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Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

Szanowny Pan

Andrzej Duda
Prezydent RP

w miejscu

dot. art. 135 5 2 Kodeksu karnego przestQpstwa publicznego zniewazenia Prezydenta RP
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Centrum im. Adama Smitha, Centrum Monitoringu Wolno6ci Prasy SDP, Helsiriska
Fundacja Praw Cztowieka i lnstytut Jagiellonski zwracaj4 siq do Pana Prezydenta z
uprzejm4 pro6b4 o podjqcie prac projektodawczych i zainicjowanie procedury
ustawodawczej maj4cej na celu uchylenie art. 135 S2 Kodeksu karnego,
penalizuj4cego publiczne zniewazenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Obecnie czyn stypizowany w powy2szym przepisie jest uznawany za
przestepstwo, Scigane z oskar2enia publicznego, kt6re zagro2one jest sankcj4
pozbawienia wolno5ci do lat 3.

Wyktadni pojqcia,,zniewa2enie" dokonywano wielokrotnie w pismiennictwie
prawniczym oraz orzecznictwie s4dowym, wskazuj4c m.in., ze nie zachodzi prosta
zale2no3( pomiqdzy stwierdzeniem, 2e dane stowo lub sformutowanie jest
obraZliwe, a ustaleniem, ze jego autor wypetnit swoim zachowaniem znamiq
przestqpstwa zniewazenia. Zniewagg mog4 bowiem stanowiC jedynie takie
zachowania, ktore sA powszechnie uznane zaobel|ywe. Przyjmuje siq rownie2,2e
przestepstwo zniewagi musi by( interpretowane jednolicie na gruncie przepisow
zar6wno art. 1-35 52 k.k., jak i art. 216 k.k. (wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z
dnia 17 stycznia 2013 r. ll AKa 273112\.2 orzecznictwa zar6wno s4d6w polskich,
jak i Europejskiego Trybunatu Praw Cztowieka wynika obowi4zek zachowania
ostroznoSci i odpowiedniej zachowawczoSci przez organy Sci4gania w momencie,
gdy zamierzaj4 one siqgn4i po norme prawa karnego dla ochrony czci urzqdu
Prezydenta RP.

Nie budzi zastrze2en aksjologicznych intencja ustawodawcy, zgodnie z kt6ra
zamierzat on chroni( godno6i Prezydenta RP w sposob szczegolny. Oczywisty i

bezdyskusyjny jest takze fakt, ze Prezydent RP nie powinien by( zniewazany.
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Pomimo ugruntowanego sposobu rozumienia pojqcia ,,zniewa2enie" pozostaje ono
jednak niedookreslone. Nadto praktyce stosowania przepisu art. 135 52 k.k.
niejednokrotnie lowarzyszy swoista nadgorliwo6f organ6w scigania, co w
konsekwencji prowadzi do wszczynania postqpowan karnych lub podejmowania
czynnosci procesowych w sytuacjach budz4cych powazne w4tpliwo6ci lub wyra2ny
sprzeciw opinii publicznej.

Jako przyklady wskazai nalezy oskarzenie o zniewazenie zalo2yciela strony
antykomor.pl czy czynnosci procesowe podjqte w ostatnim czasie wobec autora
materiatu audiowizualnego odnosz4cego siq do Pana Prezydenta (w tym drugim
wypadku osobiScie zwrocil Pan Prezydent uwagq na brak potrzeby stosowania
sankcji karnej). W obu vvypadkach zastosowanie uregulowaf prawa karnego
spotka+o sie z negatywnym odbiorem opinii publicznej oraz nie odniosto
zamierzonego prewencyjnego skutku. lstniej4 powazne w4tpliwoSci co do
zasadno6ci dzialah organow Scigania w obu w/w sprawach. Nalezy zwroci( uwage
na negatywne skutki normy prawnej, na sposob jej dziatania w praktyce. Mimo
prawidtowych zalo2en efekty stosowania tego przepisu zdecydowanie odbiegajq
od intencji ustawodawcy i nie odpowiadaj4 realnym potrzebom spotecznym. W
powszechnym odczuciu dziatania policji, prokuratury i s4dow podejmowane w
zwi4zku z art. 135 52 k.k. sa odbierane jako restrykcyjne i godz4ce w
konstytucyjn4 wolno5( stowa (jak wiadomo, art. 54 ust. 1 Konstytucji RP zapewnia
kazdemu wolno6( wyrazania swoich pogl4d6w oraz pozyskiwania i

rozpowszechniania informacji; ochrona wolno5ci stowa wynika rowniez z szeregu
wi4z4cych Polskq przepisow prawa miqdzynarodowego, w tym z art. 10
Europejskiej Konwencji Praw Cztowieka). Sankcja karna nie tylko nie przynosi w
tym wypadku poz4danych efektow w zakresie prewencji, ale ponadto negatywnie
wptywa na odbior spoteczny organow Scigania; a co wiqcej, nie wydaje sie
korzystna dla wizerunku Prezydenta RP jako gtowy panstwa.

Rozumiej4c potrzebe ochrony prawnej godno6ci urzqdu, stoimy na stanowisku, ze
nie istnieje uzasadniony interes publiczny w utrzymywaniu normy prawnej art.
13 5 52 k.k. penalizuj4cej publiczne zniewazenie Prezydenta RP. Jedynie na
marginesie nalezy dodai, 2e powy2sza uwaga odnosi sie (co do zasady) rowniez
do innych osob i funkcjonariuszy publicznych oraz konstytucyjnych organow RP.
Przyj4( nalezy, 2e dostateczn4 ochronq prawn4 zapewniaj4 w tym wypadku
przepisy prawa cywil nego.

W zwi4zku z pov'ty2szym uwazamy za wta6ciw4 interwencjg ustawodawcy w
powyzszej sprawie i zwracamy sie do Pana Prezydenta z prosb4 o zainicjowanie
dziatafi zmierzaj4cych w tym kierunku.
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