuszne z naetępuj~oyoh powod6v. · 

W świetle okoliczności apra~ woale nie Jeet ni~tplive 

przypiaanie oskar~onemu autoratwa wypowiedŻi, kt6re uznano Ea 

podstawę skazania go za zniewa~enie Zarqdu Regionu. 
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Oakar*ony nie prz)zca~ aię, b~ to on by~ autorem tych wypowie

dzi /k. 8, 100v., 103v. i 104/, a aprawa autoratwa tych W7po

vt.edzi nie rysuje się bynaJmniej Ja •no ta la; e v Me tle z,eznań 

lwiadk6w ~rda Szczygla /k. 101/, Stanialawy Kraua /k. 102v./, 

Lucjana Kabecifiekiego /k. 103v./ i Andrmeja Kowa1akieco /k.159/. 

Pewne J••t_, *• oskar~ony był. autorem naatępujfl,oej wypowiedzi: 

"mo•na by6 niewinnym, a jakieś . pelanty- ty1ko d1atego, te 

•- z "Solidarności• - mo~ w prasie, radiu i telewizji o~aykn~6 

cię ss.lodziejemu /k. S, 8 i 110/. Oomywt.ł.,-;l jeat jedtlłtk, śe 

okre,l.enie "palant~~ nie odnosi eię v tym kontekście ani do 

NSZZ Ił Sol.idarność" jako zwi.ązku zaw.odowego, ani t et do Zarqdu 

Regionu. Nie ono zreszt- stanowiło podstawę skazania oskartonego 

za Zl\iewagę Zarqdu Reg-ionu /vide: uza•adnienie wyroku ~du 

Wojew6dzkiego - k. 206/. 

Bez ~tpienia błędne jest ustalenie, ~e zawarte w omawianych 

wypowiedziach zarzuty od.noai..ly eię do Zarządu Regionu Jako 

taki.ego. Poza Mrzutem eo do przekazani~ Pa1istwowej Inspekcji 

Pracy sralszowanej ~isty p.lac pozostale zarzuty odnosz4 się wyraź

nie i niewątp1iwie do konkretnych os6b z Zarz~du Regionu, a mia

nowicie do Alojzego Pietrz~ka i Lucjana ~bacińskiego /k. ' i n./. 

Jest faktem, ~e A1ojzy Pietrzyk o~wi.adczy.l, i~ ~eslawienie go 

"odbi.ere równie* jako zniewa~eni.e Z~ą.zku" /k. 158/. lf •adn')'DI 

jednak razie nię motna podzieli6 atanowiska S4d6w orzekaj~cyoh 

w sprawie, ~e wypowiedź dotyc2ą.ca konkretnej osoby /ozlonka organu 

państwowego itp./ mo~e by6 uznana za zniewatenie instytucji 

/organu państwowego, organizacJi po1ityoznej, zwią.zku zawodowego 

it~:) w rozumieniu eprzę~onym z przepisem art. 2'7 kk. 
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Przepis art •. 237 kk al.u•y karnoprawneJ ~ohr.onj,e godno-

'et. .in.atytuoJi /orcanu pańatwoweso itp./ . jako takieJ, • _!Ue . . 

oohronie _sodno4Qi poamozec61nyoh ~s6b vohods~o)'oh v a~d 

danej instytucji; ochront godno.oi taki.ch oełlb upewnia. 

_przepis art. 181 § 1 kk. 

