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Cen¹ wolnoci jest nieustanne czuwanie  wszêdzie.
Thomas Jefferson

1. Przez erozjê s¹downicz¹ rozumiem widoczn¹ w pañstwach demokratycznych tendencjê, by w³adzê  w imiê obiektywizacji i odpolityczniania
jej decyzji  przesuwaæ z organów przedstawicielskich ku organom s¹downiczym, ku s¹dom i sêdziom. S¹downictwo przeradza siê w ten sposób coraz bardziej w s¹dow³adztwo. Decyzje polityczne, z natury swojej wyra¿aj¹ce realny
stosunek si³ w starciu interesów, maskowane s¹ jako rozstrzygniêcia czysto prawne,
od owej walki interesów jakoby niezale¿ne. Tendencja ta jest przejawem wspó³czesnego lewactwa: wiary, ¿e politykê mo¿na okie³znaæ prawem. (Ogólnie 
niezale¿nie od znaczeñ s³ownikowych  nazywam lewactwem wszelkie zapêdy
do naprawiania wiata, nielicz¹ce siê z realiami natury ludzkiej). Mniema siê
wtedy, ¿e z³o¿ywszy kontrolê w³adzy w rêce s¹dów nie musimy siê ju¿ troszczyæ
o ciê¿ar, jaki nak³ada na wszystkich zasada Jeffersona.
W istocie jednak s¹downicze odpolitycznianie polityki jest jedynie parawanem, za którym kryje siê upolitycznianie s¹downictwa. Walka o wp³ywy i w³adzê nie znika przecie¿, zmienia tylko sw¹ arenê, a sama ta zmiana jest ju¿ pewnym manewrem w tej walce. Dobrze pokazuje to wywiad, jakiego dziennikowi
Fakt (19.01.2005) udzieli³ Michael Walzer, profesor filozofii z Instytutu Badañ Zaawansowanych w Princeton i znany amerykañski lewicowiec:
My, lewica [...] odkrylimy w latach 50. i 60., ¿e jest inny sposób odnoszenia politycznych
zwyciêstw (ni¿ wybory). ¯e do tego, by zreformowaæ system wiêziennictwa, zakoñczyæ segregacjê

186

BOGUS£AW WOLNIEWICZ

rasow¹, zalegalizowaæ aborcjê i praktycznie zdelegalizowaæ karê mierci, wystarczy bystry prawnik
i dobra argumentacja w s¹dzie. Okaza³o siê, ¿e mo¿na odnosiæ zwyciêstwa bez mobilizacji bazy
spo³ecznej, bez demokratycznej walki, s³owem  bez anga¿owania siê w politykê. [...] Wemy
sprawê aborcji. Powoli, w kolejnych stanach, odnosilimy zwyciêstwa. Wyroki s¹dowe znacznie
przyspieszy³y legalizacjê, praktycznie o niej przes¹dzi³y.

Inaczej mówi¹c, w demokracji mo¿na wygrywaæ niedemokratycznie, ale
warunkiem jest opanowanie wpierw s¹downictwa. Bo myli siê Walzer, twierdz¹c, ¿e dobry prawnik i argumentacja wystarcz¹. Trzeba jeszcze sêdziów, którzy na tê argumentacjê bêd¹ podatni i którzy na nasz¹ korzyæ zinterpretuj¹ literê
prawa i s¹dowe precedensy (bo precedens te¿ wymaga interpretacji: uznania, ¿e
jaki przypadek ju¿ os¹dzony jest do danego dostatecznie podobny).
S¹dy amerykañskie, wspieraj¹c swym orzecznictwem ¿¹dania i aspiracje tamtejszych libera³ów, opowiedzia³y siê po jednej ze stron wielkiego sporu politycznego. Wkroczy³y wiêc przez to same na arenê politycznej walki. Gdyby
zreszt¹ orzek³y by³y odwrotnie, te¿ by na ni¹ wkroczy³y, tylko z drugiej strony.
W sporach politycznych nie istnieje locus neuter  pozycja bezstronnego arbitra
czy obserwatora. Dla s¹du najbli¿sz¹ jej by³aby jedynie odmowa rozpatrywania
wnoszonej sprawy, jako pod kompetencjê s¹dów w ogóle niepodpadaj¹cej.
