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I. WSTĘP
Obrońcy życia, opowiadając się za ochroną prawa do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz w celu uświadomienia społeczeństwa, czym jest aborcja sięgają po różne środki wyrazu, aby wyrazić swoją opinię w jednej z obecnie najistotniejszych społecznie kwestii, jaką
niewątpliwie stanowi prawna dopuszczalność aborcji. Jednym z elementów kampanii prowadzonej
przez osoby zaangażowane w zapewnienie jak najszerszej prawnej ochrony życia ludzkiego jest prezentowanie zdjęć nienarodzonych dzieci zabitych na prenatalnym etapie rozwoju, umieszczanych na
plakatach i bilbordach, wystawianych podczas zgromadzeń i wystaw. Tego rodzaju pikiety i ekspozycję organizowane są na terenie Polski od 2005 r. Dotychczas odbyło się ich kilka tysięcy na obszarze
całego kraju. Podobne przedsięwzięcia były organizowane także w innych europejskich krajach, np.
w Irlandii, na Słowacji czy w Belgii.
Tego typu akcje cieszą się niewątpliwie dużym poparciem społecznym, o czym świadczy choćby ilość
popisów zebranych pod obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi, mającymi na celu wprowadzenie prawnej ochrony dzieci poczętych. Łączna ilość podpisów wyrażających aprobatę dla zapewniania
prawa do życia nienarodzonych dzieci wynosi prawie 2 miliony.
Prezentowanie zdjęć nienarodzonych dzieci pozbawionych życia na etapie prenatalnym ma charakter
informacyjny. Są to autentyczne fotografie przedstawiające ciało człowieka zabitego w wyniku aborcji. Działanie polegające na przedstawianiu takich zdjęć jest głęboko umotywowane na płaszczyźnie
moralnej oraz podyktowane zdecydowaną wolą występowania na rzecz ochrony praw dziecka od
jego poczęcia.
Przy ocenie pod względem prawnym zachowania obrońców życia polegającego na prezentowaniu
zdjęć dzieci zabitych w wyniku aborcji, tj. jego dopuszczalności z punktu widzenia przepisów prawa, należy wziąć pod uwagę szerszy kontekst wskazanego zagadnienia, w szczególności uwzględnić
szereg wolności i praw gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej oraz akty prawa
międzynarodowego, takich jak wolność wyrażania poglądów, wolność zgromadzeń, prawo do publicznego wyrażania swojej opinii, jak również ocenę takiego działania pod względem etycznym,
społecznym oraz moralnym.
Osobom prezentującym przedmiotowe fotografie najczęściej Policja w toku postępowania w sprawach
o wykroczenia stawiany jest zarzut wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym, tj. czyn z art. 51
§ 1 ustawy - Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm., dalej jako: „KW”)
lub umieszczania w miejscu publicznym nieprzyzwoitych treści, tj. czyn z art. 141 KW.
Zachowanie obrońców życia z punktu widzenia przepisów prawa wykroczeniowego, jak również
polskiej ustawy zasadniczej oraz prawa międzynarodowego nie jest bezprawne i wpisuje się w gwarantowane w demokratycznym państwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP) wolności, realizując jedno
z podstawowych uprawnień obywatelskich do czynnego udziału w debacie publicznej na społecznie
istotny temat.
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II.DOPUSZCZALNOŚĆ PREZENTOWANIA PRAWDY
O ABORCJI W ŚWIETLE KODEKSU WYKROCZEŃ
Obrońcom życia w związku z prowadzonymi przez nich akcjami społecznymi polegającymi na prezentowaniu zdjęć dzieci zabitych na prenatalnym etapie rozwoju najczęściej próbuje się zarzucić wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym (art. 51 § 1 KW) lub umieszczanie w miejscu publicznym
nieprzyzwoitych treści (art. 141 KW). Wskazane przepisy jednak z pewnością nie znajdują zastosowania do zachowania polegającego przedstawianiu szerszemu gronu odbiorców fotografii abortowanych
dzieci.

1. DEFINICJA WYKROCZENIA
Na wstępie należy wyjaśnić pojęcie „wykroczenia”. Ustawodawca poprzez art. 1 § 1 i 2 KW określił
podstawy odpowiedzialności za wykroczenia pozwalające ustalić elementy struktury, a w konsekwencji definicję tej kategorii czynu zabronionego. Otóż wykroczeniem jest czyn społecznie szkodliwy
i zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany oraz zawiniony. 1.
Wykroczenie musi być zatem nie tylko czynem zabronionym przez ustawę, co stanowi jego element
formalny, ale i społecznie szkodliwym - element materialny wykroczenia. Dla uznania danego czynu
za wykroczenie nie jest więc wystarczające to, że czyn ten wypełnił określone w ustawie znamiona
czynu zabronionego i jest bezprawny. Konieczne jest jeszcze, żeby charakteryzował się on społeczną
szkodliwością. I odwrotnie, sama społeczna szkodliwość danego czynu nie pozwala uznać go za
wykroczenie, jeżeli jednocześnie nie jest on zabroniony przez ustawę 2.
Ustalanie, czy w danej sprawie mamy do czynienia z wykroczeniem powinno następować poprzez
właściwą kolejność weryfikacji elementów struktury wykroczenia. Punktem wyjścia odpowiedzialności za wykroczenie jest bowiem czyn i to ten element musi być zweryfikowany jako pierwszy. Należy
zatem ustalić, czy oceniane zachowanie się sprawcy jest czynem w rozumieniu KW. Jeżeli czynem
takim nie jest, to badanie pozostałych elementów struktury wykroczenia staje się bezcelowe, bowiem
bez czynu nie ma wykroczenia (nulla contraventio sine actione).
Natomiast jeśli okaże się, że mamy do czynienia z czynem, wówczas należy zweryfikować, czy jest on
zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany, a więc czy jest bezprawny i karalny. Następnie zaś,
gdy odpowiedzi na te pytania okażą się pozytywne, trzeba zbadać, czy oceniany czyn jest społecznie
szkodliwy. W końcu, jeśli i ten warunek zostanie spełniony, konieczne jest ustalenie, czy sprawcy
czynu można przypisać winę3.
Ustawowe znamiona wykroczenia podlegają udowodnieniu w toku postępowania w sprawach
o wykroczenia w tym sensie, że czyn może być uznany za wykroczenie i stanowi podstawę odpowiedzialności tylko wtedy, gdy zawiera cechy określone w ustawowym typie wykroczenia. Brak
w czynie sprawcy realizacji chociażby jednego z ustawowych znamion wykroczenia opisanego
1 P. Daniluk, Komentarz do art. 1 KW,[w:] P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016, SIP Legalis, 2018 r., Nb. 5.
2 Ibidem.
3 Ibidem, Nb. 6.
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w przepisie, który ma być podstawą prawną ukarania, powoduje wyłączenie odpowiedzialności
z tego właśnie przepisu i umorzenie postępowania, a gdy stwierdzone to zostanie na etapie orzekania,
na rozprawie – powoduje wydanie orzeczenia uniewinniającego4.

2. ART. 51 § 1 KODEKSU WYKROCZEŃ
Zgodnie z art. 51 § 1 KW: Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój,
porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Przepis ten przez ustawodawcę został umieszczony
w rozdziale VIII KW pt. wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, co determinuje przedmiot ochrony prawnej i dobro zabezpieczone przez uchwalenie przepisu.
Brzmienie art. 51 KW nie pozostawia wątpliwości co do tego, że aby wskazany przepis znalazł zastosowanie, musimy mieć do czynienia z zachowaniem, które jest wybrykiem. W związku z tym dla
właściwego stosowania przedmiotowego przepisu niezbędne jest zrozumienie pojęcia wybryku.
W potocznym użyciu określa się w ten sposób postępek odbiegający od przyjętych norm zachowania
się5. Z kolei w nauce prawa można spotkać trzy koncepcje rozumienia pojęcia wybryk: podmiotową,
przedmiotową oraz przedmiotowo-podmiotową.
Pierwsza z nich, podmiotowa, koncentruje się na osobie sprawcy i jego psychicznym nastawieniu do
popełnianego czynu. Takie ujęcie wybryku prezentował J. Makarewicz, według którego wybryk polega
na lekceważeniu przez sprawcę otoczenia, stawianiu własnych fantazji ponad względy innych osób6.
M. Bojarski zwraca uwagę, iż współcześnie rozumie się to raczej nie jako lekceważenie otoczenia,
a lekceważenie konkretnych norm postępowania, lekceważenie prawa7.
Z kolei według koncepcji przedmiotowej, dla rozumienia wybryku podstawowe znaczenie mają elementy takie jak: miejsce działania sprawcy, sposób zachowania się sprawcy i otoczenie. Taka definicja przedstawiona została przez M. Siewierskiego: wybrykiem jest takie działanie, które narusza lub
zagraża naruszeniem porządku publicznego i przez to zdolne jest do wywołania u publiczności uczucia
niepokoju lub innego wyprowadzenia z równowagi duchowej8.
Współcześnie największym uznaniem cieszy się koncepcja przedmiotowo-podmiotowa, którą najprościej przedstawił Lech Falandysz. Według niego wybrykiem jest czyn rażąco odbiegający od przyjętych
w danych okolicznościach obowiązujących norm zachowania się i okazujący lekceważenie ich przez
sprawcę9. Definicja ta kładzie nacisk na rażącą sprzeczność danego czynu z normami zachowania się
przyjętymi w danych okolicznościach.

4 M. Bojarski, Komentarz do art. 1 KW [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016, SIP Legalis, 2018 r., Nb. 31.
5 Słownik języka polskiego PWN.
6 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 680.
7 M. Bojarski, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011, s. 573.
8 M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965, s. 437.
9 L. Falandysz, Wykroczenie zakłócenia porządku publicznego, Warszawa 1974, s. 30.
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Podobną i najprawdopodobniej najpełniejszą definicję wybryku przedstawił Sąd Najwyższy: wybryk
to zachowanie się, jakiego wśród konkretnych okoliczności czasu, miejsca i otoczenia ze względu na
przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem wywołuje
powszechne negatywne oceny społeczne i odczucia obrazy, gniewu, oburzenia. Wybryk charakteryzuje
więc ostra sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami zachowania. Nie może być zatem uznany za wybryk czyn, który wręcz wzbudza - w odbiorze powszechnym - akceptację, choćby milczącą10.
Z pow yższych definicji w yłania się obraz w ybryku jako zachowania, które budzi powszechne oburzenie. Chcąc zatem odpowiedzieć na py tanie, czy zachowanie obrońców życia, polegające na prezentowaniu fotografii przedstawiających dzieci zamordowane
w wyniku aborcji, stanowi wybryk, należałoby zbadać, czy zachowania te budzą powszechne oburzenie bądź wykazać, że są rażąco sprzeczne z powszechnymi normami zachowania. Oznacza to
konieczność wykazania, że jest zachowaniem, którego w konkretnych okolicznościach czasu, miejsca
i otoczenia, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia, nie należało się spodziewać. Jeśli tak nie jest, to zachowanie nie stanowi wybryku. Zachowanie obrońców życia nie ma
wyżej wymienionych cech. Nie wykracza ono poza powszechnie przyjęte normy.
Nie może również być wątpliwości, że zastrzeżenia przechodnia lub policjanta do treści plakatów prezentujących abortowane dzieci, nie mogą uzasadniać postawienia zarzutu naruszenia porządku publicznego. Kontrowersyjna treść nie jest bowiem zachowaniem, a tym bardziej nie jest wybrykiem.
Korzystanie z wolności wyrażania poglądów i manifestowanie poglądów na ważny społecznie temat,
poprzez prezentowanie na plakatach i bilbordach, wystawianych podczas zgromadzeń i wystaw fotografii nienarodzonych, dzieci zabitych w prenatalnym okresie rozwoju, samej swojej istoty nie jest
czymś odbiegającym od normy społecznej. Osoby postronne nie mogą czuć się zaskoczone, że ktoś
korzysta z prawa do manifestowania swoich poglądów. Skoro prawo gwarantuje obywatelom wolność
wyrażania poglądów to nie sposób uznać takiego zachowania za godzące w powszechnie przyjęte
normy. Przeciwnie: to zakaz publicznego informowania i wyrażania poglądów na temat aborcji
prowadziłby do zagrożenia fundamentalnych wartości społeczeństwa demokratycznego, takich
jak wolność słowa, pluralizm poglądów, społeczeństwo obywatelskie.
Kwestię niezasadności kwalifikacji zachowania osób umieszczających plakaty i bilbordy przedstawiające skutki aborcji jako wybryku, przesądzają cytowane wcześniej słowa uzasadnienia wyroku
Sądu Najwyższego, który stwierdził, że Nie może być uznany za wybryk czyn, który wręcz wzbudza
– w odbiorze powszechnym akceptację, choćby milczącą. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że
większość odbiorców, która zapoznaje się treścią przedmiotowych zdjęć, w sposób milczący akceptuje prezentowanie banerów o treści antyaborcyjnej. Znaczna część społeczeństwa wprost wyraża
swoje uznanie dla działań na rzecz obrony życia dzieci poczętych. Potwierdzają to aktualne statystyki CBOS nt. opinii publicznej w Polsce w sprawie aborcji. Według nich 75 % Polaków uważa,
iż aborcja jest złem i nigdy nie może być usprawiedliwiona 11 . Ponadto, w odbiorze społecznym nie występuje odczucie powszechnego zgorszenia w zetknięciu z plakatami, co potwierdzają również takie artykuły jak na przykład: http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/rzeszow/a/
antyaborcyjnych-plakatow-bedzie-w-rzeszowie-wiecej-wideo,11723128/, w którym wszystkie spośród 5 zapytanych osób wyrażają poparcie dla billboardu znajdującego się w centrum miasta.

10 Wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 1992 r., sygn. akt III KRN 189/92.
11 http://www.rp.pl/artykul/1038458-Przyzwolenie-na-aborcje-maleje-w-Polsce.html#ap-1.

8

Podobne kampanie, dzięki działaniom innych organizacji, trwają na całym świecie. Zdjęcia prezentowane są (między innymi) w Stanach Zjednoczonych 12 , Wielkiej Brytanii 13 , Holandii 14 ,
Kanadzie15 i Czechach16.
Prezentowane zdjęcia przez działaczy organizacji pro-life w odbiorze powszechnym nie budzą więc
zgorszenia. Wedle przywołanych słów Sądu Najwyższego, już sam fakt, że dane zachowanie budzi
w odbiorze części społeczeństwa akceptację - choćby milczącą - przesądza, że nie można tego zachowania uznać za wybryk.
Odwołując się z kolei do strony podmiotowej cz y nu zabronionego, pa miętać na leży, że zachowanie będące w ybrykiem powinno cechować się okazy waniem lekceważącego stosunku sprawcy do norm zachowania obowiązujących w danych okolicznościach.
W przypadku osób wyrażających swoje poparcie dla obrony życia poprzez prezentowanie zdjęć ciał
dzieci po aborcji, nie jest celem godzenie w normy społeczne i lekceważenie ich. Celem dla takich
osób jest wyrażenie swojej opinii, korzystając z jednego z podstawowych praw człowieka.
Podsumowując, należy stwierdzić, że zachowanie polegające na prezentowaniu fotografii potępiających aborcję nie jest wybrykiem i to niezależnie od tego, czy ocenia się je w oparciu o znamiona
przedmiotowe czy podmiotowe. Ocena zachowania takich osób w świetle art. 51 § 1 KW nie powinna
budzić wątpliwości i wskazuje, że ich czyny nie są rażąco sprzeczne z powszechnymi normami zachowania i nie cechują się lekceważącym stosunkiem do nich.