Nie moltna vi.ęc uzna6, ~e marzut7 wobec Al.oJ••so Pietrz~ 

ka stanowt..ł.y •zn:l.ewagę Zwifł,zku .Zawodowego•. Stvier~ente to 

czności, _1.•*-c•J u poda ta w rozatrsysnięcta ·~rłiV'J przez S..d 

.RejoD.OV)', pol.esaJtłoeJ za' aa t7Dl, *• Slłd usma1, t~ .. rrauty 

wobec •l.ojzego .Pietrzyka atanowi4 po4atavę akazanla oekar*o

nego za przeattpatvo z art, 2:ł7 kk, a a razem . umorzył poatt

powanie v sprawie odpoviedzia1no6ci karnej oakar*onase .a 

rozgl.aazanie tych zar$Ut6v /Yidea postanowienie • ~ • . 17 

l.utego 1992 r. - k. 18l/. Poatępowanie karne m~ umo~)'Ć . . 
,jedynie v aprawia o okre81on7 czyn przestępny, aatomiaat niE 

mośna tego uoz)'nió ~ tyl.ko i W)'~~znie ~ oo do kwal.ifikacji 

prawnej tego czynu. Gd:yb)' wito 118Vet wmaó, *• os7n pe~epjt~ 

na rozg1a•zaniu nieprawdziwych zarzutów V)'ozerpuJe znamiona 

z art • .'178 § 2 i - zarazeaa -a art. 237 kk, to imiiOB)'.l.Ob7 

to tylko tyle, ił v ~rachubę vehodmi ~tyvna kwalUi.kacjl 

prawna tego cz~nu fart. 10 § tkk/1 a nie oaob1ive "I'GZ4vo-

Jenie• jednego i tego samego czynu. Rzecz jasna, obowl~ją.. 

08 ustawa nie dopuszcza V OS61e mOJ1ivośoi JednOCII88D8gO 

o ten czyn. 



- 18 -

Gdyby istniały poda~ do przyjęcia, *• oekartony 

rozg.laszal zarzut; it Zarzą.d Regionu doetarceyi Pa~etwoweJ 

l:nspekoj:l Pracy. at'aiezovaną. . liatt plac, i *e urzut ten · Jest 

&Ueprawdziwy, to i tak nie moana b., uznacS, · ił oaka:rteay 

zniewatyJ. Zarzfld Regionu. Y pel.ni traf'ny Ja•t poS].'d revtdu

J•c•sO, *e ana1iza wypoWiedzi żawierają.cej ten zarzut nie usa

sadnia bynajmńiej usta1enia, i* wypowied~ ta w es61e kocekol-

Sądy orzekaj~ce w spra~e przyJęły, *• zniesławienie 1ub 

oszczerstwo dokonane wobec instytucji /organu pa'ństvtnteco itp;' 

etanowi zarazem zniewa*enie teJ illa'tytuoji.· Jest to pocl.fłd 

błędny. u jego podstaw le*y zree•t4 mieszanie katesor~i poJęoio

vyoh, przeja~aj~oe się między innymi w atwierdzeniu, *• art.178 

§ 2 kk dotyczy jakoby •S.Snievagi.• /lddes uzeaadnienie wyroku 5łłdu 

Wojewódzkiego - k. 2o6/. 

Wypowiedź będą.ca zni.eał.arieniem /oazcżerstwem/ mo*e stanowić 

zarazem zniewag,. Mołłe, a1e nie musi. Do uznania bowi.em, te vypo

wi.edź atanowi~ca zniesl.avi.enie wy021erpuje tak*e znamiona osynu 

polegaj~oego na zniewa~e~ osoby /in&t7tuoJi/, nie wystarcza sama 

przez się nieprawdziwoś6 Bawa·rtese w niej zarzutu. <Iatotne w tej 

mi.erze Je at to, czy taka wypowiedź .. ze wzgl.ttdu na f'ormt podnie-

si.eil1a · 1ub rozg.loszenia zarzutu -·etanowi okazanie pogardy wobec 

danej osoby /instytucji/t ozy zatem uwłacza ona sodno,ei tej oaoby 

/insty'tuoji/ ze wzg1ędu na ~:ycie wobec nieJ •beU)'Wych sl6w, 

~awektyw 1ub epitet6w. Je~e1i okreś1ona wypowiedź nie atano~ 

przejawu pogardy wobec osoby /instytucji./, to.same przez atę nie

prawdziwość zawartego w niej zarzutu nie uzasadnia uznania jej za 
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zniewacę. 