2. Dwadziecia lat temu Paul Johnson stwierdza³ w swojej History of the
Modern World (Londyn 1983, s. 662):
W latach 60. s¹dy [amerykañskie] wesz³y pod przewodem S¹du Najwy¿szego w okres
agresywnej ekspansji. [...] Spowodowa³o to erozjê uprawnieñ nie tylko Kongresu, lecz i prezydenta.
Lata 70. za by³y wiadkiem narodzin nie tylko w³adczej prasy, lecz i w³adczego s¹downictwa.

Ekspansja, o której pisa³ Johnson, trwa dalej  tak¿e w Polsce. Nie zawsze
jednak musi oznaczaæ rozszerzanie tzw. praw cz³owieka, czasem bywa wprost
przeciwnie. Przyk³ad mielimy ostatnio.
Do Trybuna³u Konstytucyjnego wp³ynê³a sprawa ujawniaj¹ca w¹tpliwoæ
sêdziego z S¹du Rejonowego w Gdañsku, czy za zgodne z konstytucj¹ mo¿na
uznawaæ art. 212 i 213 kodeksu karnego, traktuj¹ce o przestêpstwie znies³awienia. Sêdziemu chodzi³o g³ównie o to, ¿e kryminalizuj¹ one jako pomówienie
przestêpne tak¿e wypowiedzi prawdziwe; zw³aszcza gdy ich prawdziwoæ trudno
jest udowodniæ w drodze tzw. dowodu prawdy. Wyrokiem z padziernika 2006 r.
(sygn. akt P 10/06) Trybuna³ w¹tpliwoæ oddali³, nie dopatrzywszy siê w tych
artyku³ach niezgodnoci z Konstytucj¹ RP.
Przypatrzmy siê im bli¿ej. Stanowi¹ one, ¿e przestêpstwem jest p o m ó w i e n i e osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej o cokolwiek, co mo¿e poni¿yæ j¹ w opinii publicznej lub naraziæ na
utratê zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzia³alnoci. Czyn taki jest zagro¿ony kar¹ do roku wiêzienia albo grzywn¹; gdy za
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by³ pope³niony z porednictwem mediów  do dwóch lat. Nie ma jednak przestêpstwa, je¿eli podniesiony zarzut jest prawdziwy i s³u¿y obronie spo³ecznie
uzasadnionego interesu.
W przytoczonych stanowieniach kodeksu z 1997 r., ponoæ wielce demokratycznych i jako takie potwierdzonych przez wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego,
uderzaj¹ i zdumiewaj¹ dwie rzeczy.
Primo, ¿e daj¹ s¹dom mo¿liwoæ legalnego t³umienia wszelkiej publicznej
krytyki, je¿eli tylko jest wyranie adresowana, tzn. skierowana przeciwko jakiej okrelonej osobie, grupie osób, instytucji, osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej  czyli praktycznie przeciwko jakiemukolwiek podmiotowi interesów, fizycznemu lub prawnemu.
Secundo, ¿e w swej restrykcyjnoci s¹dy id¹ dalej ni¿ kodeks karny z 1969 r.
promulgowany przez w³adze komunistyczne, na punkcie publicznej krytyki niezwykle przecie¿ czu³e. Tam bowiem, w homologicznych artyku³ach 178 i 179,
stanowi³o siê, ¿e nie ma przestêpstwa, je¿eli sprawca dzia³a w przewiadczeniu
opartym na uzasadnionych podstawach, ¿e jego zarzut jest prawdziwy i ¿e broni
spo³ecznie uzasadnionego interesu.
Z punktu widzenia wolnoci s³owa ró¿nica miêdzy k.k. z 1969 r. i k.k. z 1997 r.
jest fundamentalna, na niekorzyæ drugiego. Wed³ug k.k. z 1969 r., aby nie podlegaæ odpowiedzialnoci karnej za wypowiedziane publicznie s³owo, starcza³o wykazaæ, ¿e przewiadczenie nasze o s³usznoci postawionego przez nas zarzutu, a tak¿e o tym, i¿ bronimy w ten sposób interesu spo³ecznego, nie jest bezpodstawne.
Natomiast wed³ug k.k. z 1997 r. trzeba o wiele wiêcej: mamy teraz wykazaæ, ¿e
oba te przewiadczenia nasze s¹ prawdziwe. To za stanowi ró¿nicê kolosaln¹.