3. ART. 141 KODEKSU WYKROCZEŃ
Art. 141 KW stanowi: Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500
zł albo karze nagany. Znajduje się on w Rozdziale XVI, zatytułowanym Wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej.
Prz epis k a zu ist ycznie w y m ien ia , ż e k a rz e pod lega nieprz y z woite og łosz enie, napis, rysunek lub słowa. Z oczy wistych względów w przy padku osób umieszczających
na banerach fotografie przedstawiające skutki aborcji, nie można mówić o napisie ani
o nieprzyzwoitych słowach, gdyż inkryminowanym elementem transparentu są zdjęcie ciał dzieci
po aborcji.
Ogłoszenie jest różnie definiowane w doktrynie. Wyróżnia się następujące formy zachowania, które
wypełniają to znamię:
1. zawiadomienie o czymś lub reklama czegoś w postaci tekstu zamieszczonego w prasie, plakatu, kartki z napisem itp.; anons, afisz17;
12 Kampanie antyaborcyjne w USA: http://www.abortionno.org.
13 Kampanie antyaborcyjne w Wielkiej Brytanii: http://abort67.co.uk.
14 Kampanie antyaborcyjne w Holandii: http://www.abortioninformation.eu.
15 Kampanie antyaborcyjne w Kanadzie: https://www.endthekilling.ca/worldwide.
16 Kampanie antyaborcyjne w Czechach: http://stopgenocide.cz/?a=11&id=0&j=0.
17 T. Bojarski (red.), Komentarz do art. 141 KW [w:} Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007, LEX/el. 2018 Nb. 3.
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2. krótka forma wypowiedzi, w której autor ogłasza coś odbiorcy. Można je umieścić w środkach
masowego przekazu, na tablicach miejskich, w sklepie, w bloku, na słupie ogłoszeniowym
i w innych miejscach18;
3. ogłoszenie wiadomość o czymś umieszczona w miejscu publicznym w formie pisemnej lub
rozpowszechniona przez środki przekazu19.
Próba zakwalifikowania plakatów oraz bilbordów przedstawiających zdjęcia nienarodzonych dzieci
zabitych w wyniku aborcji jako ogłoszenia jest sprzeczna zarówno z podanymi definicjami, jak i z powszechnym odbiorem znaczenia tego słowa.
Jeśli chodzi o definicję rysunku na potrzeby tego artykułu, to w doktrynie występują następujące
definicje:
1. kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegająca na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi, np. ołówka, mazaka, kredki, węgla,
tuszu (T. Grzegorczyk);
2. kontur, zarys, kształt bądź wizerunek czegoś (T. Bojarski);
3. wizerunek czegoś, kontur, zarys20.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, zachowanie osób uczestniczących w zgromadzeniach lub
przygotowujących wystawy, podczas których są prezentowane zdjęcia dzieci zabitych na prenatalnym
etapie życia nie wypełnia i tego znamienia. Nie można uznać, że fotografia jest rysunkiem. Należy
podkreślić, że do specyfiki Kodeksu wykroczeń należy ujmowanie konkretnych, najbardziej rażących
w chronione dobra zachowań, stąd kazuistyczne określanie znamion w przepisach, w przeciwieństwie do Kodeksu karnego, gdzie dyspozycje mają charakter syntetyczny, czyli mają za zadanie ujęcie
szerokiej gamy zachowań godzących w dobro chronione prawem. Biorąc pod uwagę założenie o racjonalności ustawodawcy, należy wskazać, że przepis mógł zostać sformułowany na przykład w taki
sposób: Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoitą treść... Skoro jednak w przepisie zostały
wyraźnie wskazane rysunki, ogłoszenia i napisy, to wynika z tego jednoznacznie, że ustawodawca
chciał spenalizować dokładnie te zachowania. Nie można w konsekwencji rozszerzać znaczenia rysunku na fotografie, a ogłoszenia na banner o charakterze informacyjnym. Rozszerzająca interpretacja
stoi w sprzeczności z fundamentalnymi dla prawa karnego zasadami, m.in. z zasadą nullum crimen
sine lege certa, zgodnie z którą czyny zabronione od niezabronionych powinny być możliwie łatwe do
odróżnienia, jak również z zasadą nullum crimen sine lege stricta, zakazującej stosowania wykładni
rozszerzającej na niekorzyść obwinionego.
Chcąc dokonać oceny zasadności kwalifikacji zachowań osób instalujących banery prezentujące fotografie skutków aborcji na podstawie tego przepisu, należy pamiętać, jaki jest przedmiot ochrony art.
141 KW. Doktryna nie ma wątpliwości co do tego, że zgodnie z tytułem rozdziału jest nim obyczajność
(ew. moralność) publiczna. Warto omówić bliżej pojęcie „obyczajności”. Definicja wskazanego słowa
18 T. Grzegorczyk (red.), Komentarz do art. 141 KW [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2010, LEX/el. 2018, Nb. 5.
19 Słownik Języka Polskiego PWN.
20 B. Kurzępa, Komentarz do art. 141 KW [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2008, LEX/el. 2018 Nb. 3.
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obejmuje po pierwsze dobre obyczaje, moralność, przyzwoitość, grzeczność, po drugie obyczajowość21.
Synonimem słowa obyczajność jest przyzwoitość, czyli przeciwieństwo słów: nieskromność, bezwstydność, nieobyczajność; niezgodność z panującymi normami, zasadami, etykietą22. Nie ulega wątpliwości,
że wszystkie przywołane tu synonimy (nieskromny, bezwstydny, nieobyczajny) mają silne konotacje
ze sferą seksualną, a przynajmniej fizjologiczną.
W doktrynie podkreśla się, że znamię nieprzyzwoitości konieczne dla zaistnienia tego wykroczenia,
jest w dużej mierze uzależnione od panujących w społeczeństwie, w danym czasie i miejscu, poglądów
na to, co jest nieprzyzwoite, a co nie23. Inni autorzy definiują nieprzyzwoitość tak: bezwstydny, nieskromny, niezgodny z panującymi normami czy zasadami, nieobyczajny (B. Kurzępa). Uchwała Sądu
Najwyższego definiuje obyczajność w węższy, bardziej konkretny sposób: Zdaniem Sądu Najwyższego
obyczajność to podstawowe moralne zasady współżycia społecznego w zakresie przeżyć, kontaktów
i związków seksualnych24. I choć takie ujęcie nie spotkało się z aprobatą części doktryny (T. Grzegorczyk), to w celu przybliżenia nieostrych pojęć obyczajności czy przyzwoitości ten sam autor na
tej samej stronie podaje takie przykłady nieobyczajnych (a to właśnie obyczajność jest przedmiotem
ochrony przy 141 KW) wybryków: Nieobyczajnym wybrykiem jest np. współżycie na plaży, załatwianie
potrzeb fizjologicznych na ulicy [...], podszczypywanie lub poklepywanie pośladków, molestowanie przy
użyciu wibratora w autobusie, spanie na ulicy, spacerowanie nago po ulicy, ekshibicjonizm, pokazywanie nieprzyzwoitych fotografii, opalanie się topless, co nie dotyczy miejsc przeznaczonych do opalania,
itd. (T. Grzegorczyk). Jak widać, wszystkie wymienione przykłady dotyczą sfery seksualnej lub fizjologicznej. Podobne przykłady podaje T. Bojarski: Nieprzyzwoitym ogłoszeniem jest np. plakat reklamujący usługi seksualne, nieprzyzwoitym napisem – słowa znieważające inną osobę, nieprzyzwoitym
rysunkiem – przedstawienie czyjejś postaci w sytuacji intymnej, np. w czasie zaspokajania potrzeby
fizjologicznej (T. Bojarski).
Podsumowując te rozważania, należy wskazać, że nieobyczajność i nieprzyzwoitość dotyczą przyjętych w danym społeczeństwie obyczajów i norm, ze szczególnym naciskiem na sferę
seksualności i fizjologii.
Sprzeczna z rozpowszechnionymi intuicjami językowymi byłaby też opinia, że prezentacja fotografii
ciała dziecka po aborcji, obliczona na przekonanie osób postronnych do ochrony życia, była lekceważeniem powszechnie przyjętych obyczajów. Obyczaje te dopuszczają przecież prezentację poglądów
i informację o ważkich społecznie sprawach nawet w wyrazisty i kontrowersyjny sposób. Szczególnie
wyraźnie widać rozdźwięk pomiędzy przywoływanymi w doktrynie przykładami pokazującymi
spektrum zachowań sprzecznych z przedmiotem ochrony (współżycie na plaży, molestowanie przy
użyciu wibratora w autobusie itp.), a prezentowaniem fotografii przedstawiających skutki aborcji.
Należy również rozpatrzyć, czy wykroczenie z art. 141 KW może być popełnione wyłącznie umyślnie,
czy również nieumyślnie. Część doktryny (T. Bojarski, G. Kasicki, A. Wiśniewski) opowiada się za
tym, że strona podmiotowa zakłada w tym przypadku wyłącznie umyślność. Należy przychylić się do
takiego stanowiska, gdyż sprawca musi mieć świadomość nieprzyzwoitości umieszczonego przedmiotu
lub używanych słów. (G. Kasicki, A. Wiśniewski).

21 „Słownik Języka Polskiego” pod red. W. Doroszewskiego, PWN, Warszawa 1963.
22 „Słownik Języka Polskiego” pod red. W. Doroszewskiego, PWN, Warszawa 1963.
23 M. Bojarski. W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz..., 2006, s. 723.
24 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1977 r., VII KZP 30/76, OSNKW 1977, nr 6, poz. 58.
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4. WPŁYW ZDJĘĆ PRZEDSTAWIAJĄCYCH DZIECI ZABITE
W WYNIKU ABORCJI NA PSYCHIKĘ
W debacie publicznej przez przeciwników przedstawiania fotografii nienarodzonych dzieci zamordowanych na prenatalnym etapie życia pojawia się często argument dotyczący rzekomo negatywnego
ich wpływu na psychikę człowieka, w szczególności dziecka.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że dokumentalne obrazy realistycznie ukazują szczątki martwego ciała ludzkiego. Komentarz oraz zdjęcia jasno prezentują ideę zła, jaką jest zabijanie. Ukazują
też alternatywę dla aborcji, jaką jest przyjęcie dziecka.
Zgodnie z opinią psychologiczną z dnia 15 kwietnia 2006 r. oglądanie zdjęć z wystawy przez dzieci
w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym, szkolnym i w wieku dorastania nie stanowi urazu i zasadniczo nie jest zagrażające. Jest natomiast źródłem przeżyć bezpośrednio związanych
z własnymi doświadczeniami oraz przeżyciami i reakcjami rodziców. (...) Dzieci, także nieświadomie
mają kontakt z życiem emocjonalnym rodziców. Im dziecko młodsze, jego reakcje w większym stopniu
zależą od reakcji rodziców. Dzieci bezbłędnie odczytują stan emocjonalny rodziców. Gniew rodziców
może wywołać reakcję lekową. Jednak będzie się ona wiązała z samym rodzicem. Dzieci do trzeciego
roku życia nie rozumieją czym jest martwe ciało i śmierć. Reakcje dzieci do trzeciego roku życia na
zdjęcia martwych ciał zależą wyłącznie od reakcji rodziców. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą
oczekiwać wyjaśnień od osób bliskich. Sposób wyjaśnienia przez dorosłych kwestii aborcji, zasadniczo
wpłynie na sposób przyjęcia przez dziecko treści wystawy25.
Niezwykle istotne pozostaje w tym kontekście, że uraz powstaje w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,
również w czasie realnego zagrożenia jakie doświadczają inni. Oglądanie obrazów o urazowej tematyce
nie wywołuje urazu. U osób, które doświadczyły wcześniej urazów, szczególnie przemocy, zaniedbania
i strat dziecka, np. w wyniku aborcji, oglądane na wystawie zdjęcia mogą wyzwolić emocje związane
z doświadczonymi wcześniej urazami. Wyzwolenie emocji ma istotne znaczenie dla tych osób26.
Z punktu widzenia psychiki dziecka oraz jego rozwoju ważne jest, że w wieku dorastania temat śmierci, aborcji, przemocy jest przez młodzież chętnie podejmowany i dyskutowany. Zdolność do myślenia
logicznego i abstrakcyjnego, krytycyzmu, pozwala na wyszukiwanie niekonsekwencji w zachowaniu
dorosłych. Równocześnie poszukuje duchowych i moralnych autorytetów. Temat aborcji przedstawiony
na wystawie, dostarcza dla tej dyskusji potrzebnych informacji27.
Podkreślenia wymaga, że w opinii zostało również stwierdzone, iż na podstawie obserwacji dziecka siedmioletniego, oglądającego zdjęcia z wystawy, nie stwierdzono zaburzonych reakcji emocjonalnych. Dziecko jednak, o czym należy pamiętać, w dość dużym stopniu polega na komentarzu
dorosłych, który pozwala na zrozumienie przedstawionych treści28.
Zdjęcia zabitych w wyniku aborcji dzieci mogą wywoływać uczucia niechęci i wstrętu, które to
25 Opinia psychologiczna z dnia 15.04.2006 r. sporządzona przez Beatę Rusiecką – psychologiczne skutki percepcji Wystawy pt. Wybierz Życie, ze
szczególnym uwzględnieniem jej percepcji przez dzieci, str. 9.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem, str. 9-10.
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reakcje są adekwatne do tematu zdjęć. Dodatkowo osoby, które bezpośrednio albo pośrednio doświadczyły aborcji, poza uczuciami wstrętu, przeżywać mogą uczucia żalu, gniewu, winy, charakterystyczne dla procesu żałoby. Uczucia wstrętu pozwalają na emocjonalne oddzielenie od zmarłego, przeżycie żałoby, akceptację faktu umierania przy braku akceptacji zabijania, pragnienie życia
i szacunek wobec niego29.
Co więcej wystawa antyaborcyjna może okazać się trudna do przyjęcia dla niektórych osób ze względu
na powszechną niechęć wobec tematu śmierci i aborcji, które uznawane są społecznie za tematy tabu.
Źródłem tematów zakazanych są zbrodnie, czyny obciążające winą, które nieujawnione mają wpływ
na życie jednostek, tyle że w sposób nieświadomy30.

5. ETYCZNA ORAZ MORALNA OCENA PRZEDSTAWIANIA CIAŁ
DZIECI ZABITYCH W WYNIKU ABORCJI
Najważniejszym elementem oceny moralnej każdego działania, jest stwierdzenie, jakie były intencje
sprawcy oraz jego cel. Prezentacja zdjęć dzieci będącymi ofiarami aborcji ma na celu edukację społeczną. Poprzez swoją wizualną formę zaadresowana jest przede wszystkim do tych osób, do których
argumenty werbalne z jakiś powodów trafić nie mogą31.
Niezaprzeczalnie wystawy obrońców życia mogą swoją formą szokować, ale szok nie jest tu celem
samym w sobie, lecz środkiem, który ma pobudzić oglądających do refleksji. Jest to szok zamierzony,
którego celem jest unaocznienie pewnej prawdy o człowieku i społeczeństwie, po to, by człowieka i społeczeństwo uczynić nie gorszym, lecz lepszym32. W prezentowaniu fotografii martwych dzieci zabitych
przed narodzeniem chodzi o budowanie człowieka i wyzwolenie go z niewoli przesądów, poprzez
konfrontację z niewygodną prawdą o nim samym, ilustrowaną przedstawionymi zdjęciami. Troska
zaś o bezwzględne poszanowanie ludzkiego życia od momentu poczęcia, nie jest tylko subiektywnym
wymysłem osoby opowiadającej się w ten sposób za ochroną życia ludzkiego, ale podziela go wraz
z nią ogromna część naszego społeczeństwa. Prawo do wyrażania swoich najgłębszych przekonań,
zwłaszcza w kwestii tego, co uznaje się za dobre, a co za złe, jest podstawowym prawem moralnym
i jednym z elementarnych praw człowieka, i nie może być kwestionowane33.
Odróżnienia wymaga poziom estetyczny od poziomu etycznego. Czym innym jest bowiem uczucie obrzydzenia i niesmak, czym innym zaś doświadczenie, że jest się przymuszanym do obcowania
z czymś etycznie złym. Skrajnie nieestetyczny obraz nie jest jeszcze żadnym powodem, by domagać
się usunięcia go z pola naszego widzenia. Choć zdjęcia poaborcyjne mogą zapewne wzbudzać w kimś
skrajnie negatywne uczucia estetyczne, to w kimś innym podobne uczucia może spowodować np. zdjęcia
krojonego mięsa, czy też owadów serwowanych na talerzu i zjadanych przez ludzi34.
Odnosząc się do tych stwierdzeń, warto wskazać, że w codziennym życiu często spotyka się przecież dzieci o poparzonych twarzach, osoby chore o zniekształconych nowotworem ciałach, których
wygląd w pierwszym estetycznym odruchu może również wzbudzać u wielu obrzydzenie. Mimo to
29 Ibidem, str. 9.
30 Ibidem, str. 10.
31 Opinia w sprawie etycznej oceny wystawy sporządzona przez dra Zbigniewa Stawrowskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
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pomysł, aby ze względu na negatywne wrażenia estetyczne zakazać takim osobom publicznego pokazywania się na ulicy, musi zostać stanowczo odrzucony. Ostatecznie, w kwestiach czysto estetycznych
obowiązuje zasada de gustibus non disputandum i wynikająca z niej postawa tolerancji. Jeśli u kogoś
jakiś obraz wywołuje estetyczny niesmak, nie musi się nim napawać, lecz może sam odwrócić głowę
lub zamknąć oczy35.
Gdyby zachowanie osób prezentujących zdjęcia dzieci zabitych przed narodzeniem oceniać pod tym
względem abstrakcyjnie, w całkowitym oderwaniu od konkretnej rzeczywistości społecznej, można by
jej zasadnie zarzucić, że ukazując publicznie drastyczne sceny i ofiary przemocy, negatywnie wpływa
na oglądające ją dzieci, zwłaszcza na poczucie bezpieczeństwa niezbędne dla ich właściwego rozwoju
emocjonalnego i moralnego. Z drugiej strony, uwzględniając ten społeczny kontekst trudno nie dostrzec,
że w Polsce nie budzą zastrzeżeń i są czymś powszechnym inne wystawy ukazujące przemoc i zachowania nieludzkie – wystawy szokujące, ale w szczytnym celu: po to, by piętnować zło i z nim walczyć. Do
takich metod odwołują się np. ekolodzy, pokazujący zdjęcia obdartych ze skór zwierząt, czy pacyfiści,
obrazujący w sposób szokujący ofiary wojny. Inny przykład to seria zdjęć przedstawionych w ramach
kampanii skierowanej przeciwko przemocy w rodzinie, wraz z najbardziej znanym zdjęciem pobitej
kobiety i napisem: „Bo zupa była za słona”36.