Zn~es~av~en~e instytucJi nie atanowi • aamo prsez ai9 • 

znieva.•enia tej inatytucJ~. Termin. •sniewaA" .. taki.e aamo 

~czen~e /i zakr••/ we vsz~st~ch ~rzepieaoh, v kt6~yoh okr• 

śl.a on czyn .zabroniony. Tak*e w kontekśo~e art. 2'7 .kk ozna

cza on takie i tyl.lco takie zachowanie, któr.e wed~ug okreśJ.o

nych przez normy ~turowo-obyczajove i powszechnie ~syjęty< · 

ooen etanowi. wyraz pogardy. Znieva&enie inat}'tuoji /o.rpnu 

pańatwoweco itp./ zaohodsrd. matem wtedy, gdy eprawoa avoilll 

zachowaniem okaauje pogardę wobec tej instytucji, 8'47 uvlaoza 

godno4oi tej instytucji prz~z u*yoie wobec. nieJ ~ekiyv, 

. obe~, epitet6v, obel.*yvyoh słów bądź geat6w. Natomia•t ~te

prawdziwy zarzut podniesteny .l.ub rozglaszany wobec inat7-

tuoji nie stanowi !l;.:li&Ważenia teJ .:LnatytucJit Je•e~i t'orma 

jego podniesienia 1ub rozg~oazet:lia nie uzasa':'nie uata1enia, 

*• sprawca okazał zaraz~ poga~~~ wobee tej ins~ytuoji • 

. Jak z. tego wynika, u podstaw •kazan~a oskarfoonego ma 

rzekome zni~wa~enie Zar.du Regionu .lef;- nie tyl.ko błędne 

uatal.enia taktyczne, a1e · równie~ obraza przepisu art. 237 kk, 

po1egają.oa na b~zzaaadnym ,mnaniu, *e czyn otq.eśl.OD'1 w tym 

przepisie me~na jakoby popełni p ta Ue wted7, gdy. sa chowanie 

sprawc7 woal.e nie etanowi. &kazania .poga.rdy wobec inat~tucji 

/organu państwowego itp./. 

N81e*y stwierdzić, •e zaMadnicze zaatrze~enia nasuwa 

r6wnie~ skazanie osli:ar*onego .ma to, bł •zniewa*yl W~jevodę 

Katowiokiego zarzuoaJ'lo, ·*• postępuje on tendencyjnie 1. nie~ 

praworzfłdnie". 
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Niejasna jest w og61a podstawa uata1enta, te na lamaob 

•Gl.oBU Yodzial.awia• sarzuoono YoJ~ie,· ił •poat.ępuJ• on 
" . 

tendencyjnie i niepravorz-dnie-. Wprawdzie Wojewoda KatoWicki 

Wojciech Czech zezna1, te •t~m były at'ormuJ.mnia, kt6re 

s~rowa1y' niepraworqdne met~dy mojego poatępowania" /k. 1S8/, 

a1e v rzeczywiatośc't ~ .lamach •Gte.-u lioctZia.l.avia• Wojewod)' 

dotycmy jedynie twierdmenie, ·ił jest on "przeciwko LeWariclo

vald.emu" /k. 5/, tudzie* aupożycja, te to między tnilyiai Wojewo

da vyda.l "odg6rne ·d.,apozycje" przeciwko Benr7kovi l.e1nn1dovaki811111 

/k. ·svt.· 
Nader istotny jeat fakt, · *• *•dna • t7oh c!v6oh ·:. J•dnozda

niow,oh ... vypowiedzi, kt6re Y oc61e ' cłotyoq Vojewod7, nie sariera 

. a16v obe1~yvych, epitet6v o•7 łriwek:tp. N-iepodobna ai.ę ' " niob 

dopa trz7 6 treści obra ~11 wyoh~ uwl::. ~g~ J=;...:r,oh godt!ośc ł. osoce nu 

pańatvowego. Jeat praw~, *• Wojciech · Cmeoh o'-iados71·, · l* 

•nawet przyPuszomenie / ••• / •• jeat· on Przeoivko Prezydentowi 

Levandowaldemu~ jeat d1a · ntegc,. obraź1.iven /k. 1$9/. o~oł.uJ-.c 

ait do tego o"'iadoŻenia ~ Sfa.d ReJotlDW'7 uznaJ., •• 1f7powtedzi dot,. .. 