Oznacza silne zaostrzenie przepisu przez niepomierne rozszerzenie kategorii czynów podeñ podpadaj¹cych. Przedtem, dzia³aj¹c w dobrej wierze, moglimy siê
myliæ, nie staj¹c siê przez to przestêpcami. Teraz ju¿ nie. W wietle przepisów
k.k. z 1997 r. krytykuj¹cemu publicznie myliæ siê nie wolno.
3. W przypadku, który trafi³ do Trybuna³u, chodzi³o o upublicznienie przez
dziennikarza jego podejrzeñ o jakie nadu¿ycie korupcyjne. Wyrok ma jednak
znaczenie daleko szersze. Ograniczenie wolnoci s³owa w przepisach artyku³ów
212 i 213 k.k. z 1997 r. dotyczy bowiem wszelkich wypowiedzi publicznych:
wiêc tak¿e tych, które padaj¹ w debacie politycznej, publicystyce oraz w dyskusjach naukowych i artystycznych.
Rozwa¿my tu jedynie krytykê naukow¹. W wietle owych artyku³ów niekaraln¹ okazuje siê jedynie taka, która w ¿aden sposób nie mo¿e zaszkodziæ skrytykowanemu w opinii jego rodowiska, w szczególnoci nie mo¿e obni¿aæ tam jego
pozycji; bo czy¿ obni¿enie takie, gdy znaczne i dotkliwe, nie jest te¿ poni¿eniem? Oto w niedawnej publikacji o pojêciu kary u Kanta (Edukacja Filozoficzna 2005, nr 40) okreli³em dwóch wymienionych w niej autorów wspó³czes-
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nych jako wodzirejów lewackiego pustos³owia, a zachwalane dzie³o trzeciego
jako zbiór ogólnikowych i chaotycznych dywagacji. Czy¿ nie mog³o to poni¿yæ ich w opinii publicznej albo naraziæ na utratê potrzebnego w ich dzia³alnoci
zaufania? Co wiêcej, taka w³anie by³a moja intencja! Autorów tych uwa¿am
bowiem za naukowych hochsztaplerów, a ich nieumiarkowane s³awienie za przejaw niezwykle szkodliwej spo³ecznie dzia³alnoci akademickich klik, unikaj¹cych rzetelnej krytyki naukowej. Przewiadczeniu swemu da³em publicznie wyraz, stosunkowo oglêdnie. Czy jest co niestosownego lub nagannego w ujawnianiu faktu, ¿e kto nie zas³uguje na a¿ takie zaufanie spo³eczne, jakie mu siê
przypisuje?
Przypuæmy teraz, ¿e ci poni¿eni autorzy wnios¹ skargê do s¹du. Mam
wtedy wykazaæ, ¿e: 1) naprawdê s¹ oni naukowymi hochsztaplerami, 2) reklamowanie ich jest naprawdê szkodliwe spo³ecznie. Jakie swoje racje oczywicie
przedstawiê, choæ zmusi to mnie do wielkiego nak³adu pracy i to ca³kiem ja³owej. Albowiem s¹d powo³a na to rzeczoznawców, bieg³ych wydaj¹cych opinie, od których werdyktu w ogromnej mierze bêdzie zale¿ny wyrok. Tymi
za oka¿¹ siê niezawodnie jacy inni postmodernici, tacy sami jak ci trzej,
których tkn¹³em. Bo to oni przewodz¹ dzi w filozofii prawa; sprzeciwy takie jak
mój s¹ g³osem znikomej i têpionej mniejszoci. Gdy swój tekst o Kancie chcia³em daæ do pisma prawniczego, us³ysza³em od jego redaktora: Tego publikowaæ nie mogê, bo oni mnie rozdepcz¹.
Wyrok by³by z góry przes¹dzony. Tym bardziej ¿e gdyby s¹d uzna³ wyraz
hochsztapler za formê zniewa¿enia (art. 216 § 1 k.k.), a nie znies³awienia (art.
212 § 1 k.k.), wówczas nie przys³ugiwa³oby mi jako oskar¿onemu nawet prawo
do przeprowadzenia tzw. dowodu prawdy (zob. krytykowane w pimiennictwie prawniczym postanowienie SN z 3 VIII 2001 r., V KKN 118/99, OSNKW
2001, nr 1112, poz. 99). Nie warto by siê nawet broniæ, ju¿ lepiej bez dalszej
fatygi iæ do wiêzienia albo p³aciæ rujnuj¹ce grzywny, zw³aszcza ¿e nigdy nie
podporz¹dkowa³bym siê przewidzianemu tym¿e kodeksem (art. 72 § 1 pkt 2)
nakazowi przeproszenia pokrzywdzonego, tu bardzo prawdopodobnemu.