35 Ibidem.
36 Ibidem.
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III. ZAKRES NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH PRZEZ POLICJĘ W SPRAWACH O WYKROCZENIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PREZENTOWANIA
ZDJĘĆ UKAZUJĄCYCH OFIARY ABORCJI 37
Postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczą czynów zabronionych, których ciężar gatunkowy
jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku przestępstw. Czasem nie przekracza nawet granicy
znikomej społecznej szkodliwości. W konsekwencji pełni ono inne funkcje niż postępowanie karne,
w związku z czym należy także dostrzegać istotne różnice między postępowaniem przygotowawczym
a czynnościami wyjaśniającymi. Jednak to właśnie postępowanie w sprawach o wykroczenia częściej
dotyka przeciętnego obywatela38.
Osobą, która przeprowadza niezbędne czynności, jest w większości przypadków funkcjonariusz
Policji. Starania podejmowane na rzecz jak najlepszego wykonania swoich obowiązków spotykają
się nieraz z poczuciem krzywdy ze strony obywatela, któremu towarzyszy poczucie nieproporcjonalnej reakcji. Prowadzi to do niepotrzebnych frustracji oraz polaryzacji między Policją a obywatelami uniemożliwiających współpracę, w szczególności między funkcjonariuszem, a świadkiem
danego zdarzenia. Przyczyną nieporozumień bywa też brak świadomości prawnej obu stron
pozornego konfliktu.39
W związku z powyższym, pomocne wydaje się wskazanie granic, w jakich może poruszać się prowadzący postępowanie, by wypełnić należące do niego obowiązki, starając się jednocześnie, aby jego
działanie było najmniej uciążliwe dla obywatela40.
1. ZAKRES KONIECZNYCH CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCYCH
A. CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE
Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001
r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.; dalej jako: KPW) pojawienie się zawiadomienia o popełnieniu
wykroczenia obliguje Policję do przeprowadzenia czynności wyjaśniających. Kluczowe znaczenie
ma jednak zakres wskazanego obowiązku. Nie zawsze oznacza on konieczność np. przesłuchiwania
świadków, czy przeprowadzenia innych czynności dowodowych.
B. CEL CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCYCH
Celem czynności wyjaśniających jest ustalenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania
i wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Jak stanowi art. 5 KPW, nie wszczyna się postępowania zwłaszcza wówczas, 1) gdy brak danych uzasadniających dostatecznie podejrzenie popełnienia czynu, lub
2) czyn nie zawiera znamion wykroczenia. Wydaje się, że doświadczony funkcjonariusz Policji wie,
37 Rozdział opracowany na podstawie Opinii prawnej z dnia 12.9.2017 r. sporządzonej dla Komendy Głównej Policji przez adw. dra Jerzego Ferenza,
adw. dra Bartosza Lewandowskiego, oraz adw. dra Olgierda Pankiewicza.
38 Opinia prawna z dnia 12.9.2017 r. sporządzona dla Komendy Głównej Policji przez adw. dra Jerzego Ferenza, adw. dra Bartosza Lewandowskiego
oraz adw. dra Olgierda Pankiewicza.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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jakie czynności są niezbędne i zarazem wystarczające w danej sprawie do tego, aby niezwłocznie
rozstrzygnąć, czy postępowanie należy wszczynać, czy odmówić wszczęcia postępowania.
Przeprowadzanie czynności wyjaśniających nie stanowi odpowiednika postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym, lecz ma charakter zdecydowanie mniej formalny41. W. Kotowski
stwierdza, że: w toku postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa przeprowadza się
dowody, natomiast w sprawach o wykroczenia czynności mają charakter utrwalania wiadomości o dowodach. Tak więc sposób dokumentowania wykroczenia nie jest procedurą sensu stricto dowodową, lecz
tylko ją przypominającą42. Celem czynności wyjaśniających nie jest więc przeprowadzenie dowodu,
ale jedynie pozyskanie informacji o źródle dowodowym, które może zostać ewentualnie wykorzystane dopiero na etapie postępowania przed sądem43.
Przykład I: Nie zawsze będzie konieczne przesłuchanie wszystkich świadków zdarzenia, kiedy wystarczające może okazać się jedynie spisanie ich danych, a przez to umożliwienie ewentualnego przesłuchania dopiero na etapie sądowym, jeśli zajdzie taka potrzeba44.
Przykład II: Jeśli z samego opisu zdarzenia, po wypytaniu zawiadamiającego widać, że czyn nie
wypełnia znamion wykroczenia, to odnotowanie okoliczności wypytania i poinformowania osoby
zgłaszającej przez Policjanta będzie wystarczającą podstawą zaniechania dalszych czynności wyjaśniających i wszczynania postępowania45.
C. KIEDY OKOLICZNOŚCI CZYNU NIE BUDZĄ WĄTPLIWOŚCI
Zgodnie z art. 54 § 3 KPW, jeżeli okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, utrwalenie czynności
wyjaśniających można ograniczyć do sporządzenia notatki urzędowej. W takich sytuacjach może
ona stanowić materiał wystarczający do skierowania wniosku o ukaranie. Natomiast dopiero, gdy
okoliczności nie są jasne, to osoba prowadząca postępowanie ma możliwość (ale nie obowiązek)
przeprowadzenia dowodu zgodnie z art. 54 § 4 KPW. Skoro jedynie notatka urzędowa wystarcza
w niektórych sytuacjach do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, należy zauważyć, że tym bardziej
umożliwia ona reakcję odwrotną, a więc stwierdzenie braku podstaw do jego dalszego prowadzenia.
Przykład: Podczas legalnych zgromadzeń zdarza się, że osoby postronne zgłaszają, iż prezentowane przez demonstrujących treści są ich zdaniem gorszące. Nie oznacza to jednak, że przeprowadzający czynności wyjaśniające funkcjonariusz ma obowiązek zebrać i przeprowadzić wszelkie
możliwe dowody w sprawie, w tym przesłuchać wszystkich uczestników zgromadzenia. W sytuacji, kiedy legalność prezentowanych treści jest oczywista (z perspektywy doświadczenia życiowego lub utrwalonej linii orzeczniczej sądów) Policja może ograniczyć zakres swoich działań do
sprawdzenia, czy zgromadzenie zostało prawidłowo zgłoszone46 (pozyskanie informacji z urzędu
41 W. Kotowski [w:] W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2016, SIP Legalis, komentarz
do art. 25 KPW., nb. 2.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Opinia prawna z dnia 12.9.2017 r. sporządzona dla Komendy Głównej Policji przez adw. dra Jerzego Ferenza, adw. dra Bartosza Lewandowskiego
oraz adw. dra Olgierda Pankiewicza.
45 Ibidem.
46 Należy przy tym pamiętać, że zgodne z prawem są także zgromadzenia spontaniczne. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo
o zgromadzeniach publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 1485): „Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie
byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej”.

16

gminy lub od organizatora zgromadzenia), do wykonania dokumentacji fotograficznej oraz do
sporządzenia notatki urzędowej47.
D. OBLIGATORYJNOŚĆ PRZESŁUCHANIA
Szczególne znaczenie ma zawsze przesłuchanie, czy to potencjalnego sprawcy wykroczenia, czy nawet
samego świadka zdarzenia. Dla przeciętnego obywatela jest to niewątpliwie przykra sytuacja. Dlatego
warto pamiętać, że nie zawsze przeprowadzenie tej czynności jest konieczne. Kodeks wskazuje tylko
jedną sytuację, kiedy organ prowadzący czynności wyjaśniające ma obowiązek jej przeprowadzenia.
Zgodnie z art. 54 § 6 KPW przesłuchanie ma charakter obligatoryjny jedynie wówczas, gdy istnieje
uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie przeciwko osobie przesłuchiwanej.
Przykład: Świadkiem niszczenia roślinności ochronnej było kilkanaście osób. Zdarzenie zostało
również uwiecznione na miejskim monitoringu. W takiej sytuacji obligatoryjne będzie wyłącznie
przesłuchanie potencjalnego sprawcy wykroczenia, a nie wszystkich świadków48.
E. ODSTĄPIENIE OD OBLIGATORYJNEGO PRZESŁUCHANIA
Zgodnie z art. 54 § 7 KPW, jeżeli spełnienie powyższego obowiązku oznaczałoby znaczne trudności,
wówczas można ograniczyć się do nadesłania wyjaśnień do właściwego organu w terminie 7 dni od
odstąpienia od przesłuchania.
Przykład: Potencjalny sprawca wykroczenia jest ciężko chory i nie może opuścić szpitala, w którym
pozostanie jeszcze przez dłuższy czas. Wówczas można odstąpić od przesłuchania i ograniczyć się
do nadesłania pisemnych wyjaśnień49.
F. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH OBROŃCÓW ŻYCIA NA
CZYNNOŚCIACH WYJAŚNIAJĄCYCH
Z powyższego wynika, że za wystarczające w przypadku badania, czy zachowanie obrońców życia
wypełnia znamiona wykroczenia z art. 51 § 1 KW lub art. 141 KW są czynności wyjaśniające przeprowadzane przez Policję. Już na tej podstawie funkcjonariusz publiczny jest w stanie stwierdzić brak
podstaw do dalszego postępowania. Wszczynanie postępowania w sprawie plakatów i bilbordów
prezentowanych przez obrońców życia jedynie z powodu treści znajdującej się na tych bilbordach nie
znajduje żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawnych. Co więcej takie działanie
organów ścigania jest w odbiorze społecznym odczytywane jako szykanowanie jednej ze stron debaty
publicznej na temat aborcji.
Wstępna ocena, czy dane zachowanie nosi znamiona wykroczenia, jest obowiązkiem funkcjonariusza Policji przyjmującego zawiadomienie od obywatela. Nie powinien on automatycznie, za każdym
razem kierować wniosku o ukaranie.
Taki automatyzm w działaniu funkcjonariuszy Policji rodzi podejrzenia celowego zniechęcania obywateli do publicznego wyrażania swoich poglądów na tematy ważne dla społeczeństwa oraz próbę
47 Opinia prawna z dnia 12.9.2017 r. sporządzona dla Komendy Głównej Policji przez adw. dra Jerzego Ferenza, adw. dra Bartosza Lewandowskiego
oraz adw. dra Olgierda Pankiewicza.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
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formułowania jedynego słusznego poglądu na temat aborcji. Niezwykle istotne jest zagwarantowanie
możliwości swobodnego zaprezentowania swojego stanowiska przez każdą ze stron debaty społecznej
ze względu na doniosłość aksjologiczną, jaką obciążony jest temat prawnej ochrony życia ludzkiego
w odczuciu społecznym. Prawo do tego zostało zagwarantowane przez przepisy obowiązujące zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Z uwagi na to w doskonałej większości przypadków Policja w ogóle nie kieruje wniosków o ukaranie obrońców życia w przypadku zawiadomień
o rzekomym wypełnieniu przez nich znamion czynu z art. 51 § 1 KW lub art. 141 KW.
2. STATUS POKRZYWDZONEGO
A. ZNACZENIE STATUSU POKRZYWDZONEGO
Status pokrzywdzonego ma istotne znaczenie dla postępowania w sprawach o wykroczenia. Skutkuje
on możliwością podejmowania różnych działań, w tym kierowania żądań do organów prowadzących
czynności wyjaśniające. W efekcie bardzo ważne jest poprawne ustalenie komu wspomniane uprawnienia przysługują.
Przykład: pokrzywdzony ma między innymi prawo do występowania w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 26 § 3 KPW), czy w sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie
pokrzywdzonego, samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy (art. 27 § 1
KPW). Najistotniejsze jest jednak uprawnienie do skierowania wniosku o przeprowadzenie dowodu
do organu prowadzącego czynności wyjaśniające (art. 54 § 4 KPW). Warto przy tym zaznaczyć, że
złożenie takiego wniosku o przeprowadzenie dowodu przez pokrzywdzonego nie musi skutkować
jego przeprowadzeniem w toku czynności wyjaśniających. Wniosek może zostać oddalony jeśli: a)
okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, b) wniosek nie zmierza do ustalenia czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia
takiego wniosku.
B. DEFINICJA POKRZYWDZONEGO
Zgodnie z art. 25 § 1 KPW pokrzywdzonym jest ten, czyje dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez wykroczenie. Nie ma znaczenia, czy podmiotem, którego dobro zostało naruszone jest osoba fizyczna, osoba prawna, czy inny podmiot prawa. Status pokrzywdzonego
przysługuje każdemu z nich50. W. Kotowski wskazuje, że „dobro prawne musi być zagrożone lub
naruszone przez wykroczenie bezpośrednio”51, a naruszenie pośrednie nie powoduje, że danej osobie przysługuje status pokrzywdzonego52. Natomiast zgodnie z art. 25 § 3 KPW do pokrzywdzonego
stosuje się odpowiednio art. 49 § 3 KPK, a więc za pokrzywdzonego uważa się również zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez wykroczenie lub
jest zobowiązany do jej pokrycia.
C. KONIECZNOŚĆ ODWOŁANIA SIĘ DO PRZEDMIOTU OCHRONY
Określając, czy komuś przysługuje status pokrzywdzonego, przede wszystkim należy odwołać się
do naruszonego bądź zagrożonego wykroczeniem dobra prawnego. Nie ma znaczenia, czy dobro to

50 W. Kotowski [w:] W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks…, nb. 1.
51 Ibidem, nb. 2.
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52 Ibidem.

ma charakter główny, czy uboczny53. Ustalenia z jakim dobrem mamy do czynienia dokonuje się na
podstawie przepisu prawa materialnego, który zawiera opis znamion danego wykroczenia. Innymi
słowy, naruszenie dobra chronionego daną normą determinuje możliwość bycia pokrzywdzonym.
Przykład I: Przedmiotem ochrony w przypadku w wykroczenia z art. 76 KW (rzucanie kamieniami
lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu) jest bezpieczeństwo osób, które
znajdują się w pojeździe. Status pokrzywdzonego będzie więc przysługiwał nie tylko kierowcy, ale też
pasażerom. Zostało bowiem naruszone dobro w postaci bezpieczeństwa wszystkich przebywających
w pojeździe.
Przykład II: Przedmiotem ochrony w przypadku wykroczenia z art. 141 KW (umieszczenie nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo użycie słów nieprzyzwoitych) jest obyczajność
publiczna. W efekcie, nie ma tu w ogóle pokrzywdzonego, z uwagi na fakt, że zostało naruszone dobro
publiczne, a nie indywidualne. W takim przypadku nikt nie będzie mógł skorzystać z uprawnień
przeznaczonych dla pokrzywdzonego.
D. ROZRÓŻNIENIE ZNAMION CZYNU OD STATUSU POKRZYWDZONEGO (I)
W przypadku niektórych wykroczeń wydaje się, że z samego przepisu wynika istnienie w danym
przypadku konkretnego pokrzywdzonego.
Przykład – cz. I: Zgodnie z art. 51 § 1 KW: Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem
zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Z brzmienia przepisu oraz z literatury
prawniczej wynika, że przynajmniej jedna osoba musi doznać dolegliwość z tytułu działania sprawcy, czyli usłyszeć krzyk, hałas, czy poczuć się zgorszona. Intuicyjnie może się wydawać, że ta osoba
posiada status pokrzywdzonego. Tak jednak nie jest.
E. ROZRÓŻNIENIE ZNAMION CZYNU OD STATUSU POKRZYWDZONEGO (II)
Należy pamiętać, że status pokrzywdzonego zależy od przedmiotu ochrony, którego dotyczy konkretna norma. Z tego powodu konieczne jest rozróżnienie rozumienia pokrzywdzonego w sensie
procesowym od znamienia czynu zabronionego w postaci pewnego rodzaju „pokrzywdzenia”. To
drugie, nawet jeśli występuje, nie oznacza automatycznie, że w danym przypadku pokrzywdzony
musi w ogóle występować.
Przykład – cz. II: Analiza brzmienia art. 51 § 1 KW wskazuje, że w tym przypadku nie ma w ogóle
pokrzywdzonego w sensie procesowym. Wynika to z tego, że przykładowe wywołanie zgorszenia
u konkretnej osoby to jedynie znamię czynu. Natomiast przedmiot ochrony, który stanowi o statusie
pokrzywdzonego, to spokój i porządek publiczny oraz obyczajność, które mają charakter zbiorowy,
a nie indywidualny.