oz~b·· WoJewody Ratovickiese sa~e~•J• n~epravdKive sarzuty 

i dl.atego ·atanevi.~ czyn z a:rt. 2'7 kk /k. ,77 i 179/. · Nt.e mo*aa 

podziel.~ó tego etanerwiaka. 

Przewiduj~c karalno~ć "znł.ewa'łenie" oeob<J lub instytucji, 

prawo karne chroni "godność" cmlowieka /inst7'tucji/ 1 pojmowan.-

v apos6b zobiektywizowan7, określ.on)' JtrZGS pcrveeohnie prsyjęte 

normy kul.turowo-ob7CZI!I jOVłh Rzeczowe. kryt•rium 008D V tym lltllględzie 

aitanłiW'i-. zatem norm7 apoJ.eczne, .• nie eubiektywue antemanie o 

eobie /indyvidua~e odczucie v.laanej go~ośoi/ o~e,1onej oaoby, 
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kt~r• s oozywt~t7oh wzg1td6v mota byó okre,1one prs.es nadvra

*livo'6 omy aadmierne V70bretenie o .woJ•J godno.ot. 

V7povi:edzi dot.yo!lu~oe lioJevod7 Katowiokiep ole aaviera

~ .epitet6w, ~ektyv ozy e16w obe1~ywyoh. Brak Jeat więc 

WoJewody jako organu państwowego. Ze wekasanyoh Yl'*•J wzglę

dów w tym zakresie całkowicie irrelewantne Jest to, te 

Wojciech Czech ozuje się •obra•ony• dot7oz-oymi co wypowie

dziami~ Oko1icz~ości aprawy uzaeadniaJ4 uznanie earsut6v 

zawartych w tych W)'poviedziaoh za niepravdziwe. Jed.aak*e aa

ma przez eię nieprawdziwo'ć sarzut6w dot7o~oyoh Wojew0d7 

latowickiego nie uza•a~a b7Q8Jmniej e~erd~enia popełnia

. nia przeatępatw. ola•e61onego .v prsepi•ie &JOt• 2,7. kk. 

całkowicie traf'ne -teat •t.anoviako rewidują.oege, wecU~ kt6re· 

go ueta1enie det~oZ4oe przypiaania eskar*onemu OZ7DU • .art. 

178 § 2 kk zawiera J• .wiele l.uk i · bl.ęd6w.. li po~'llll stopatu 

jeat to następstwem faktu, •• ustalenia te opiar.aJ- . alę . Jedy 

nie na ozłśoi materialu dovodoveso. Y7kasano Ju* W)'~eJ, *• 
chodzi tak*e· e to, i~ ~d Rejonowy zaaieeha1 przeprowadzenia 

z urzędU dowod6v nieodzowo~eh dla p~ln~so ~Ja~nie~ia iatot

nych okoliczności epraW)'. Nal.el\~ ponadto. pOdkreśl.ić ~ *• S4d 

RejonoW7 nie ustosunkował się w og61e do niekt6r7eh dowod6w 1 

v związku z ozym· nie ~adomo, d1aozego pomLn~ J• ~ •fe~ze 

dokonywania ustaleń raktyoznych. Li ty1ko. tytułem przykładu 

warto zazna'czyć, te Sfłd Rejonow7 ·prze•zedl. do porqdku ·nad 
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zeznaudami Riadka 'AndrzeJ- Kowalald. .. o /k. ·1.59 ł. 159v./, olutoiał 