Instytucja karna przymusowego przepraszania uw³acza ludzkiej godnoci.
Wed³ug wietnego s³ownika Webstera (New World College Dictionary) pojêcie
przeproszenie (apology) obejmuje trzy sk³adniki: uznanie swojej winy, wyra¿enie ¿alu oraz probê o przebaczenie. Ka¿dy z nich jest tylko wtedy autentyczny, gdy pojawia siê samorzutnie  z potrzeby duszy, nie z wyrachowania. Takie
spontaniczne przeproszenie oczyszcza i uszlachetnia obie strony. Natomiast przeproszenie w jakikolwiek sposób wymuszone jest aktem upokorzenia, który plami
nie tylko obie strony  przepraszaj¹c¹, ¿e daje siê tak upokorzyæ, i przepraszan¹,
¿e tego pragnie, ale te¿ ideê przeproszenia sam¹ w sobie. Gdy s¹d zmusza pods¹dnego, by kogo przeprosi³, przekracza moim zdaniem granice uprawnieñ konstytucyjnych (art. 30 Konstytucji RP). ¯¹da wtedy od niego publicznej samo-
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krytyki, czyli przymusowego samooskar¿enia siê, jakie by³o jednym z ponurych rytua³ów stalinizmu. Ludzie wolni na rozkaz nie przepraszaj¹. S¹d, który
chce ich do tego zmuszaæ sankcj¹ karn¹, zaczyna pe³niæ tê sam¹ rolê, co ów
rytua³: chce tê wolnoæ z³amaæ i to w sposób uw³aczaj¹cy godnoci cz³owieka.
Artyku³y 212 i 213 w ich aktualnej redakcji s¹ wyranie kagañcowe. Ograniczaj¹ najwa¿niejsz¹ ze swobód obywatelskich, jak¹ jest wolnoæ s³owa, ta jedyna gwarantka wszystkich innych. S³usznie sêdzia gdañski Marcin Sta¿ewski
zg³asza³ w¹tpliwoæ, czy mo¿na uznaæ te przepisy za zgodne z duchem pañstwa
demokratycznego, skoro czyni¹ karalnymi wiêkszoæ wypowiedzi niepochlebnych czy pejoratywnych, nawet gdy s¹ prawdziwe. Nie mo¿na. Dlatego to, na co
nie zdoby³ siê Trybuna³ Konstytucyjny w granicach swoich uprawnieñ, powinien
zrobiæ Sejm: zmieniæ je.
4. Ograniczaj¹c wolnoæ s³owa, usprawiedliwia siê to zwykle b¹d wy¿sz¹
koniecznoci¹, b¹d jakim dobrem, któremu brak jej ograniczenia móg³by zagra¿aæ. Tu zachodzi to drugie. Zagro¿one ma byæ dobro osobiste, jakim jest
godnoæ cz³owieka, wed³ug tzw. Karty Praw Podstawowych z 2000 r. nienaruszalna i stoj¹ca tam na samym czele. Takie usprawiedliwienie nie jest jednak
wystarczaj¹ce, zw³aszcza ¿e ochronê godnoci prawo karne traktuje niekonsekwentnie (na co wskazuje choæby przymus przepraszania).
Przypuæmy nawet, ¿e broni¹c godnoci osoby ludzkiej, wolno siê uciekaæ
do rodków tak ostrych jak owe dwa artyku³y kodeksu karnego. Z tego nie wynika wcale, ¿e taka sama ochrona winna przys³ugiwaæ równie¿ grupom osób,
instytucjom, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym. Te twory zbiorowe lub wrêcz abstrakcyjne nie s¹ bowiem osobami ludzkimi, zatem z definicji
¿adnych dóbr osobistych mieæ nie mog¹, w szczególnoci osobistej godnoci.
Mo¿na naturalnie rozszerzaæ pojêcie godnoci umownie, by stosowa³o siê tak¿e np. do urzêdów pocztowych lub zak³adów dziewiarskich. Braæ jednak tê tak
rozcieñczon¹ godnoæ pod ochronê prawn¹ z tego samego tytu³u co tamt¹
w³aciw¹, to pope³niaæ typowy b³¹d logiczny ekwiwokacji. Pos³ugiwanie siê za
ekwiwokacjami to sofistyka, która wskazuje, ¿e broniona sprawa nie jest czysta.