53 Ibidem, nb. 3.
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IV. LINIA ORZECZNICZA SĄDÓW POWSZECHNYCH
W SPRAWACH OBROŃCÓW ŻYCIA
W sprawach, w których na skutek przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Policji czynności wyjaśniających do sądu wpływał jednak wniosek o ukaranie, zapadają prawomocne orzeczenia rozstrzygające
na korzyść obwinionych działaczy pro-life. W praktyce w przedmiocie wniosków o ukaranie zapadały
trzy rodzaje korzystnych dla obwinionych rozstrzygnięć: 1) odmowa wszczęcia postępowania, 2) umarzenie postępowanie albo 3) uniewinnienie osoby prezentujące treści informujące o skutkach aborcji.
Świadczy to o tym, że w przypadku próby zastosowania art. 51 § 1 KW lub art. 141 KW w stosunku do
zachowania osób prezentujących zdjęcia przedstawiające nienarodzone dzieci uśmiercone na etapie
prenatalnym rozwoju, stanowisko sądów powszechnych jest już ugruntowane a linia orzecznicza
w pełni utrwalona i zgodna co do tego, że nie sposób mówić o wypełnieniu znamion czynu zabronionego obu przepisów.
1. ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
Z uwagi na to, że czyn nie wypełnia znamion wykroczenia postępowanie w sprawie obrońców życia
prezentujących skutki aborcji nie powinno w ogóle być wszczynane. Z tego powodu w sytuacji, gdy
wniosek o ukaranie zostaje skierowany do sądu, prezes sądu z reguły nie kieruje sprawy do rozpoznania na rozprawie lub na posiedzeniu, tylko orzekając jednoosobowo, odmawia wszczęcia postępowania na podstawie art. 59 § 2 KPW w zw. z art. 5 § 1 pkt 2 KPW.
A. ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH
OBWINIONYCH O WYKROCZENIE Z ART. 51 § 1 KW
W sprawach dotyczących obwinienia obrońców życia o czyn z art. 51 § 1 KW polegający na wywoływaniu zgorszenie w miejscu publicznym poprzez umieszczenie w ramach legalnego zgromadzenia
zdjęć przedstawiających dzieci będące ofiarami aborcji bądź prezentowaniu tych zdjęć na wystawach
poświęconych ochronie życia ludzkiego od poczęcia, prezesi sądów już na początkowym etapie z reguły odmawiali wszczęcia postępowania definitywnie przesądzając o niemożliwości ich dalszego prowadzenia.
Jak wskazuje się w orzecznictwie sądów powszechnych, możliwość stwierdzenia już na tym etapie,
że zachowanie polegające na prezentowaniu zdjęć dzieci zabitych przed narodzeniem nie stanowi
czynu zabronionego wynika z tego, że art. 51 § 1 KW. przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie dla
osoby, która krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny,
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym. Zatem podstawowym znamieniem
konstytutywnym dla przyjęcia kwalifikacji prawnej z tego przepisu, jest to, by zachowanie stanowiło
„wybryk”. Należy zatem wskazać, że znaczenie tego pojęcia na gruncie prawnym jest bardzo zbliżone
do potocznego rozumienia wybryku jako nieodpowiedzialnego „wyskoku”, „ekscesu”54.
Natomiast jak wskazuje Sąd Najwyższy w znaczeniu prawnym, a w szczególności w ujęciu normatywnym, przyjętym przez ustawodawcę w przepisie art. 51 § 1 KW, wybryk to zachowanie się, jakiego wśród
konkretnych okoliczności czasu, miejsca i otoczenia, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem wywołuje powszechne negatywne oceny społecz54 Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z 30.3.2015 r., III W 391/15, niepubl.
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ne i uczucia odrazy, gniewu, oburzenia. Wybryk charakteryzuje więc ostra sprzeczność z powszechnie
akceptowanymi normami zachowania się. A contrario nie może być uznany za „wybryk” czyn, który
nie tylko, iż nie koliduje w rażący sposób z obowiązującymi w określonym kontekście sytuacyjnym
normami zachowania się, ale wręcz wzbudza – w odbiorze powszechnym lub odbiorze znaczącej części
społeczeństwa – oceny akceptacji bądź choćby milczącej zgody, aprobaty, podziwu lub uznania55.
Wymaga zatem podkreślenia, że w ocenie sądów powszechnych wybryk charakteryzuje ewidentna
(„poważna”, „ostra”) sprzeczność z powszechnie akceptowanymi prawidłami zachowania się – związanymi nie tylko z obyczajowością, ale także normami zwyczajowymi56. Jego sprawca okazuje w ten
sposób lekceważenie zasadom współżycia społecznego57.
Sąd Rejonowy w Kartuzach podkreślił, że w doktrynie powszechnie przyjmuje się, że aby uznać
zachowanie za wybryk, musi ono zawierać dwa elementy: przedmiotowy (obiektywny) i podmiotowy
(subiektywny). Element obiektywny realizuje się w owym zewnętrznie zauważalnym rażącym naruszeniu przyjętych norm współżycia społecznego (tak m.in. w Komentarzu do Kodeksu wykroczeń pod
red. dr hab. Pawła Daniluka)58.
Z powyższego wynika, że dla konstruowania odpowiedzialności za wykroczenie z art. 51 KW nie jest
wystarczające przedmiotowe określenie wybryku. Określenia ogólnego zakresu pojęcia wybryku nie
można dopatrywać się w szczególnych skutkach czynu, gdyż te stanowią jedynie warunek karalności.
Trzeba jeszcze raz w tym miejscu podkreślić, że przepis art. 51 KW przede wszystkim uzależnia odpowiedzialność za wykroczenie od stwierdzenia, iż czyn sprawcy stanowi wybryk. Pojęcie wybryku wysuwa
się zatem na pierwsze miejsce przy analizie ustawowych znamion tego przepisu. Należy pamiętać, że
ogólne pojęcie wybryku nie może być utożsamiane ze skutkami, które on powoduje. Skutki te stanowią
warunek karalności wybryku, a nie są jego istotą. W rozumieniu potocznym przez wybryk rozumie się
w zasadzie każde zachowanie, które odbiega od przyjętego zwyczajowo w danym miejscu, czasie i okolicznościach (tak m.in. Komentarz do Kodeksu wykroczeń pod red. prof. dr hab. Marka Bojarskiego)59.
W świetle powyższych rozważań za oczywiste należy uznać, że zachowanie polegające na prezentowaniu – w ramach legalnego zgromadzenia bądź wystawy – zdjęć rozczłonkowanych i zakrwawionych
zwłok ludzkich nie odpowiada pojęciu wybryku spenalizowanego w art. 51 § 1 KW.
Wpisuje się w to również respektowanie przez sądy konstytucyjnych gwarancji korzystania przez obywateli z podstawowych praw i wolności, w szczególności z wolności zgromadzeń statuowanej w art. 57
Konstytucji RP. Zwracał na to uwagę m.in. Sąd Rejonowy w Kartuzach, wskazując, iż wolność zgromadzeń
jest wolnością o charakterze konstytucyjnym, statuowaną w art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Stąd też w przedmiotowej sprawie rozważania sądu doprowadziły go do konkluzji, że pikieta obwinionych miała charakter pokojowy, zaś formy przekazu, jakkolwiek być może kontrowersyjnej, nie można
uznać za rażącą i odbiegającą od powszechnie przyjętych norm obyczajowych na tyle, by wyczerpała
ona znamiona wykroczenia z art. 51 KW. lub jakiegokolwiek innego czynu zabronionego60.

55 Wyrok Sądu Najwyższego 2.12.1992 r., III KRN 189/92.
56 Wyrok Sądu Najwyższego z 30.9.2002 r., III KKN 327/02.
57 Postanowienie Sądu Rejonowego w Kartuzach z 22.3. 2018 r., II W 1065/17, niepubl.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Postanowienie Sądu Rejonowego w Kartuzach z 22.3. 2018 r., II W 1065/17, niepubl.
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Do wskazanych wniosków doszedł także Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, uzasadniając odmowę wszczęcia postępowania w sprawie obwinionej o czyn z art. 51 § 1 KW tym, że celem
zgromadzenia, któremu przewodniczyła obwiniona, było – jak wynika ze zgromadzonego w sprawie
materiału dowodowego – uświadomienie mieszkańcom Poznania, iż aborcja jest zabójstwem człowieka.
W całym zachowaniu obwinionej nie występowały jakiekolwiek elementy porównywalne do wznoszenia
okrzyków, wzbudzania hałasów, wszczynania nieuzasadnionych alarmów, pozwalające na nazwanie
jej czynu „innym wybrykiem” 61. Ponadto zdaniem Sądu zachowanie obwinionej, o którym mowa w aktach sprawy, oraz innych członków Fundacji PRO – Prawo do życia, będącej organizacją pozarządową
walczącą o prawo do życia każdego nienarodzonego dziecka, nie wykracza – zdaniem Sądu – poza
realizację, przysługującego im na mocy art. 54 ust 1 Konstytucji RP – prawa do prezentowania własnych poglądów. Sam fakt, iż obwiniona reprezentuje odmienne przekonania religijne, obyczajowe lub
światopoglądowe w stosunku do aprobowanych przez pokrzywdzonego, który złożył zawiadomienie
o wykroczeniu i któremu oskarżyciel publiczny przyznał status pokrzywdzonego, nie może prowadzić
do wniosku, iż wymieniona dopuściła się popełnienia wykroczenia z art. 51 § 1 KW.62
Sąd Rejonowy w Kartuzach doszedł do podobnych konkluzji w zbliżonym stanie faktycznym,
gdzie obwinionym zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu, poprzez wystawienie na widok publiczny wizerunku martwego dziecka – ofiary aborcji, wywołali zgorszenie, niesmak oraz
oburzenie wśród osób postronnych, wskazując, iż niewątpliwe zachowanie obwinionych miało
charakter publiczny, jak również wywołało zgorszenie u części przejeżdżających i przechodniów
z uwagi na drastyczność prezentowanych treści, to jednak w ocenie Sądu nie sposób dopatrzeć się
w nim jakiejkolwiek formy wybryku w rozumieniu art. 51 § 1 KW in principio, zaś przepis art. 51
KW przede wszystkim uzależnia odpowiedzialność za wykroczenie od stwierdzenia, iż czyn sprawcy
stanowi wybryk63.
Działanie obwinionych nie może stanowić jakiejkolwiek formy wybryku w rozumieniu art. 51 § 1
KW z uwagi na to, iż odbywało się w sposób niezagrażający niczyjemu bezpieczeństwu oraz w sposób
nienarzucający nikomu prezentowanych poglądów czy określonego światopoglądu64.
Nie bez znaczenia jest przy ocenie zachowania osób prezentujących zdjęcia nienarodzonych dzieci
stopień społecznej szkodliwości. Dokonując kwalifikacji wybryku z punktu widzenia art. 51 KW powinno się zaczynać od odpowiedzi na pytanie, czy oceniane zachowanie uogólnione do abstrakcyjnej
klasy zachowań cechuje znaczny stopień społecznego niebezpieczeństwa, czy jest on niższy, w związku z czym zachowanie pozostaje poza zakresem normowania wykroczenia. Nie jest w ocenie Sądu
wystarczające zachowanie wzbudzające pewien niesmak, zakłopotanie czy nawet oburzenie. Na plan
pierwszy wysuwa się bowiem ocena zachowania sprawcy, nie zaś jego społeczny odbiór65. Powoduje to,
że w przypadku obrońców życia nie sposób uznać, iż wypełniali oni znamiona czynu zabronionego.
Z uwagi na to, że zachowanie obwinionych nie może w ogóle zostać uznane za wybryk w rozumieniu
ar. 51 § 1 KW za zbędne należy uznać podejmowanie rozważań w przedmiocie tego, czy wywołuje
ono zgorszenie w miejscu publicznym. Niemniej na marginesie można wskazać, że w orzecznictwie
wyrażono pogląd, iż „wywołaniem zgorszenia” jest takie zachowanie, które stanowi gorszący, niemoralny postępek mający demoralizujący wpływ na otoczenie. Trudno uznać, by treści prezentowane na
używanych podczas zgromadzenia ilustracjach mogły odnieść demoralizujący wpływ na otoczenie.
61 Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z 30.3.2015 r., III W 391/15, niepubl.
62 Ibidem.
63 Postanowienie Sądu Rejonowego w Kartuzach z 22.3. 2018 r., II W 1065/17, niepubl.
64 Ibidem.
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65 Ibidem.

Trudno uznać, by treści prezentowane na używanych podczas zgromadzenia ilustracjach mogły odnieść
demoralizujący wpływ na otoczenie66.
B. ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH OBWINIONYCH
O WYKROCZENIE Z ART. 141 KW
Podobnie jak w przypadku art. 51 § 1 KW, również jeśli chodzi o czyn z art. 141 KW prezesi sądów odmawiają wszczęcia postępowania po skierowaniu do nich wniosku o ukaranie z uwagi na brak wypełnienia znamion czynu zabronionego przez osobę prezentującą fotografię dzieci
zabitych przed narodzeniem.
Wynika to w głównej mierze z faktu, iż ocena przyzwoitości czy nieprzyzwoitości słów czy rysunków
zależy od panujących w społeczeństwie zmiennych poglądów nie etycznych ale przede wszystkim estetycznych67. Oznacza to, że ocena znamion nieprzyzwoitości musi być oparta na zobiektywizowanych
kryteriach i odwoływać się do przeważających ocen społecznych68. Nie sposób więc mówić o tym, że
obwiniony wypełnił znamiona czynu z art. 141 KW w sytuacji, gdy celem jego działania nie było
lekceważenie norm społecznych powszechnie obowiązujących w społeczeństwie, bądź umieszczenie nieprzyzwoitych wizerunków, tylko zobrazowanie skutków wykonywanych zabiegów aborcji69. Co więcej
jakiekolwiek dla niektórych odbiorców zdjęcia na transparentach, prezentowane w ramach pikiet
antyaborcyjnych mogły zawierać treści oburzające, prowokujące, to jednak nie można uznać, by zawierały one treści nieprzyzwoite, w rozumieniu przepisu art. 141 KW, tj. posiadały cechy wulgarności
albo bezwstydności70.
Zdaniem Sądu Rejonowego w Giżycku działanie obwinionego, który postawił pojazd, który na pace
ładunkowej posiadał wizerunki przedstawiające abortowane dzieci to realizowane w ten sposób prawo do prezentowania własnych poglądów, mocnym przekazem w przestrzeni publicznej. Forma ich
głoszenia nie podlega ocenie z punktu widzenia prawa wykroczeń, ponieważ nie był to wybryk, czyli
zachowanie lekceważące, i naruszające normy współżycia społecznego. Ponadto w przedmiotowej sprawie Sąd pokreślił, że celem działania obwinionego było skłonienie odbiorców do akceptacji przesłania
fundacji PRO – Prawo do życia, a nie wywołanie uczucia zgorszenia, czy obrzydzenia. Zdjęcia płodów
nie mogą uchodzić za bezwstydne czy nieprzyzwoite, natomiast kwestia estetyki tych obrazów jest poza
oceną prawa wykroczeń.
Również przy omawianiu zagadnienia dotyczącego tego, czy działania obrońców życia wypełniają
znamiona czynu z art. 141 KW, nie sposób pominąć kwestii umożliwienia korzystania im z konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, bowiem każdemu obywatelowi w demokratycznym państwie
prawa przysługuje prawo do wyrażania własnych poglądów przewidziane w art. 54 [Konstytucji RP
- przyp. autora], który stanowi iż każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji71. Jak wielokrotnie podkreślał Trybunał Konstytucyjny: Poglądy można wyrażać w różny sposób, nie tylko słownie, lecz także za pomocą obrazów, w tym
różnego rodzaju plakatów, a nawet nosząc określony ubiór lub odznaki72. Do zbieżnych wniosków
66 Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z 30.3.2015 r., III W 391/15, niepubl.
67 Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku z 11.5. 2018 r., V W 52/18, niepubl.
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z 30.3.2015 r., III W 391/15, niepubl.
71 Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku z 11.5. 2018 r., V W 52/18, niepubl.
72 Wyrok TK z: 20.7.2011 r., K 9/11, OTK-A 2011, nr 6, poz. 61 i 12.2.2015 r., SK 70/13, OTK-A 2015, nr 2, poz. 14.
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z powyższymi doszedł także Sąd Rejonowy w Giżycku, wskazując, że obwiniony prezentując zdjęcia
abortowanych dzieci realizował swoje prawo do głoszenia poglądów. W ocenie Sądu, na uwagę zasługuje również to, że w sprawie ochrony życia ludzkiego toczy się debata społeczna. Działania
obrońców życia wpisują się zaś w dyskusję dotyczącą zmiany przepisów dotyczących prawa aborcji. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zmian obowiązujących przepisów mają takie samo prawo
do wyrażania swoich poglądów, natomiast forma ich głoszenia, rozpowszechniania jest poza oceną
kodeksu wykroczeń73.
2. UMORZENIE POSTĘPOWANIA
W sytuacji, gdy sąd dojdzie do wniosku, że w danej sprawie zachodzą okoliczności wyłączające orzekanie po wszczęciu postępowania, wydaje postanowienie o jego umorzeniu (art. 62 § 2 KPW). Stwierdza wówczas, że zachowanie obwinionego opisane we wniosku o ukaranie nie zawiera znamion
wykroczenia (art. 5 § 1 pkt 2 KPW). Zatem z umorzeniem postępowania mamy do czynienia, jeśli sąd
przed rozpoczęciem przewodu sądowego, tj. przed pierwszym terminem rozprawy, stwierdzi, że nie
zachodzą przesłanki uzasadniające przypuszczenie, że obwiniony dopuścił się czynu zabronionego.
A. UMORZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH OBWINIONYCH O WYKROCZENIE Z ART. 51 § 1 KW
Brak znamion wykroczenia w zarzuconym czynie zachodzi wówczas, gdy czyn, jako zdarzenie faktyczne zaistniał, jednak brak jest w zachowaniu się człowieka wymaganych przez ustawę znamion
tego zachowania, pozwalających uznać go za określone wykroczenie. Sądy wielokrotnie umarzały
postępowanie w sprawach dotyczących prezentowania przez osoby zaangażowane w ochronę życia
ludzkiego zdjęć dzieci zabitych w wyniku aborcji podczas pikiet lub wystaw poświęconych obronie
nienarodzonych dzieci z uwagi właśnie na to, że tego typu zachowanie nie wypełnia znamion wykroczenia z art. 51 § 1 KW.
Jak wskazał Sąd Rejonowy w Kaliszu, przedmiotami ochrony określonymi w art. 51 KW są prawo
obywateli do niezakłóconego spokoju i porządku publicznego oraz niezakłócony spoczynek nocny,
które to nie powinny być zakłócone jakimikolwiek zachowaniami wykraczającymi poza ogólnie czy też
zwyczajowo przyjęte i powszechnie akceptowalne normy społecznego (międzyludzkiego) zachowania
się. Naruszenie normy sankcjonowanej określonej w § 1 art. 51 KW może nastąpić przez wskazane przez ustawodawcę zachowania jako karalne mające postać krzyku, hałasu, alarmu lub innego
wybryku. Krzykiem jest zaś wydanie przez człowieka głośnego dźwięku. Hałasem zaś jest również
głośny dźwięk wydany przez człowieka ale także wrzawa, harmider wywołany przez dźwięki wydawane przez osoby lub rzeczy, które zainicjowało zachowanie człowieka. Alarmem zaś jest sygnał zawiadamiający o grożącym niebezpieczeństwie wzywającym do gotowości czy też określonego działania. Czyn zarzucany obwinionemu nie był zaś krzykiem, ani też nie stanowił hałasu czy alarmu74.

Wynika z tego, że zachowanie obrońców życia polegające na prezentowaniu nienarodzonych dzieci zabitych, będących ofiarami aborcji może być oceniane jedynie w kontekście tego, czy stanowi
ono wybryk.