maJ-. one znaćzenie w ZVi~~RJku z uata1eniam'i dot)'0 .. 07Jili ee1u 

rozg.laazanta zarzutów' at-arianjoh pok.rs)Wd.Zon}'!ll. To -~~· dotyoa., 

iatotn7ch ~regmentów· mezna~ łvtadk6w Jerzeso Kubiaa ·/k. t'9 1 1'-9v./, 

Ste1"aaa JaworekJ.ego /k. 140/ 1 Ralen7 Brzezik /k• .140v./; a prse

cie* wypowiedzi t~h Wia<lk6w odnoez-ce ei.~ c!o treśoi l(Dto•ku 

ZBr~du Regionu ·o przeprOwadzenie kontroii ~gredzeń· ·· Sp61ca 

uLewan• ' - v sytuacji, gdy śW!~dek A1oJZ7 Pietrzyk ato pamięta, 

.takle dormul.owania były w nim savarte /k. 1'8v./ ~ · naa.rfł· ł.etotne 

znaomenie dla ustaleń .. ZWifłZaD~ch B . ZB!'11Utem · prsekaanł.a ·Państvo• 

veJ XnapekoJi. Prac}T afalazovaner:o ~ka!IU p.laa. 

Z oOZ)'W'i et}'eh 1fŻg1ęd6W nie jelit ·celowe 8Scz&861...,. emavianie 

wszystkich ~dliwości w ·zakrea~e wyja~niania t roa•trs?saięoi• 

sprawy 8 czyn z art. 1?8 § 2 kl~:. K:ts~''ltje,o się Jednak trosq o 

nalelf;yte rozpoznani.e toj· SPreW7t ~d Na.fW'1żaiZ~ u:wau ·za n:leodzovn• 

podkreślenie ~atępuj~oych oko1iozno6ói. 

Y~tp1iwo6ot nasuwa •tanowiakO, te rozmaite Y7PGVłedmi aawie

ra~ce . ró~e zarzuty odniesione 4o r6~nych osób etanowi- Jeden 

os&"yn. S4d ReJonowy pewolaJ. sit wprawdzie og61nie na pos1fld Sfłdu 

N'aj1łyfs•ze«o /Y'Jra"ony v uoh'Wa1e liiS dnia . 18 września ·1982 . r. Vl: X2P 

10/82t OSIKW 1983, z. 1-2, poz. 3/, ale pog14d ten dotyczy aytu

aojt·, fldy sprawca podnosi 1ub rozg.lasza zarau.t co do pe•tępc:ntanta 

lub wla~·civośoi •grupy osób" • a zatem l.ą.oznie - nieJako •zbiorczo" 

·- ~eruje zarzut~ przeciwko. pewnemu eespo1owi ludBiA W ninlejamaj 

•prawie zaś chodz:J. o ukł.~d• w kt6r-,m oa-1kiem r .ó:tne zarmutoy dot"JOISfł. 

indywŁdualnie t odrębnie p&szozeg61nyoh os6b. Zarzut~ podniesione 

przecie~ nie v jednej 1 a w r6*nyob wypowiedziach, nie l•cznie pod 

adresem "grupy oa6b11 , lecz konkretnie i v epoa6b cindyvidualisowan)' 
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wobec poszczeg61nyob pokrzywdzonych. Malo przekonuJ•c• Je•t 

zatem traktowanie tych pokrzywdzon-ych jako "grupy", polt~,cmen• 

jakoby •wsp61nym ·celem" /k. 178/. Stanowieko S.du ReJonowece 

w tej kwestii nie jest zresztą konsekwentne. Jeteli v rachub~ 

wchodzi istotnie jeden czyn pope.lnion-y wobec "sruPl' ea6b• • t• 

nie wolno przecie wyodrębnia6 z nieao •ozyn6wn dotycząDych 

poszczeg6l.nych oa6b nal.e~tłOl'Oh do tej grupy. Tpoza aem S4d 

Rejonowy - postanowieniem • dnia 17 lutego 1992 r. /k. 18'/ 

- umorzy! postępowanie w apra~e •o om-yny z art. 178 § 2 kk 

odnośnie pokrzywdzonych A1ojmego Pietrzyka i Leeska Piotrowa-

ld.eso•. 