W omawianej sprawie wypowiedzia³ siê te¿ rzecznik praw obywatelskich
dr Janusz Kochanowski (Rzeczpospolita z 16.10.2006 r.). Jego celna wypowied mog³aby w niej dalej s³u¿yæ za dyrektywê generaln¹:
Nadu¿ywanie wolnoci s³owa nie powinno byæ korygowane przez sankcje prawne. Wolnoæ
s³owa jest podstaw¹ demokracji i pañstwa prawa. Jest to przy tym rzecz tak krucha, ¿e bardziej
powinnimy siê liczyæ z jej zagro¿eniami ni¿ z jej nadu¿yciem.

Jest to dyrektywa s¹downiczej powci¹gliwoci, gdy w grê wchodzi wolnoæ
s³owa. Jakie ograniczenia tej wolnoci s¹ niezbêdne, ale trzymaæ je trzeba na
poziomie zupe³nego minimum  i to nie tyle nawet w sensie niskich sankcji, ile
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w sensie rzadkiej os¹dzalnoci, tzn. uznawania czynu za kwalifikuj¹cy siê w ogóle
na przedmiot procedury karnej.
Demokracjê cechuje przejrzysta jawnoæ ¿ycia publicznego. Ka¿dy, kto w tym
ustroju wystêpuje publicznie, musi siê liczyæ z tym, ¿e stanie siê przez to obiektem publicznych napastowañ i zaczepek s³ownych. To nale¿y do regu³ gry w demokracjê. Wobec tego trzeba siê z owymi napastowaniami po prostu pogodziæ,
licz¹c w³anie na ow¹ przejrzystoæ, dziêki której prawda sama wyp³ynie w koñcu na wierzch. I trzeba niestety wykazaæ przy tym trochê gruboskórnoci; a komu jej brak, ten niech siê lepiej publicznie nie udziela.
Zgodne z dyrektyw¹ powci¹gliwoci s¹downiczej by³yby chyba nastêpuj¹ce dwa jej uszczegó³owienia. Primo: pomówienie, czyli publiczne przypisanie
komu bez dowodu ujemnej cechy lub czynu, powinno uchodziæ za karalne tylko
wtedy, gdy w swej treci i intencji jest niew¹tpliwie oszczercze, a nadto sprawdzalnie bezpodstawne. Secundo: s¹dowa ocena tej oszczerczej intencji ma siê
opieraæ tylko na wiedzy prawnej i obywatelskiej wiadomoci samego s¹du, bez
uciekania siê do zdania rzeczoznawców. Pomówienie, którego zasadnoæ albo
bezzasadnoæ mog¹ oceniæ tylko specjalici (biegli), eo ipso nie kwalifikuje siê
jako przestêpstwo znies³awienia; trzeba taki czyn pozostawiæ opinii i zwyczajom
rodowiska, w którym powsta³o.
Dyrektywa s¹downiczej powci¹gliwoci mog³aby powstrzymaæ falê godnociowego pieniactwa, wyranie siê ju¿ wznosz¹c¹. A na tej godnociowej fali
p³yn¹ te¿ zapêdy s¹dow³adcze, ta mutacja rozpe³zaj¹cego siê etatyzmu, z natury
swej zawsze antydemokratycznego. J. Kochanowski liczy, ¿e to siê samo wypali. Mo¿e, ale warto by trochê pomóc. Pierwszym krokiem by³oby cofniêcie
represyjnych klauzul wprowadzonych kodeksem z 1997 r. i przywrócenie liberalnych w porównaniu z nimi unormowañ, zbli¿onych do tych, jakie zawiera³
kodeks z 1969 r. Nie jest prawd¹, ¿e libera³owie s¹ liberalni. Tak o sobie mówi¹,
ale to przecie¿ ¿aden dowód.
Demokracja i jej swobody s¹ stale zagro¿one  jawnie z prawa, skrycie
z lewa. Trudna zasada Jeffersona nie traci nigdy swej pal¹cej aktualnoci.
SUMMARY

In Western judiciary an alarming trend is on the rise to pass as purely legal verdict what in
fact are covert acts of legislation. Authoritative judiciary  in this sense  does not ensure the due
application of law and human rights protection. On the contrary, human rights are exposed to
violations; especially the right to freedom of opinion and expression. A case in point is the recent
decision of our Constitutional Tribunal to declare valid the moot article in The Penal Code pertaining
to slander  and the coercive apologies it entails.