73 Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku z 11.5. 2018 r., V W 52/18, niepubl.
74 Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z 9.9.2015 r., VII W 371/15, niepubl.
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Pod pojęciem „wybryk” należy rozumieć postępek, zachowanie odbiegające od przyjętych obyczajów,
norm zachowania się, zachowanie to musi pozostawać w ostrej sprzeczności z zasadami współżycia
społecznego; chodzi o umyślne okazanie lekceważenia dla norm zachowania się. Zgodnie ze znaczeniem
słownikowym „wybryk” to postępowanie odbiegające od przyjętych norm zachowania się, eksces, wyskok
o charakterze nieodpowiedzialnym (por. Słownik Języka Polskiego PWN), a więc zachowanie noszące
w sobie pejoratywny wydźwięk. Sama zaś kontrowersyjność wystawy i epatowanie nią także wobec osób
postronnych nie może być uznane za wypełnienie znamion wykroczenia75.
Zarówno w orzecznictwie sądowym jak i w doktrynie prawniczej spójnie wskazuje się, że wybryk to
zachowanie, jakiego w konkretnych okolicznościach (czasie, miejscu oraz otoczeniu) nie należało się
spodziewać ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia. Wybryk to zachowanie,
które wywołuje powszechne negatywne oceny społeczne i uczucie odrazy, gniewu i oburzenia, charakteryzując się ostrą sprzecznością z powszechnie akceptowanymi normami zachowania. Co więcej, nie
może być uznane za wybryk zachowanie, które co prawda koliduje z obowiązującymi w określonym
kontekście sytuacyjnym normami zachowania, jednak wzbudza oceny akceptacji, choćby milczącej
zgody lub aprobaty w znacznej części społeczeństwa76. Już samo określenie wskazuje na zachowanie
łamiące powszechne normy zachowania, cechujące się swawolnością, chęcią zaszkodzenia innym lub
wzbudzenia dyskomfortu psychicznego. Nie będzie takim zachowaniem działanie z innym usprawiedliwionym zamiarem77.
Wybryk z art. 51 § 1 KW jest wykroczeniem skutkowym78. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia w postanowieniu z dnia 9 listopada 2015 r. wskazał, że skutkiem wybryku z art. 51 § 1 KW
jest zakłócenie spokoju publicznego, zakłócenie porządku publicznego, zakłócenie spoczynku nocnego oraz wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym79. Przychylając się jednocześnie do stanowiska Sądu Najwyższego, że zakłócenie spokoju publicznego to naruszenie równowagi psychicznej
ludzi, powodujące negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstające z bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłów80. Jest to wywołanie stanu, który w danym miejscu, czasie i okolicznościach, zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami, uważa się za
nienormalny i który, w obiektywnym odbiorze, odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie powszechnie akceptowanego sposobu zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osób81. Do takiego rozumienia sformułowania wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym przychyla się doktryna, wskazując, że jest to spowodowanie negatywnej reakcji otoczenia
na zachowanie się sprawcy. Reakcją tą jest uczucie wstrętu, oburzenia, obrzydzenia czy niesmaku.
Musi ono wystąpić co najmniej u jednej osoby postronnej, niebędącej nadmiernie wrażliwą a całe zdarzenie wywołujące ten skutek musi nastąpić w miejscu publicznym82.

75 Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z 28.10.2015 r., VII W 376/15, niepubl.
76 Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1.3.2016 r., IV Kz 19/16, niepubl.; Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 14.3.2016
r., IV Kz 64/16, niepubl.; Por. np. T. Bojarski (w:) Kodeks wykroczeń. Komentarz pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2015 r., komentarz do art. 51 kw,
teza 3, W. Kotowski: Kodeks wykroczeń. Komentarz, Oficyna 2009 r., komentarz do art. 51 kw, teza 7, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1992
r., III KRN 189/92, LEX nr 162227
77 Postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z 29.4.2015 r., II W 23/15, niepubl.
78 M. Bojarski [w:] Kodeks wykroczeń Komentarz, Warszawa 2013, s. 406-407; R. Krajewski, „Wykroczenie wybryku i nieobyczajnego wybryku”,
Przegląd Sądowy 2010/11-12/116.
79 Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z 9.11.2015 r., VI W 3604/15, niepubl.
80 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 2.12.1992 r., III K 189/92, Lex nr 162227.
81 Ibidem.
82 Por. M. Bojarski [w:] Kodeks wykroczeń Komentarz, Warszawa 2013, s. 409-410.
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Na sferę psychiczną w kontekście analizy art. 51 § 1 KW zwrócił uwagę Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we wskazanej powyżej sprawie. Jego rozważania doprowadziły go do konkluzji,
że publiczne wystawienie transparentu, na którym było umieszczone zdjęcie zakrwawionego płodu
ludzkiego (...), w dzisiejszej rzeczywistości nie powinno naruszać równowagi psychicznej ludzi, w sposób
powodujący negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstające z bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłów. W dalszej części swoich rozważań Sąd wskazał, że racjonalność przepisu
art. 51 § 1 KW nakazuje odwołanie się do kategorii obiektywnych. Nie sposób dostrzec tu faktu, iż media
wszelkiego rodzaju, a w szczególności tabloidy, bilbordy epatują jeszcze bardziej drastycznymi obrazami
niż znajdujący się w aktach sprawy. Dlatego też w ocenie Sądu brak jest podstaw do stwierdzenia by
wizerunek jak dołączono do akt sprawy naruszał równowagę psychiczną ludzi, w sposób powodujący
negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstające z bezpośredniego oddziaływania na
organy zmysłów, nie kwestionując iż takie odczucia mogły zaistnieć u osób obdarzonych odbiegającą
od powszechnej wrażliwością83.
Sąd zwrócił także uwagę na konieczność uwzględnienia przy badaniu znamion wykroczenia przesłanki obiektywnej, wskazując, iż znamię zgorszenia również powinno być odbierane w kategoriach
obiektywnych. Fakt, iż jedna osoba dozna uczucia wstrętu, oburzenia, obrzydzenia czy niesmaku samo
w sobie nie uzasadnia przyjęcia takiego znamienia. Osoba ta bowiem może być np. osobą nadmiernie
wrażliwą. W tym przypadku, nie kwestionując doznania takiego stanu u pokrzywdzonych, nie sposób
wykazać by takie odczucia mogły zaistnieć u innych osób o przeciętnej wrażliwości. Jak wskazano powyżej aktualna rzeczywistość epatuje wizerunkami daleko bardziej drastycznymi niż wizerunek jak
dołączono do akt sprawy i nie wzbudza to powszechnego uczucia wstrętu, oburzenia, obrzydzenia czy
niesmaku, pomimo protestów niektórych środowisk. Rolą Sądu nie jest tu wymienianie takich właśnie zdarzeń84.
Z powyższego wynika, że publiczne wystawienie plakatów bądź bilbordów przedstawiających zdjęcia nienarodzonych dzieci zabitych w wyniku aborcji w dzisiejszej rzeczywistości, mając na uwadze
istniejące zwyczaje w żaden sposób nie można uznać za nienormalne. Nadto przekaz ten wpisuje się
w zaakceptowany zwyczaj podkreślania mocy wyrażanych treści przy pomocy ujęć mających silnie
oddziaływać na odbiorców. Przy tym tego właśnie rodzaju zdarzenia są prawnie irrelewantne. Jak
wskazują sądy powszechne tego rodzaju banery nie utrudniają ani nie uniemożliwiają w powszechnie akceptowany sposób zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osób,
a więc nie powodują zakłócenia porządku publicznego85.
Co więcej Sąd Okręgowy we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 1 marca 2016 r., którym utrzymał
w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania wobec obwinionego o prezentowanie zdjęć przedstawiających dzieci, będące ofiarami aborcji wskazał: Należy bardzo wyraźnie odróżniać „wybryk”,
czyli zachowanie powszechnie nieakceptowane, nacechowane w sposób jednoznacznie negatywny, od
zachowania które budzi wątpliwości głównie z powodów światopoglądowych. W pluralistycznym społeczeństwie obywatelskim naturalne pozostają konflikty interesów oraz poglądów, zwłaszcza gdy dotyczą
one drażliwej sfery moralności, etyki, religii itp. O ile więc określone grupy społeczne mogą odbiegać
(nawet w sposób skrajny) w ocenie tych samych zjawisk, to niedopuszczalne pozostaje przenoszenie tak
ukształtowanego sporu światopoglądowego na płaszczyznę karną86.
83 Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z 9.11.2015 r., VI W 3604/15, niepubl.
84 Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z 9.11.2015 r., VI W 3604/15, niepubl.
85 Ibidem.
86 Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1.3.2016 r., IV Kz 19/16, niepubl.; Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 14.3.2016
r., IV Kz 64/16, niepubl.
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Jak trafnie zauważył Sąd nie sposób było zarzucać obwinionemu, że bezprawne było zachowanie polegające na posługiwaniu się budzącymi emocje środkami przekazu, w sytuacji gdy zaprezentowany
na transparencie wizerunek martwego płodu był obiektywnie rzecz biorąc wizerunkiem prawdziwym
(materiał dowodowy sprawy nie daje najmniejszych choćby podstaw do przyjęcia, by miało być inaczej), a tym samym powstały w sprawie spór przybrał w istocie formę dyskursu światopoglądowego
(dotyczącego dopuszczalności aborcji oraz oceny środków używanych dla wsparcia argumentacji jednej
ze stron owego sporu). Obwiniony działał w ramach realizacji statutowych celów Fundacji Pro, wśród
których wymienia się m.in. wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I o ile należałoby postulować, by formy realizacji owych celów
każdorazowo dostosowywać do świadomości społecznej oraz do panujących w społeczeństwie nastrojów,
w szczególności zaś dbać, by owe cele były realizowane z dbałością o poszanowanie poglądów innych
osób, o tyle stosowanie opisanego w zarzucie sposobu wyrażania poglądów niewątpliwie nie mogło być
rozpatrywane jako dopuszczenie się „wybryku”, dającego podstawę do ścigania za popełnienie wykroczenia z art. 51 § 1 KW.87
Jak trafnie zauważył Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim w postanowieniu z dnia 29 kwietnia
2015 r. zachowanie obwinionych polegające na publicznym wywieszaniu transparentu przedstawiającego zdjęcia dzieci – ofiar aborcji na pewno spowodowało poruszenie części obserwatorów, a nawet ich
wstręt, oburzenie lub zgorszenie. Zauważyć jednak trzeba, że taki efekt miała wywołać ich manifestacja.
Jednak nie odczucia same w sobie były celem działania obwinionych, ale wstrząśnięcie odbiorcami,
w celu przekonania ich do swoich racji. Sprzeciwianie się aborcji jest głęboko umotywowane moralnie
i samo w sobie zasługuje na akceptację, a przynajmniej uznanie, że działania takie są podejmowane
z dobrymi intencjami. Nie chodzi oczywiście o sytuacje skrajne i nieakceptowane, jak np. znane z USA
wypadki zamachów na kliniki aborcyjne lub morderstwa lekarzy przeprowadzających takie zabiegi.
Sama jednak intencja działania obwinionych nie spełniała wskazanych wyżej cech wybryku, bo towarzyszył im zupełnie inny cel działania88.
Podobnie Sąd Rejonowy w Kaliszu wskazał, że sama zaś kontrowersyjność wystawy i epatowanie nią
także wobec osób postronnych nie może być uznane za wypełnienie znamion wykroczenia. Wręcz przeciwnie to, że wystawa wywołuje skrajce odczucia prowadzi do wniosku, że nie budzi ona powszechnej
dezaprobaty89. Ponadto abstrahując nawet od treści i formy przekazu wystawy mającej na celu opowiedzenie się za prawną ochroną życia ludzkiego Sąd w przedmiotowej sprawie podkreślił, że choćby
ich charakter był drastyczny, to prezentacja ta nie wyczerpuje znamion wykroczenia z art. 51§1 KW,
ani też żadnego innego określonego przepisami kodeksu wykroczeń (w szczególności art. 140 czy też
art. 141 KW), jak również określonego ustawami szczególnymi. Wystawa ta nie posiadała bowiem cech
nieprzyzwoitości bowiem nie była niezgodna z powszechnie panującymi w społeczeństwie zasadami
etyczno-moralnymi90.
W innej sprawie Sąd Rejonow y w Kaliszu dotyczącej umieszczenia przez obwinionego
reprezentującego Fundację „PRO – Prawo do Życia”, jako organizatora wystawy, który umieścił na
ogrodzeniu kościoła w przestrzeni publicznej szereg wielkoformatowych plakatów zawierających
zdjęcia dzieci – ofiar aborcji, co miało wypełnić znamiona wykroczenia z art. 51 § 1 KW umorzył
postępowanie uznając, iż czyn obwinionego nie wypełnił znamion czynu zabronionego. Sąd traf87 Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1.3.2016 r., IV Kz 19/16, niepubl.; Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 14.3.2016
r., IV Kz 64/16, niepubl.
88 Postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z 29.4.2015 r., II W 23/15, niepubl.
89 Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z 9.9.2015 r., VII W 371/15, niepubl.
90 Ibidem.
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nie zauważył, iż prezentowane na przedmiotowej wystawie treści mogły mieć charakter szokujący, to
jednak nie powodowały zgorszenia w rozumieniu znamion wykroczenia z art. 51 § 1 KW.91 Co istotne
Sąd Rejonowy w Kaliszu wykluczył możliwość wypełnienia przez obwinionego swoim zachowaniem
również jakiegokolwiek innego wykroczenia, wskazując, że zachowanie obwinionego nie realizowało
także znamion innego czynu zabronionego, określonego przepisami kodeksu wykroczeń, bądź innych
ustaw szczególnych92.
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim w uzasadnieniu postanowienia z dnia 29 kwietnia 2015
roku o sygn. akt II W 23/15 słusznie podniósł kwestię granic manifestowania swoich przekonań,
wskazując, iż granice te określa w szczególności art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Prawa i wolności mogą
być ograniczone, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Każdy ma prawo do krytyki
i manifestowania swoich przekonań, z czym wiąże się konieczność znoszenia przez każdego krytyki
własnych przekonań, co jest drugą stroną wolności słowa i wyrażania opinii. Jedynie sposób wyrażania przekonań może przybrać formę nieakceptowaną. Płynność tych granic jest szczególnie widoczna
w kontekście wolności artystycznej. Przy ocenie sztuki zauważyć trzeba często występującą w niej niejednoznaczność, stosowanie prowokacji i innych środków silnego oddziaływania na odbiorcę, co jest
konieczne dla skuteczności przekazu. Jeżeli ma ona wyrażać jakieś myśli, może wykorzystywać silniejsze
środki wyrazu, które wpływają na myśli i odczucia. Sztuka jest wyższym sposobem wyrażania myśli
i komunikowania się z odbiorcą. Często robi to w sposób bardziej skomplikowany, posługując się metaforą lub kombinacją symboliki, pozostawiając przez to szersze pole do różnej interpretacji. Prowokacja
jest szczególnie silnym środkiem artystycznym, przez co sztuka może być lepiej zapamiętana, gdy jest
zaskakująca, czy wręcz wstrząsająca. Dlatego zasadne jest przyznanie artystom większej swobody w dobieraniu silnych środków wyrazu i przez to znacznie większą ostrożność przy stawianiu ewentualnych
zarzutów (P. Sarzyński Twórcy już nie wolno „Polityka” 2003 nr 30; J. Nalewajko, R. Kubiak Sztuka jako
okoliczność wyłączająca bezprawność? Palestra nr 9-10/2000; Konwencji Praw Człowieka – studium
teoretycznoprawne „Europejski Przegląd Sądowy” styczeń 2014, nr 1; J. Maśnicki Za wolność dla sztuki,
prawa i błądzenia „Europejski Przegląd Sądowy” listopad 2012, nr 11). Prezentowany tu pogląd powinien
znaleźć zastosowanie także w działaniach innych niż artystyczne, przy których znajdują zastosowanie
podobne metody przekazywania poglądów, zwłaszcza w publicystyce dziennikarskiej, satyrze i publicznych manifestacjach poglądów, w szczególności, gdy odnoszą się do spraw ważnych, a dla manifestantów
fundamentalnych. Tacy autorzy mogą posługiwać się podobnymi metodami, a skoro ich szczególnym
celem jest przekazywanie poglądów i przekonywanie do nich, zasadne jest umożliwienie im korzystania
z podobnie wyrazistych narzędzi93.
Sądy powszechne stoją na stanowisku, że w zachowaniu obwinionych realizujących swoje prawa zagwarantowane w art. 54 ust. 1 Konstytucji, jak i realizujących cele statutowe Fundacji PRO Prawo do
Życia, nie sposób dopatrzeć się umyślnego okazywania lekceważenia dla norm zachowania się94. Fundamentem społeczeństwa obywatelskiego pozostaje wolność słowa, manifestowania swych poglądów oraz
częściowo związana z nią wolność zgromadzeń, a także wolność publicznego wyrażania przekonań.
Gwarantuje ją wprost art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdemu zapewnia się wolność
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. W orzecznictwie sądowym wyraźnie wskazuje się, że swoboda wypowiedzi jest jedną z głównych podstaw demokratycznego
91 Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z 28.10.2015 r., VII W 376/15, niepubl.
92 Ibidem.
93 Postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z 29.4.2015 r., II W 23/15, niepubl.
94 Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z 9.11.2015 r., VI W 3604/15, niepubl.
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społeczeństwa, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostki. Swoboda wypowiedzi, czy szerzej
dyskursu publicznego, nie może ograniczać się jedynie do informacji i poglądów, które są odbierane
przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się w równym stopniu do takich, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój w państwie lub jakiejś grupie społeczeństwa.
Takie bowiem są wymagania pluralizmu, tolerancji i otwartości na inne poglądy, bez których demokratyczne społeczeństwo nie istnieje95.
W swoich uzasadnienia sądy powszechne w celu uzasadnienia dopuszczalności korzystania przez
obrońców życia ze środków wyrazu polegających na przedstawianiu skutków aborcji poprzez prezentowanie nienarodzonych dzieci zabitych na prenatalnym etapie rozwoju powołują się również
bezpośrednio na akty prawa nienarodzonego, wskazując, że na płaszczyźnie art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. („każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”)
wielokrotnie wskazywał, iż wolność wypowiedzi, chroniona w art. 10 ust. 1 Konwencji, stanowi jeden
z podstawowych fundamentów społeczeństwa demokratycznego i jeden z podstawowych warunków
jego postępu. Znajduje ona zastosowanie nie tylko do informacji i poglądów, które są dobrze przyjmowane lub postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz także do tych, które są obraźliwe lub szokujące. Nadto art. 10 Konwencji chroni nie tylko treść wyrażonych idei i informacji, lecz także formę,
w jakiej są one przekazywane96.
B. UMORZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH OBWINIONYCH
O WYKROCZENIE Z ART. 141 KW
Do licznych orzeczeń, w których sądy z uwagi na brak znamion czynu zabronionego umarzają postępowanie, dochodzi także w przypadku stawiania zarzutu popełnienia wykroczenia z art. 141 KW
obrońcom życia w związku z ich działalnością społeczną, mającą na celu uświadomienie społeczeństwa, czym jest aborcja.
Sądy pozostają zgodne co do tego, że zamieszczane przez osoby zaangażowane w działania mające na
celu ochronę prawną życia poprzez zamieszczanie fotografii nienarodzonych dzieci zabitych na etapie
prenatalnym w istocie mogą wywoływać u odbiorców negatywne odczucia, jednak przypisywanie im
kategorii nieprzyzwoitości nie jest uzasadnione. Z uwagi na tematykę mogą być szokujące oraz wywoływać negatywne skojarzenia, jednak kryterium nieprzyzwoitości, jako to które obejmuje lekceważenie
uczuć innych ludzi oraz wywołująca oburzenie społeczne nie ma zastosowania w danym stanie faktycznym97. Podobne stanowisko zaprezentował Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju podkreślając w uzasadnieniu postanowienia z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt II W 1446/16, że zachowanie obwinionego
polegające na wystawianiu w trakcie pikiety antyaborcyjnej na widok publiczny zdjęć nienarodzonych dzieci, będących ofiarami aborcji w ocenie sądu nie wypełnia znamion podmiotowych z art.
141 KW, gdyż zaprezentowane na plakacie w ramach pikiety antyaborcyjnej zdjęcie wyabortowanego
płodu, jakkolwiek dla niektórych odbiorców oburzające, drastyczne i prowokujące, to jednak nie stanowi treści nieprzyzwoitej w rozumieniu art. 141, definiowanej jako posiadającej cechy bezwstydności,
obsceniczności, perwersyjności czy wulgarności. Nieprzyzwoite ogłoszenie, napis, rysunek czy słowa to
95 Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26.5.2015 r., VI ACa 739/14, LEX nr 1765971; Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia –
Śródmieścia z 9.11.2015 r., VI W 3604/15, niepubl.
96 Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z 9.11.2015 r., VI W 3604/15, niepubl.; Por. np. wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka z dnia 30 października 2014 r., sprawa 17888/12, LEX nr 1526731, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28
października 2014 r., sprawa 49327/11, LEX nr 1526590.
97 Postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnicy z 9.4.2018 r., II W 261/18, niepubl.
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takie które łamią zasady obyczajowe, etykietę, nieskromne, bezwstydne niewłaściwe, budzące zgorszenie
(M. Kulczycki, J. Zduńczyk, Kodeks, s. 171: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik, t. 2, s. 1160). Szerzej
ujmuje to znamię M. Zdrojewska, stwierdzając, ze nieprzyzwoity to niezgodny z panującymi w społeczeństwie zasadami etyczno-moralnymi (M. Zdrojewska, w: T. Grzegorczyk, Kodeks wykroczeń, 2013,
s. 649). Ocena przyzwoitości czy nieprzyzwoitości słów czy rysunków zależy od panujących w społeczeństwie zmiennych poglądów etycznych, ale również estetycznych (W. Radecki, Wykroczenia, s. 321).
Ocena znamienia nieprzyzwoitości musi być oparta na zobiektywizowanych kryteriach i odwoływać
do przeważających ocen społecznych. Aczkolwiek wskazuje się, że zachowanie nieprzyzwoite to takie,
które stanowi wyraz lekceważenia innych ludzi i może wywoływać oburzenie społeczne (W. Radecki,
Wykroczenia, s. 320-321)98. Podkreślenia wymaga, że prezentowanie swoich poglądów w drastyczny
sposób nie jest równoznaczne z nieprzyzwoitością.
Z zaprezentowanym wyżej poglądem w zbieżności pozostaje stanowisko Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w sprawie, w której obwinionemu zarzucono, że będąc użytkownikiem pojazdu samochodowego w miejscu publicznym umieścił na nim zdjęcia dzieci zamordowanych
w wyniku aborcji. Zdaniem Sądu: prezentowane zdjęcia w istocie u jego odbiorców mogą wywołać negatywne odczucia, a z uwagi na tematykę mogą być nawet szokujące jednak przypisywanie im kategorii
nieprzyzwoitości nie jest uzasadnione. Tym samym w działaniu obwinionego, w podjętych przez niego
czynnościach nie sposób dopatrzeć się naruszenia wskazanej normy prawnej z uwagi, iż zachowanie
to nie wyczerpuje znamiona nieprzyzwoitości. W zachowaniu obwinionego nie dopatrzono się także
realizacji znamion żadnego innego wykroczenia stypizowanego w kodeksie wykroczeń99.
Sądy w swoich uzasadnieniach podkreślają także to, że opatrzenie prezentowanych – należy podkreślić,
że prawdziwych obrazów – określonymi podpisami rodzi kontrowersje, ale dla weryfikacji tych skojarzeń człowiek jest wyposażony w inteligencję i rozsądek, by ewentualnie odnieść się do nich krytycznie.
Nie do pominięcia jest, że wystąpienie obwinionych, niezależnie od miejsca, miało związek z największą
imprezą masową w Polsce, gdzie każdy uczestnik ponosi ryzyko zetknięcia się ze zdarzeniami nietypowymi, często odbiegającymi od norm powszechnie występujących w jego środowisku domowym, pracy
czy szkoły. Jako nieprzyzwoity może być odbierany zarówno widok upojonego alkoholem nastolatka jak i osoby załatwiającej potrzeby fizjologiczne za namiotem, które to zachowania są powszechne
w czasie Przystanku Woodstock. Wszystko zależy od indywidualnej wrażliwości i kultury. Powyższe
rozważania doprowadziły Sąd Rejonowy w Słubicach do wniosku, że w analizowanej sprawie dotyczącej umieszczenia w miejscu publicznym plakatu – baneru z treściami i obrazami wyrażającymi ich poglądy antyaborcyjne do konkluzji, że Sąd nie znajduje takiej normy obyczajowej, która
zakazuje wystąpień w kwestiach społecznych, a za taką, niezależnie od indywidualnych poglądów,
należy uznać aborcję. Za tym idzie wniosek, że obwinieni żadnej normy nie naruszyli i nie wypełnili
znamion wykroczenia100.