Ze wzg1ęd6w, o których by la Ju* W7*•J mowa 1 qtpl.ivo~i 

naeuwa przypisanie ~flkarłonemu autorstwa wszyetkioh W'l'PGvied2 

stano~-oych przedmiot os~du w sprawie o prsestępatwo • art. 

178 § 2 kk. Trudno doprawdy usma 6 sa przekonują.ce W71fody Są.du 

Rejonowego dotyczące tej kwestii /k. 178/. 

Sporo ~tpl.iwości nasuwaj- r6wnie* usta1enia co do 

nieprawdziwości zarzutów stawianych pokrzywdzonym. w odniesie 

n~u bowiem do n~ekt6ryoh sarwut6w nie przeprowadzono dostęp. 

nycb dowod6w. Uata1en~a zaś dotycz~ce pewnych zarzut6v nie 

maJ- oparcia w material.e dowodowym i nie eoeta1y rzeczowo 

uzasadnione. 

PGIIBMe zastrze~enia wywo.luje usta1enie• ~e oe1em sarBU-

t6w rozgłaszanych na lamach "Gl.osu Vo<Jziel.avia" b7l0 poniteniE 
' . . . 

pokrzywdzonych. Wfłtjłl.iwą. _ podstawę teso ustal.enia atenowi 
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X•totn7 Je•t ponadto f'akt _, ~e ustalenia w t~ akresie oparto D8 
.. ' . 

material.e W)'1"W8D}'Dl Z . kontebtu_, UVZSl~dniOUO bowiem JedyDie tre§6 

1f'7})0Vied~i _zawiera_j$oyoh określone zaraut.,, z~orovano •' oko

~1ozno46, t~ podstawił, 1 przedmiotem tych ~~arzut6v by1y okre§.lone 

dokumenty i dzi.a.ł.ania sld.erowane pr2eciWlto Henrykowi. l..etmndowakiemu • 
. ' 

Nale~y stwi_erdzi6, tle zupełnie aeozet;6lne znac21enie ma vadlt-. . 

wo'6 rozstrz7goięoia skazującego oakar~oueso za ozyn z art, 178 
+ • • • 

§ 2 kk pol~ga ją.ca na t }'ID, i a w sprawie w og6J.e nie ustalono, 097 
. . . . 

eskar~OU'7 mia1 Mwiadomo~Ć nieprawdziwości rozgla$ZSUyoh marzut&w. 

Y Wt.etle brzmienia przepi.au ert. 173 § 2 kk WU%" .. mkiem sine qua 

non wydania wyroku skazuj4cego za pr~estęps~o okre~lone v tym 

praepisie jest ustalenie, że sprawca wyc2erpa~ .voim ozynem aaetę

puj4oe znamiona: 1/ podniósl. lub roliiglo:d.l. nieprowd2i .. ~ zar-zut,. 

2/ uomynil. to ze świadomośoi.ą. t ogo • i Jt. za·~:"•zut Je•t nieprawd'l!iWJ, 

3/ ucZ)'Qi.~ to w oo1u poni~enia pokrzywd2onego 1ub nars~enia so oa 

utratę ma ufania potrzebnego dla d·anego stan<nfis~, zowodu lub r-o-

dzaju dziala~nośoi. 

V apra~e nie udowodniono teso. że eekar~ony wiedzial, ta 

marzut~ ·- nieprawdziwe. S~dy orzekaj~ce w niniejszej sprawie 

•zredukova17• w og6le problem podstaw ska~nia ~czyn z a~t. 178 

§ 2 kk do dwóoh e1ementów, a mianawiola nlepra~dziwo~ci . zarzut6v 
. . 

oraz obęoi poni~enia pokrzywdzonych. Y istocie bowiem prŻea~17 

ca1kowicie do porz~dku nad konieczności~ dokonania usta1eń co do 

podmiotowej etrony czynu, tj. świadomości sprawo~. 