Przy orzekaniu w sprawach dotyczących prezentowania zdjęć nienarodzonych dzieci zabitych na prenatalnym etapie rozwoju sądy uwzględniają konstytucyjnie zagwarantowane prawa i wolności obywatelskie przy swoich rozstrzygnięciach. W imię poszanowania wartości konstytucyjnych Sąd Rejonowy
w Jastrzębiu Zdroju wskazał, że choć zachowanie obwinionego spowodowało poruszenie obserwatorów,
98 Postanowienie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z 23.11.2016 r., II W 1446/16, niepubl.
99 Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2.8.2018 r., XIV W 2655/18, niepubl.
100 Postanowienie Sądu Rejonowego w Słubicach z 20.11.2012 r., II W 903/12, niepubl.
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a nawet wstrząs siedmioletniej córki pokrzywdzonej, którą jako osobę małoletnią nie cechuje krytycyzm
ani umiejętności zdystansowania się do przedstawianych treści, tak jak osobę dorosłą (...) i obwiniony
realizując swoje prawa podmiotowe tj. prezentując swoje przekonania, winien mieć na uwadze treść
art. 31 ust. 2 Konstytucji RP, którego dyspozycja nakazuje mu szanować wolności i prawa innych (...) to
obwiniony prezentował swoje poglądy w ramach konstytucyjnego prawa do wyrażania poglądów (art.
54 Konstytucji RP) realizując prawo do wolności zgromadzeń, rozumianego jako powszechnie uznany
standard współczesnego państwa demokratycznego oraz jednostki, u podstaw której znajduje się interes publiczny (wyrok z 10 listopada 2004 r., sygn. Kp 1/04 (OTK ZU nr 10/A/2004, poz. 105 Trybunału
Konstytucyjnego). Podkreślić należy, że zgromadzenia stanowią zasadniczy element wyrażania demokratycznej opinii publicznej, stwarzając możliwość wpływu na proces polityczny, umożliwiają krytykę
i protest, są środkiem artykulacji interesów i poglądów, oraz instrumentem ochrony mniejszości, protest
w obwinionego był podjęty w dobrej wierze w zgodzie z zasadami etyczno-moralnymi ww.101
W swych uzasadnieniach sądy bardzo często sięgają do konstytucyjnych gwarancji wolności słowa
oraz prawa do wyrażania własnej opinii. Podkreślając, że działania obrońców życia polegające na prezentowaniu zdjęć nienarodzonych dzieci, będących ofiarami aborcji, są realizacją prawa do wyrażania
opinii i jako takie nie wyczerpują znamienia nieprzyzwoitości na gruncie art. 141 KW. Nie sposób więc
w takim przypadku mówić o naruszeniu wskazanego przepisu. Art. 54 ust. 1 Konstytucji RP zapewnia
wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji. Zgodnie zaś z art. 10
ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności każdy ma prawo do wolności
wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz utrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Prawo to
może być ograniczone wyłącznie w zakresie art. 10 ust. 2 cyt. Konwencji, a takie szczególne okoliczności
w niniejszej sprawie bez wątpienia nie zachodzą102.
Z przytoczonego wyżej orzecznictwa sądów powszechnych jednoznacznie wynika, że brak jest podstaw, aby przypisać obwinionym z powodu prezentowania fotografii dzieci – ofiar aborcji odpowiedzialność za czyn z art. 141 KW, albowiem czyn ten nie zawiera znamion wykroczenia. Co więcej
zachowanie obwinionych w tego typu sprawach nie realizuje również znamion żadnego innego czynu zabronionego.
3. UNIEWINNIENIE OBWINIONEGO
Stwierdzenie przez sąd po rozpoczęciu przewodu sądowego, że obwiniony nie wypełnił znamion
czynu zabronionego, skutkuje wydaniem wyroku uniewinniającego (art. 62 § 3 KPW w zw. z art. 5 §
1 pkt 2 KPW). W sprawach obrońców życia, wobec których kierowane są wnioski o ukaranie o czyny
z art. 51 § 1 KW lub art. 141 KW, w sytuacji, w której postępowanie o wykroczenie zajdzie tak daleko,
że sąd rozpocznie przewód sądowy, można zaobserwować w orzecznictwie jednolitą tendencję do
wydawania wyroków uniewinniających. Co więcej, podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, że
dotychczas w sprawach prowadzonych przez prawników Centrum Interwencji Procesowej Instytutu
na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris nie zapadł prawomocny wyrok, który stwierdzałby, że działalność osób polegająca na prezentowaniu zdjęć nienarodzonych dzieci zabitych na prenatalnym etapie
rozwoju wypełniałaby znamiona przywołanych wyżej przepisów Kodeksu wykroczeń, jak również
byłaby sprzeczna z jakimikolwiek innymi normami prawnymi.
A. UNIEWINNIENIE OBWINIONEGO O CZYN Z ART. 51 § 1 KW
101 Postanowienie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z 23.11.2016 r., II W 1446/16, niepubl.
102 Postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnicy z 9.4.2018 r., II W 261/18, niepubl.
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W celu uzasadnienia braku wypełnienia przez obwinionych znamion czynu zabronionego polegającego na zakłócaniu porządku publicznego albo wywoływaniu zgorszenia w miejscu publicznym
wybrykiem, który miałby polegać na prezentowaniu plakatów bądź bilbordów przedstawiających
zdjęcia dzieci, będących ofiarami aborcji, sądy bardzo często powołują się na argumenty wcześniej
już podnoszone w raporcie.
Z reguły sądy powszechne wychodzą od definicji wybryku wskazanego w przywoływanym już wcześniej orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1992 r. o sygn. akt III KRN 189/92. Ponadto
wskazują na potoczne znaczenie krzyku, hałasu czy alarmu jako zachowań człowieka podlegających
ocenie społecznej. Wszystkie one mogą być objęte pojęciem wybryku. Obok tych form przepis wskazuje
na jeszcze inną możliwą postać wybryku, który – tak jak te już wymienione – prowadzi do zakłócenia
spokoju, porządku publicznego bądź spoczynku nocnego albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym. Przez wybryk nieobjęty zakresem wymienionych pojęć należy rozumieć zachowanie się człowieka
odbiegające od przyjętych norm postępowania ludzi w określonej sytuacji. Mogą to być formy innych
nietypowych zachowań, które w danej sytuacji wywołują u odbiorców negatywną ocenę103.
Uwzględniając takie rozumienie wybryku Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim wskazał, że
kontekście zachowania obwinionego wystawiającego banery przedstawiające dziecko, będące ofiarą
aborcji trudno w ocenie Sądu przyjąć, że zachowanie polegające na wystawieniu opisanych we wniosku
o ukaranie banerów jest sprzeczne z powszechnymi normami zachowania się, bo w skrajnym wypadku
oznaczałoby to i prowadziło zarazem do paradoksu, że sprzeczna z ww. normami jest idea propagowania życia, także osób poczętych, ale jeszcze nie narodzonych, a przecież poglądy tej natury, a zatem
idee związane z ochroną życia podziela nie śladowa, ale znaczna grupa członków społeczeństwa104.
Z uwagi na to także w ocenie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2010 r. legalnie
zorganizowana wystawa prezentująca rzeczywiste obrazy, aczkolwiek szokujące, opatrzona odpowiednimi komentarzami, nie może stanowić wybryku w powyższym rozumieniu105.
Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju zwrócił ponadto uwagę, iż art. 51 § 1 KW obejmuje również fakt
wywołania zgorszenia w miejscu publicznym, przez co należy rozumieć przyjęcie w pewnych okolicznościach postawy nieobyczajnej, jak wulgarne gesty, obnażanie, wulgarne i obsceniczne napisy, skutkujące
w powszechnym odczuciu poczuciem niesmaku i obrzydzenia. Zgorszenie mogą wywoływać zachowania
odbiegające od powszechnie przyjętych norm postępowania człowieka w okolicznościach, w których się
on znajduje. Tym samym wykroczenie jest reakcją na oczywiste negatywne zachowania sprawcy, w odczuciu społeczeństwa. W dalszej części uzasadnienia orzeczenia dodaje, że obwinieni przeprowadzili
legalną manifestację, niewątpliwie umieścili kontrowersyjne dla części społeczeństwa treści, zwłaszcza
w przypadku osób, gdy po raz pierwszy zobaczyli takie transparenty. Byli jednak spokojni, wyrażali
swoje poglądy, do czego mieli prawo zgodnie z art. 54 Konstytucji, nie narzucali się innym, nie nawoływali do nienawiści, poglądy ich nie były odosobnione co wynika z powszechnie dostępnych i często
zlecanych sondaży odnośnie kwestii aborcji106. Z uwagi na to nie sposób uznać, że w przedmiotowej
sprawie zostały wyczerpane znamiona wykroczenia.
Sądy zwracają także uwagę na to, że nie sposób zabronić obywatelom stosowania nawet drastycznych
środków wyrazu w celu wyrażenia własnej opinii, zwłaszcza jeśli sięga się w celu jej wyrażenia po
103 Wyrok Sądu Rejonowego w Jastrzębiu – Zdroju z 9.1.2018 r., II W 672/17, niepubl.
104 Postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z 22.12.2015 r., II W 1942/14, niepubl.
105 Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 19.1.2010 r., IX W 339/10, niepubl.
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106 Wyrok Sądu Rejonowego w Jastrzębiu – Zdroju z 9.1.2018 r., II W 672/17, niepubl.

zdjęcia, które są autentyczne. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie w jednym ze swoich
orzeczeń podkreślił, iż: zdjęcie przedstawiało rzeczywiste skutki aborcji, które ze swej istoty są czymś
tragicznym i wiążą się z krwią i śmiercią płodu. Właśnie wskazanie na to z czym wiąże się i do czego
prowadzi aborcja, miało decydować o sile przekazu, ale i o jego słuszności w przekonaniu obwinionego.
Zdaniem Sądu nie sposób zaś uznać, aby w ramach swobody wypowiedzi w debacie publicznej nie
można było wskazywać na negatywne oraz tragiczne i zarazem niechciane skutki czegoś przeciwko
czemu się protestuje. W takiej sytuacji i przy takim przedmiocie sporu sięganie po dość drastyczne
metody jest dopuszczalne107.
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej analizując przesłanki realizacji znamion wykroczenia z art. 51 § 1 KW
stwierdził, że nie została również spełniona przesłanka zgorszenia w miejscu publicznym. Podkreślił
iż zgorszenie, o jakim mowa w tym przepisie należy natomiast rozumieć jako spowodowanie negatywnej
reakcji na zachowanie sprawcy (reakcją jest uczucie wstrętu, oburzenia, obrzydzenia czy niesmaku)108.
Z uwagi na to w ocenie Sądu, aczkolwiek prezentowane na przedmiotowej wystawie treści mogły mieć
charakter szokujący, to jednak nie powodowały zgorszenia w rozumieniu znamion wykroczenia z art.
51 § 1 KW.109
Sądy przy analizowaniu zachowania obwinionego polegającego na prezentowaniu zdjęć dzieci zabitych
przed narodzeniem często zwracają uwagę na to, że współcześnie sięganie po drastyczne środki wyrazu w kampaniach społecznych jest niezwykle częstych zabiegiem. W ramach akcji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym w spotach reklamowych publikowanych także w telewizji np. w ramach
kampanii „10 km mniej zwolnij” pokazywano filmy przedstawiające wypadki samochodowe, w tym
z udziałem dzieci, gdzie widać krew na twarzy pieszego po potrąceniu go przez samochód i uderzeniu
głową w szybę samochodu, co kończy się śmiercią, zakrwawioną nieżywą kobietę – matkę dzieci, które
również wprawdzie żywe, ale mają krew na twarzy. Widać nagłe potrącenie pieszego przez pędzący samochód, lub martwego zakrwawionego chłopczyka, który przemawia do dziewczynki, aby nie weszła na
jezdnię i nie zginęła, widać także martwych zakrwawionych nastolatków po wypadku samochodowym,
w tym jak chowają ciało do worka na zwłoki110.
Kampanie nakierowane na istotne społecznie problemy bardzo często sięgają do mocnych środków
wyrazu w celu wywarcia wpływu na odbiorcę oraz uświadomienia sobie przez niego skutków pewnych
zachowań. Wyjaśnił to w sposób bardzo wnikliwy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie:
Na filmach z kampanii „10 km mniej zwolnij” organizowanej m.in. przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej posłużono
się szczegółowym i zaprezentowanym w zwolnionym tempie przedstawieniem wypadków drogowych,
gdzie pieszy zostaje potrącony przez samochód, uderza głową w szybę, widać dokładnie ranę i krew,
i pieszy ponosi śmierć, lub widać wypadek rodziny jadącej samochodem, który wbija się pod ciężarówkę,
i można zaobserwować krew u rannych, w tym rannych dzieci oraz zakrwawioną matkę dzieci. Z kolei
na filmach realizowanych przez policję i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach
kampanii „użyj wyobraźni” widzimy gwałtowne potrącenie pieszego przez szybko jadący samochód, czy
zakrwawione dziecko, które powstrzymuje dziewczynkę przed wejściem na jezdnię pod jadące auto. Na
innych filmach widać zakrwawionych martwych nastolatków po wypadku samochodowym, gdzie jeden
z nich jest już pakowany do czarnego worka na zwłoki. Filmy te dostępne są publicznie w Internecie
i były także prezentowane w telewizyjnych kampaniach reklamowych i to wcale nie w godzinach po
107 Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z 6.4.2017 r., II W 489/17/P, niepubl.
108 Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 19.1.2010 r., IX W 339/10, niepubl.
109 Ibidem.
110 Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z 6.4.2017 r., II W 489/17/P, niepubl.
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22.00. Dopuszczalnym jest więc, nawet w ramach działalności instytucji rządowych, aby dla ochrony
najistotniejszych dóbr prawnych jak życia i zdrowie człowieka sięgać po drastyczne i szokujące metody
przekazu.
Również przy kampaniach antynikotynowych sięga się po drastyczne obrazy np. Komisja Europejska
zatwierdziła drastyczne zdjęcia umieszczane na paczkach papierosów przedstawiające ludzi z amputowanymi kończynami po miażdżycy, drastyczne i bardzo dokładne przedstawienie raka jamy ustnej,
dziąseł i gardła, wizerunki zmarłych po zawałach, czy udarach oraz zdjęcia noworodków w krytycznych
stanach podłączonych do aparatury medycznej z dopiskiem „paleniem możesz zabić swoje nienarodzone
dziecko”. W dalszej części orzeczenia Sąd dodaje: Komisja Europejska za zasadne uznała aby w celu
zapobieżenia negatywnym skutkom palenia papierosów odwołać się do obrazów przedstawiających
zmarłych palaczy, palaczy z amputowanymi kończynami po miażdżycy, szczegółowych obrazów przedstawiających skutki raka jamy ustnej, gardła, czy dziąseł, a nawet zdjęć noworodków w krytycznym
stanie podłączonym do aparatury medycznej z dopiskiem „paleniem możesz zabić swoje nienarodzone dziecko”111.
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim podkreślił zaś: Odnosząc się jeszcze do sposobu zaprezentowania treści widniejącej na banerach, w kontekście dramaturgii i drastyczności znajdujących się na
nich zdjęć zauważyć trzeba, że taki sposób prezentacji nie jest przecież także obcy również i instytucjom
publicznym. Tu wskazać przecież trzeba, na treści powszechnie dostępne choćby na wystawach Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie wielokrotnie prezentowano choćby zbrodnię katyńską pokazując m.in.
zdjęcia pomordowanych żołnierzy112.
Tego typu rozważania doprowadziły Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie do uniewinnienia obwinionego o rozwieszanie bilbordu zawierającego treści o charakterze antyaborcyjnym. Sąd
zwrócił uwagę, że: W niniejszej sprawie nie może budzić wątpliwości, iż celem działania obwinionego
było zamanifestowanie poglądu reprezentowanego przez siebie, przez fundację Pro - Prawo do Życia
i osoby ją popierające, a sprowadzające się do sprzeciwienia się aborcji. Obwiniony jasno wskazywał, iż
opowiada się za stanowiskiem uznającym płód od chwili poczęcia za człowieka i chciał uświadamiać
społeczeństwu człowieczeństwo płodu oraz czym jest w istocie aborcja. Nie rozstrzygając w żadnym
razie o tym, czy stanowisko obwinionego jest słuszne, czy też nie, nie sposób nie uznać, iż obwiniony
działał w bardzo istotnej kwestii, a w jego mniemaniu wręcz fundamentalnej sprawie jaką jest ochrona życia ludzkiego. Całkowicie nieuprawnioną byłaby więc teza, że celem działania obwinionego było
okazanie swojego lekceważenia, pogardy dla norm społecznych, czy zasad współżycia społecznego. Dla
obwinionego aborcja jest równoznaczna z brutalnym zabiciem człowieka i jego celem było uświadomienie tego ludziom w drastyczny, ale i sugestywny sposób i przekonanie ich do zaprzestania aborcji. Obwiniony występował więc w obronie życia jak on je rozumie113. Ponadto w dalszej części orzeczenia Sąd
zwrócił uwagę, że wiele zależy od kwestii społecznych, kulturalnych, czy też obyczajowych, które bez
wątpienia powinny być wzięte po uwagę w przy ocenie zachowania obrońców życia. Poprzez zgorszenie należy rozumieć spowodowanie negatywnej reakcji otoczenia na zachowanie sprawcy. Wywołanie
uczucia wstrętu, oburzenia, obrzydzenia czy niesmaku. Są to wszystko pojęcia nieostre, nieprecyzyjne
i mogące podlegać sprzecznej wykładni, ale i zmianie z biegiem czasu. Wystarczy tu tylko wspomnieć
na kwestię pokazywania nagości w reklamach, czy też stale przesuwane granice tego co pokazują serwisy informacyjne. Każdorazowo odnosić się więc należy do pewnych uwarunkowań kulturalnych,
111 Ibidem.
112 Postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z 22.12.2015 r., II W 1942/14, niepubl.
113 Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z 6.4.2017 r., II W 489/17/P, niepubl.
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obyczajowych, pewnych akceptowalnych reguł postępowania114.(...) Obwiniony niewątpliwie zajmował
określone stanowisko w debacie publicznej opowiadając się za zmianą istniejącego porządku prawnego
i dążąc do zakazu aborcji oraz przekonania do tergo społeczeństwa. Owszem jego działanie z pewnością
mogło wywołać pewne negatywne reakcje i sprzeciw u części społeczeństwa, a nawet zaszokowanie, ale
zarazem u sporej grupy społeczeństwa spotyka się z przychylnymi reakcjami115.
Dla sądów powszechnych nie bez znaczenia pozostaje również to, że działania obrońców życia polegające na przedstawianiu opinii społecznej skutków aborcji, stanowią środek wyrazu w debacie
społecznej na temat wzbudzający wiele emocji. Należy podkreślić, iż nie jest zadaniem Sądu przesądzanie, która ze stron owego konfliktu ma rację, ani nawet wskazywanie za czym opowiada się
większość społeczeństwa. (...) Istotnym jest jednak to, że rozpatrywany bilbord stanowił głos w debacie
publicznej na temat jednego z najbardziej spornych, ale i ważkich tematów dotyczących granic ochrony
życia poczętego. Ochrona swobody wypowiedzi jest zaś silniejsza, gdy dotyczy wypowiedzi politycznych
lub kwestii o istotnym znaczeniu publicznym. Inaczej, czyli zdecydowanie ostrzej należałby oceniać
działalność obwinionego, gdyby odnosiła się ona do wypowiedzi o charakterze handlowym, czy też
reklamowym116. Z uwagi na to, opisywane zachowanie obrońców życia nie narusza ogólnych norm
i reguł postępowania obowiązujących w demokratycznym państwie prawa, szanującym swobody
i wolności obywatelskie.
Sądy powszechne zwracają także uwagę, że zdjęcia nienarodzonych dzieci zabitych w wyniku aborcji
powodują poruszenie części obserwatorów, a nawet ich wstręt, oburzenie lub zgorszenie. Zauważyć
jednak trzeba, że właśnie taki efekt miała wywołać manifestacja obwinionego. Jednak nie odczucia
same w sobie były celem działania obwinionego, ale wstrząśnięcie odbiorcami, w celu przekonania ich
do swoich racji. Sprzeciwianie się aborcji jest głęboko umotywowane moralnie i samo w sobie zasługuje
na akceptację, a przynajmniej uznanie, że działania takie są podejmowane z dobrymi intencjami. Już
sama jednak intencja działania obwinionego wskazuje, że jego postępowanie nie spełnia wskazanych
wyżej cech wybryku, bo towarzyszył mu zupełnie inny cel działania117.
Innym często spotykanym zabiegiem jest powoływanie się przez osoby składające zawiadomienie
o możliwości popełnienia wykroczenia na możliwość zobaczenia tych zdjęć przez dzieci. W tym
miejscu należy z całą stanowczością wskazać, że tego typu okoliczność nie ma znaczenia na to, czy
obwiniony swoim zachowaniem wypełnia znamiona czynu z art. 51 § 1 KW. Jak wskazał w uzasadnieniu wyroku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie: Powoływanie się przez pokrzywdzoną na możliwość dostrzeżenia bilbordu przez dzieci jest o tyle bez znaczenia, iż odwołuje się do
sytuacji teoretycznej, a jak wspomniano, skutek stanowiący znamię czynu musi wystąpić u konkretnej
osoby, a nie było nią dziecko, tylko dorosła kobieta. Również zaś zaprezentowane filmy, czy zdjęcia na
opakowaniach papierosów mogą zostać dostrzeżone przez dzieci. Samo zdjęcie z omawianego plakatu
z uwagi na znaczne powiększenie i swą nietypowość, nie od razu łatwe jest do rozpoznania, zwłaszcza
przez małe dziecko i to więc od reakcji i tłumaczenia rodziców może zależeć odbiór takiego przekazu
przez dziecko118.
Jednolita linia orzecznicza sądów powszechnych w sprawach dotyczących prezentacji plakatów i ban114 Ibidem.
115 Ibidem.
116 Ibidem.
117 Postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z 22.12.2015 r., II W 1942/14, niepubl.
118 Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z 6.4.2017 r., II W 489/17/P, niepubl.
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nerów antyaborcyjnych również nie pozostaje bez znaczenia przy rozstrzyganiu spraw przez sądy
rejonowe i okręgowe. Sądy będąc świadome, że nie funkcjonują w orzeczniczej próżni. W podobnych
przypadkach dotyczących działalności obrońców życia, mając na uwadze konieczność zapewnienia przewidywalności władzy co do prawa oraz umożliwienia obywatelom korzystania ze swoich
uprawnień w zaufaniu co do decyzji organów państwowych, biorą także pod uwagę orzeczenia, które
zapadały w podobnych sprawach119. Oczywiście w Polsce nie obowiązuje prawo precedensów i każdy
Sąd jest uprawniony, ale i zobowiązany do samodzielnego rozstrzygania zagadnień prawnych oraz
faktycznych. Tym niemniej obywatel ma prawo działać w zaufaniu do decyzji władzy, w tym władzy
sądowniczej i pewna stabilność orzecznicza jest niewątpliwie wartością samą w sobie. Trudno bowiem
byłoby zarzucać obywatelowi, iż nie dał posłuchu normie prawnej, gdy identyczne sytuacje prawne
byłyby przed innymi Sądami uznawane za legalne. Nawet więc gdyby nie główne motywy uniewinnienia zaprezentowane powyżej, istniałyby istotne powody do uznania, że z uwagi na uzasadnione
przekonanie o zgodności z prawem tego rodzaju zachowań, obwinionemu nie można by przypisać winy
i świadomości wszystkich okoliczności stanowiących znamię czynu zabronionego, co także prowadziłoby
do uniewinnienia120.”
Przy ocenie zachowania osób opowiadających się za ochroną życia ludzkiego od poczęcia, jak już
wcześniej wielokrotnie podkreślano, sądy oceniają tego typu działanie prze pryzmat praw i wolności
obywatelskich, których realizacja stanowi jeden z głównych fundamentów współczesnego państwa
demokratycznego. W jednym z uzasadnień orzeczeń można przeczytać, że granice manifestowania
własnych poglądów określa w szczególności art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Stosownie do tego przepisu
prawa i wolności mogą być ograniczone, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej,
albo wolności i praw. Każdy ma prawo do krytyki i manifestowania swoich przekonań, z czym wiąże
się konieczność znoszenia przez każdego krytyki własnych przekonań, co jest drugą stroną wolności
słowa i wyrażania opinii. Jedynie sposób wyrażania przekonań może przybrać formę nieakceptowaną.
Płynność tych granic, jak już zresztą wskazał w jednym ze swych orzeczeń tut. Sąd jest szczególnie
widoczna w kontekście wolności artystycznej. Przy ocenie sztuki zauważyć trzeba często występującą
w niej niejednoznaczność, stosowanie prowokacji i innych środków silnego oddziaływania na odbiorcę,
co jest konieczne dla skuteczności przekazu. Jeżeli ma ona wyrażać jakieś myśli, może wykorzystywać
silniejsze środki wyrazu, które wpływają na myśli i odczucia. Sztuka jest wyższym sposobem wyrażania
myśli i komunikowania się z odbiorcą. Często robi to w sposób bardziej skomplikowany, posługując się
metaforą lub kombinacją symboliki, pozostawiając przez to szersze pole do różnej interpretacji. Prowokacja jest szczególnie silnym środkiem artystycznym, przez co sztuka może być lepiej zapamiętana, gdy
jest zaskakująca, czy wręcz wstrząsająca. Dlatego zasadne jest przyznanie artystom większej swobody
w dobieraniu silnych środków wyrazu i przez to znacznie większą ostrożność przy stawianiu ewentualnych zarzutów. Prezentowany tu pogląd powinien znaleźć zastosowanie także w działaniach innych niż
artystyczne, przy których znajdują zastosowanie podobne metody przekazywania poglądów, zwłaszcza
w publicystyce dziennikarskiej, satyrze i publicznych manifestacjach poglądów, w szczególności, gdy odnoszą się do spraw ważnych, a dla manifestantów fundamentalnych. Tacy autorzy mogą posługiwać się
podobnymi metodami, a skoro ich szczególnym celem jest przekazywanie poglądów i przekonywanie do
nich, zasadne jest umożliwienie im korzystania z podobnie wyrazistych narzędzi. Z narzędzi tych winni
mieć możliwość korzystania tzw. Performerzy, osoby aktywne społecznie w propagowaniu pewnych idei,
działający celem przekazania idei wartościowych dla przynajmniej części społeczeństwa. Oczywiście
Sąd zdaje sobie sprawę, że nie zawsze przekaz ten musi być lub może być łatwo przyswajalny i miły dla
oka, niemniej uświadomienie pewnych faktów, takich jak choćby aborcja tej części społeczeństwa, które
119 Ibidem.
120 Ibidem.
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idei ochrony życia nie podziela, ale w dość istotnych granicach wymaga pokazania dramatyzmu sytuacji
jaki się z aborcją wiąże. Tu zaznaczyć trzeba, że czasy współczesne mając na uwadze treści powszechnie
dostępne w mediach, przykładowo relacje telewizyjne z konfliktów zbrojnych, w czasie których morduje się ludzi, czy relacje z zamachów terrorystycznych i związany z tym podwyższony próg odporności
ludzkiej na drastyczność przekazu niekiedy wręcz wymagają, by ten przekaz zaostrzyć. Jeśli przyjąć by,
że rolą obwinionego nie było skrzywdzenie osób oglądających banery osób, w tym dzieci – w okoliczności takiej nie wykazano, to w ocenie Sądu obwiniony działając w granicach wolności manifestowania
swoich przekonań, tworząc grunt do dyskusji o aborcji miał prawo wystawić bannery, które stanowią
pośrednio przedmiot tego postępowania. Nic nie wskazuje zarazem, iżby sposób przekazu przyjęty
przez obwinionego negatywnie oddziaływał na dzieci. Złożona do akt sprawy opinia psychologiczna,
w ramach, której analizie poddano dzieci w różnym wieku powyższemu przeczy. Tak, bowiem w treści
opinii jednoznacznie wskazano, że oglądanie zdjęć abortowanych dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym, szkolnym i w wieku dorastania nie powoduje u nich urazu i zasadniczo
nie jest im zagrażające121.
W duchu tych wartości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie także stwierdził, że:
Podejmując się oceny postępowania obwinionego, w ocenie Sądu, za punkt odniesienia należy przyjąć
art. 54 ust 1 Konstytucji, który stanowi, iż każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Identyczne prawa gwarantowane są także w art. 10
ust 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC) z dnia 4 listopada 1950
r., gdzie czytamy każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych
i bez względu na granice państwowe oraz w art. 11 ust 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
z dnia 26 października 2012 r., gdzie stwierdzono, że każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo
to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez
ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Jak wskazano w komentarzu do
Konstytucji pod red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1 przedmiotem ochrony na gruncie art. 54 Konstytucji
RP są wszelkie wypowiedzi, to jest wszelkie zachowania wyrażające określone poglądy – przy szerokim
ujmowaniu tego pojęcia, zgodnie z zasadą możliwie najszerszej wykładni pojęć konstytucyjnych – stanowiące formy ekspresji myśli, zarówno zwerbalizowane, jak i posługujące się innym aniżeli słowo
kodem znaczeniowym (obraz, dźwięk, gest, mimika, sposób ubierania się, czy noszona fryzura). Równie
z poczynając od orzecz. z 7.12.1976 r. w spr. Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga Nr 5493/72,
HUDOC) ETPC stale wskazuje, że swoboda wypowiedzi stanowi jeden z fundamentów społeczeństwa
demokratycznego, jest podstawowym warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostki. Swoboda
wypowiedzi nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się w równym stopniu do takich, które obrażają,
oburzają lub wprowadzają niepokój w państwie lub jakiejś grupie społeczeństwa. Takie są wymagania pluralizmu, tolerancji i otwartości na inne poglądy, bez których demokratyczne społeczeństwo nie
istnieje. Formułą Handyside chętnie posługuje się również polski Trybunał Konstytucyjny. Z formuły
tej wynika po pierwsze, że wartość w postaci swobodnej i nieskrępowanej debaty publicznej znajduje
swoje bezpośrednie uzasadnienie w samej istocie systemu demokratycznego, stanowiącego podstawę
całego porządku konwencyjnego. Swoboda wypowiedzi stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów gwarantujących realizację podstawowych atrybutów społeczeństwa demokratycznego – pluralizmu
światopoglądowego, otwartości i tolerancji na poglądy innych, w tym poglądy mniejszości. Podkreślenia
wymaga, iż przewidziana w art. 54 Konstytucji, jak i przytoczonych normach konwencyjnych swoboda
wypowiedzi obejmuje nie tylko jej treść, ale również formę. Jak wskazał m.in. Trybunał strasburski,
uczestnicy debaty publicznej mogą pozwolić sobie na pewien stopień nieumiarkowania. Dotyczy to
121 Postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z 22.12.2015 r., II W 1942/14, niepubl.
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również wypowiedzi, które obrażają, szokują lub oburzają, posługując się nierzadko bardzo wyrazistymi, czy nawet przesadzonymi i mało eleganckimi środkami ekspresji. Wprawdzie, jak zastrzega się
w orzecznictwie strasburskim, nie jest dopuszczalne przekraczanie granic wynikających z konieczności
respektowania dobrego imienia oraz innych praw osób trzecich, jednakże pewien stopień przesady, czy
prowokacji zawarty w wypowiedziach publicznych jest dopuszczalny122.
B. UNIEWINNIENIE OBWINIONEGO O CZYN Z ART. 141 KW
Również w odniesieniu do zarzutu popełnienia przez prezentujących materiały antyaborcyjne wykroczenia z art. 141 KW, sądu powszechne nie znajdując podstaw do zastosowania wskazanego przepisu,
wydają wyroki uniewinniające.
Tak jak wcześniej zostało już wskazane sądy przy analizowaniu zachowania obwinionego o przedstawianie fotografii nienarodzonych dzieci zabitych w wyniku aborcji, wychodzą ze słownikowej
definicji słowa nieprzyzwoity, która ma kluczowe znaczenie dla odpowiedzialności z art. 141 KW.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie w części motywacyjnej wyroku uniewinniającego wskazał, że: Ocena
znamienia nieprzyzwoitości musi być oparta na zobiektywizowanych kryteriach i odwoływać się do
przeważających ocen społecznych123. Podkreślić przy tym należy, że wypełnienie tego znamienia badać
należy w odniesieniu do konkretnej sytuacji, a nie w ujęciu abstrakcyjnym, czysto teoretycznym. Rozumienie ustawowego znamienia „nieprzyzwoitość” w dużej mierze uzależnione jest od panujących
w społeczeństwie, w danym miejscu i czasie poglądów na to co jest nieprzyzwoite, a co nie. W teorii
przyjmuje się, że nieprzyzwoitymi rysunkami są między innymi te, które mogą wywoływać oburzenie
społeczne, mają bezwstydny charakter, bądź też dają wyraz lekceważenia uczuć innych osób124. Nieprzyzwoite zachowanie to takie które stanowi wyraz lekceważenia innych ludzi125.
Sąd Rejonowy w Garwolinie w uzasadnieniu wyroku uniewinniającego w sprawie o sygn. akt XIV
W 2152/12 stwierdził, że fotografie przedstawiające nienarodzone dzieci zamordowane w wyniku
aborcji mogą wywołać u odbiorców negatywne odczucia, jednak przypisywanie im kategorii nieprzyzwoitości nie jest uzasadnione. Zdaniem Sądu zdjęcia te mogą być szokujące oraz wywołać negatywne
skojarzenia, jednak kryterium nieprzyzwoitości, jako to które obejmuje lekceważenie uczuć innych ludzi
oraz wywołujące oburzenie społeczne nie ma zastosowania w danym stanie faktycznym126.