S.d Rejono'W)' - mimo zW!tmiennego n "l'gns.lu", !lawartego v zez

nan:laoh Leazka Piotrowsld.ego / oskariony · "m6g.l się epiera ć na 

oudz~oh intormaojach ~ 4ziala6 v dobreJ ~erze• • k~ 99v./ • · Y og61e 
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n~e dostrzegł potrzeby rozwatenia i ustalenia tego, osy oska

r~ony wiedział o nieprawdziwości zarzut6w. A przeoieł świadek 

Jerzy Mikusek wyramie zeznał, t:e to on byl źródłem iatorma

oji atanowi-oyoh podatawę zarzutów dotyczących Andrzeja 

Vyozynka /k. 1S9v. i 160/.Rzecz Jasna, S.d Rejonowy m6cl 

uznaó te zarzuty za nieprawdziwe. Z cal~ pewności- jednak nie 

powinien byl przejś6 do porz$dku nad tym, śe oskartony mógł 

uwi.erzy6 w inf'ormacje uzyskane od Jerzego ł-likueka, t:e matem 

m6g1 by6 przeświadczony o prawoziwośoi zarzut69 atawianych 

Andrzej~ Vyczynko~. 

Nie inaczej post~pi1 v tym względzie Sąd Wojewódzki. 

W rewizji obrońców podniesiono między inn~it śe skazanie 

oskar~onego z art. 178 § 2 kk jest niealuazne, albowiem 

9&karżony byt prz~'łkOi.lł'ł .1<.t:y o prawdZiwości zarzutów /k. 189/. 

~d Wojewódzki nie podzielił tego stanowiska. Najpierw bowiem 

apodyktycznie stwierdził, ~e •nie sposób przyj~ć, i* oakar*o

ny / ••• /działał w subiektywnym przekonaniu o prawdziwości 

sta~anych zarzutów" /k. 206/. Następnie zaś - odwoławazy 

się do uznania tych zarzut6w za nieprawdziwe przez S~d Rejo-

nowy - wywiódł, oo następuje: "V tej sytuacJi nie apoa6b 

przyją6 twierdzeń re~zji, ee oskartony mia2 subiektywne 

przekonanie o prawdziwości zarzutów" /k. 206v./. A przecief: 

woaie nie ·jest tak, by głoszą.c~ :)nieprawdę zawsze wiedział, 

te g2osi nieprawdę! 

Jak z tego wszystkiego wynika, skazanie oskartlonego 

Ryszarda Zaj-oa za przestępstwo z art. 178 § 2 kk nasuwa 

- v św~etle stwierdzonych wyt;ej istotnych uchybień • 

zasadnicze w-tplivo,ci. Po p~erwaze bowiem, nie jest 



bynaJmnieJ niew~tpliwe, te zarzuty dotyoz-oe r6tnyoh oe6b 84 

rzeozywi,cie nieprawdziwe. Po drugie ••'• zebrane dowody 

nie daJ4 dostatecznych podstaw do ustalenia, te o•kartony 

rozg1asza1 owe zarzuty ze ~iadomo&oi4 ich niepravdztvo,oi. 
. ' . 

Po trzecie wreszcie, powa~ne ~tpliwośoi budzi tak*e ustalenie, 

te oskar~ony dziala1 w oelu poni~enia pokrzywdzonych. 

reki dotknięte ·~ wie1oma powa*nymi uchybieniami. W apravie 

doszło bowiem zar6wno do ~elu istotnych naruszeń przepia6v 

postępowania, Jak i do obrazy prawa materialnego, Jak tet 

- vreszoie - do povatnych niepra~dlowośoi w aferze przeprowu-

dzania dowodów i dokonywania ustaleń faktycznych. Oczywiata 
. . 

Jest zatem potrzeba uchylenia zas~3rtonyoh W7rok6v w oalośoi 

i przekazania spra~ do pou~wnego ~ozp•)znania. 

Ma jąo to wszystko na wzg~ędzi.e, S4d Na jvy~szy orzekł 

Jak w wyroku. 

q 
\ 
f 
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