Sądy bardzo duży nacisk kładą w swoich rozważaniach na realizację fundamentalnych praw i wolności człowieka i obywatela. Prowadzi ich do konkluzji, że działanie obrońców życia stanowi tak
naprawdę realizację ich praw podstawowych: Jak stanowi art. 54 Konstytucji RP każdemu zapewnia
się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Także Konwencja o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284) w art.
10 ust. 1 stanowi o tym, że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność
posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe127.
122 Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z 6.4.2017 r., II W 489/17/P, niepubl.
123 Wyrok Sądu Rejonowego w Garwolinie z 22.5.2018 r., II W 530/17, niepubl.
124 Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 20.5.2011 r., II W 938/10, niepubl.
125 Wyrok Sądu Rejonowego w Garwolinie z 22.5.2018 r., II W 530/17, niepubl.
126 Ibidem.
127 Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 20.5.2011 r., II W 938/10, niepubl.
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Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz
otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na
granice państwowe. Prawo to może być ograniczone wyłącznie w zakresie art. 10 ust. 2 cyt. Konwencji128.
W związku z powyższym, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności, m.in. takie o których mowa w art.
10 ust. 2 Konwencji, nie jest możliwe nadmierne ograniczenie prawa do wolności wyrażania opinii129.
4. JEDNOLITOŚĆ LINII ORZECZNICZEJ W SPRAWACH OBROŃCÓW ŻYCIA
Jak wskazuje bogate orzecznictwo w sprawach, w których funkcjonariusze Policji występowali do
sądu rejonowego z wnioskiem o ukaranie przeciwko obrońcom życia prezentującym materiały ukazujące prawdę o aborcji, sądy powszechne wydawały prawomocne rozstrzygnięcia na korzyść obwinionych. Sądy jednolicie uznawały brak realizacji przez obwinionych znamion wykroczenia z art.
51 § 1 KW oraz art. 141 KW odmawiając wszczęcia postępowania, umarzając postępowanie jeszcze
przed rozpoczęciem przewodu sądowego albo wydając wyroki uniewinniające. Prowadzi to wniosku,
że stanowisko sądów powszechnych w kwestii dopuszczalności sięgania po mocne środki wyrazu
w celu zwrócenia uwagi w społecznej dyskusji na doniosłe zagadnienia, jest zachowaniem w pełni
akceptowalnym oraz dopuszczalnym z punktu widzenia przepisów polskiego prawa, w szczególności
regulacji dotyczących wykroczeń.

128 Wyrok Sądu Rejonowego w Garwolinie z 22.5.2018 r., II W 530/17, niepubl.
129 Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 20.5.2011 r., II W 938/10, niepubl.
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TABELA 1. ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH OBROŃCÓW ŻYCIA OBWINIONYCH O CZYN Z ART.
51 § 1 KW LUB ART. 141 KW
l.p.

Sąd:

Sygnatura:

Podstawa prawna:

Rozstrzygnięcie:

1

Sąd Rejonowy w Kaliszu

VII W 378/15

art. 51 § 1 KW

Umorzenie postępowania

2

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia - Śródmieścia

VI W 3604/15

art. 51 § 1 KW

Umorzenie postępowania

3

Sąd Okręgowy
we Wrocławiu

IV Kz 19/16

art. 51 § 1 KW

Utrzymanie w mocy postanowienia o umorzeniu postępowania
w sprawie o sygn. VI W 3604/15

4

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia - Śródmieścia

VI W 5233/15

art. 51 § 1 KW

Umorzenie postępowania

5

Sąd Okręgowy
we Wrocławiu

IV Kz 64/16

art. 51 § 1 KW

Utrzymanie w mocy postanowienia o umorzeniu postępowania
w sprawie o sygn. VI W 5233/15

6

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

II W 23/15

art. 51 § 1 KW

Umorzenie postępowania

7

Sąd Rejonowy w Kaliszu

VII W 371/15

art. 51 § 1 KW

Umorzenie postępowania

8

Sąd Rejonowy
w Jastrzębiu - Zdroju

II W 672/17

art. 51 § 1 KW

Uniewinnienie

9

Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej

IX W 339/10

art. 51 § 1 KW

Uniewinnienie

10

Sąd Rejonowy
w Grodzisku Mazowieckim

II W 1942/14

art. 51 § 1 KW

Uniewinnienie

11

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza
w Krakowie

II W 489/17/P

art. 51 § 1 KW

Uniewinnienie

12

Sąd Rejonowy Poznań
– Stare Miasto w Poznaniu

III W 391/15

art. 51 § 1 KW

Odmowa wszczęcia postępowania

13

Sąd Rejonowy w Kartuzach

II W 1065/17

art. 51 § 1 KW

Odmowa wszczęcia postępowania

14

Sąd Rejonowy
w Garwolinie

II W 530/17

art. 51 § 1 KW art.
141 KW

Uniewinnienie

15

Sąd Rejonowy
dla Warszawy Mokotowa

XIV W 2152/12

art. 51 § 1 KW art.
141 KW

Uniewinnienie

16

40

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Śródmieścia

VI W 3461/15

art. 51 § 1 KW art.
141 KW

Uniewinnienie

17

Sąd Rejonowy w Giżycku

V W 52/18

art. 51 § 1 KW art.
141 KW

Odmowa wszczęcia postępowania

18

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy
w Krakowie

II W 969/18/K

art. 51 § 1 KW art.
141 KW

Odmowa wszczęcia postępowania

19

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

II W 261/18

art. 141 KW

Umorzenie postępowania

20

Sąd Rejonowy
w Jastrzębiu - Zdroju

II W 1446/16

art. 141 KW

Umorzenie postępowania

21

Sąd Rejonowy w Słubicach

II W 903/12

art. 141 KW

Umorzenie postępowania

22

Sąd Rejonowy dla
Warszawy Mokotowa

XIV W 2655/18

art. 141 KW

Umorzenie postępowania

23

Sąd Rejonowy w Opocznie

II W 575/13

art. 141 KW

Umorzenie postępowania

24

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

II W 938/10

art. 141 KW

Uniewinnienie

WYKRES 1.

WYKRES 2.
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5. ZASKAKUJĄCY WYROK SĄDU REJONOWEGO W OPOLU
W świetle wyżej przedstawionej analizy, za całkiem niezrozumiały należy uznać nieprawomocny
wyrok Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 27.06.2018 r., wydany w sprawie o sygn. akt II W 2184/17,
w którym obwinieni zostali uznani za winnych zarzucanego im czynu z art. 141 KW i ukarani karą
grzywny po 2.000 zł.
W niniejszej sprawie stan faktyczny pozostawał zbieżny ze stanami faktycznymi zaprezentowanymi
w poprzednich rozdziałach – obwinieni prezentowali banery przedstawiające wizerunki ofiar aborcji
podczas legalnej i pokojowej manifestacji. Uczestnicy pikiety zachowywali się spokojnie, a jej przebieg
wskazywał na znaczne poparcie dla akcji społecznej.
Sąd w uzasadnieniu wyroku słusznie wskazał, iż w art. 141 KW penalizacją objęto umieszczanie nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów lub rysunków lub użycie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym.
Dla bytu wykroczenia wystarczy, że sprawca postąpi chociażby w jeden z wymienionych sposobów zachowania się. Zatem warunkiem odpowiedzialności za tego rodzaju zachowania jest, aby ogłoszenie,
napis czy rysunek miały charakter nieprzyzwoity. Zatem warunkiem odpowiedzialności za tego rodzaju
zachowania jest, aby ogłoszenie, napis czy rysunek miały charakter nieprzyzwoity. Określenie „nieprzyzwoity” co prawda jest określeniem nieostrym, zresztą podobnie jak wiele innych określeń używanych
w kodeksie wykroczeń (np. nieobyczajny czy złośliwie)130.
Jednocześnie jednak Sąd Rejonowy w Opolu dokonał niewłaściwego zastosowania przepisu art. 141
KW, uznając iż prezentowanie zdjęć nienarodzonych, zamordowanych dzieci w trakcie aborcji można
uznać za postępowanie nieprzyzwoite. Uznanie w konsekwencji przez Sąd, że prezentowane na banerach treści przedstawiające ofiary aborcji należy uznać za nieprzyzwoite, stanowi błędną wykładnię
znamienia czynu z art. 141 KW, sprzeciwiającej się ugruntowanej linii orzeczniczej sądów powszechnych w sprawach o analogicznych stanach faktycznych. O wadliwym charakterze orzeczenia świadczy m.in. fakt wymierzenia obwinionym kary 2000 zł grzywny, pomimo prawnej dopuszczalności
wymierzenia kary do 1500 zł.
Treści przedstawiające szczątki ludzkie po dokonaniu zabiegu aborcji wkontekście wykładni pojęcia
nieprzyzwoity nie mogą zostać uznane za nieprzyzwoite w rozumieniu art. 141 KW. Co więcej przy
wykładni tego sformułowania należy brać pod uwagę, że aborcja jest społecznie ważnym tematem,
co przyznaje większą swobodę w dobieraniu silnych środków wyrazu. Nie bez znaczenia pozostaje
także fakt, że w przestrzeni publicznej powszechnie obecne są drastyczne środki wyrazu np. kampanie społeczne w celu zwrócenia uwagi na problem nieprzestrzegania ograniczeń prędkości przez
kierujących pojazdami. Konsekwencją nieprawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego w Opolu może
być znaczne zawężenie zachowań czy treści, które mogą zostać powszechnie uznane za nieprzyzwoite.
Należy nadto zauważyć, iż prezentowane przez obwinionych na banerach treści stanowiły fakty naukowe, zdjęcia przedstawiały dokumentalne zdjęcia ciał ofiar aborcji, miały charakter informacyjny,
ale i edukacyjny. Sprzeciwianie się aborcji jest głęboko umotywowane moralnie, zatem niestosowne
wydaje się być przypisywanie tego typu działaniom cech nieprzyzwoitości.
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie „wypełnienie znamienia „nieprzyzwoity” badać należy w odniesieniu do konkretnej sytuacji, a nie w ujęciu abstrakcyjnym, często teoretycznym”.
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130 Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu z 27.6.2018 r., II W 2184/17, niepubl.

Rozumienie ustawowego znamienia „nieprzyzwoitość w dużej mierze uzależnione jest od panujących
w społeczeństwie w danym miejscu i czasie poglądów na to, co jest nieprzyzwoite, a co nie. W teorii
przyjmuje się, że nieprzyzwoitymi rysunkami są między innymi te, które mogą wywoływać oburzenie
społeczne, mają bezwstydny charakter, bądź też dają wyraz lekceważeniu uczuć innych osób”131.
Przenosząc powyższe rozważania w ramy niniejszej sprawy po raz kolejny należy stwierdzić, że
sposób działania obwinionych tj. rodzaj podjętych czynności oraz forma przedstawienia swoich poglądów nie mogą zostać uznane za wyczerpujące znamię nieprzyzwoitości, o którym mowa
w art. 141 KW. Działania podjęte przez obwinionych należy rozumieć tylko i wyłącznie na gruncie realizacji przez obwinionych konstytucyjnie gwarantowanej wolności wyrażania poglądów
(art. 54 ust. 1 Konstytucji RP).
Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu nie jest prawomocny i został zaskarżony na korzyść obwinionych.
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zaangażował się w postępowanie domagając się uniewinnienia działaczy pro-life, zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą.

V. KONSTYTUCYJNE ORAZ MIĘDZYNARODOWE GWARANCJE
WOLNOŚCI SŁOWA

Na najwyższym szczeblu ustawodawstwa krajowego, wolność wyrażania poglądów i opinii gwarantuje
przede wszystkim art. 54 Konstytucji RP. W myśl ust. 1 tego przepisu Każdemu zapewnia się wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Istotny charakter tej
wolności w demokratycznym państwie prawnym wielokrotnie podkreślał Trybunał Konstytucyjny.
W uzasadnieniu jednego z orzeczeń wskazał rolę wolności wyrażania poglądów:
Zarówno na gruncie filozofii, jak i w nauce prawa od lat poszukuje się uzasadnienia dla przyznawania
wolności słowa ochrony szczególnej i silniejszej w porównaniu z innymi wolnościami oraz prawami.
Wśród podstawowych rodzajów argumentacji wysuwanych w obronie wolności słowa wyodrębnić należy
przede wszystkim takie, które odwołują się do roli tej wolności:
a) w poszukiwaniu prawdy – niedopuszczanie do krytyki przyjmowanych wspołeczeństwie opinii powoduje, że opinie te są aprobowane bez głębszego zrozumienia, zaś przyjmowane doktryny zamieniają
się w martwe dogmaty tamujące rozwój myśli; tłumienie wolności słowa jest więc złem, bo pozbawia
człowieka sposobności dojścia do prawdy;
b) w funkcjonowaniu demokratycznego państwa – po pierwsze: wolność słowa zapewnia obywatelom
informacje niezbędne do brania udziału w społecznych debatach i w sprawowaniu demokratycznych
rządów, po drugie: wolność krytyki umożliwia poddanie osób sprawujących władzę kontroli w celu
wyeliminowania korupcji oraz arbitralności i po trzecie: wolność słowa sprzyja procesowi identyfikacji
interesów przez obywateli oraz ich reprezentantów, a także wspieraniu kształtowania prawidłowych
relacji pomiędzy rządzonymi i rządzącymi;

131 Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 20.5.2011 r., II W 938/10, niepubl.
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c) w promocji tolerancji – życie w społeczeństwie, w którym chroniona jest wolność słowa, uczy tolerancji dla różnych opinii oraz zachowań odmiennych od naszych własnych, co jest niezbędne dla
normalnego funkcjonowania społeczeństwa pluralistycznego;
d) jako integralnej części pewnych wartości uznawanych za fundamentalne – wolność słowa stanowi,
m.in. nieodzowny warunek samorealizacji jednostki; osiągnięcie przez człowieka szczęścia jest determinowane pełnym rozwinięciem sił jego umysłu, do czego niezbędne jest właśnie komunikowanie się;
dostarczanie obywatelom informacji oraz opinii umożliwia im kształtowanie własnych przekonań132.
Na szczeblu międzynarodowym natomiast wolność wyrażania opinii została zagwarantowana
w przywoływanym już wielokrotnie art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu: Każdy ma prawo do wolności wyrażania
opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie
wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych
lub kin matogracznych.
Wyrażanie swojego sprzeciwu wobec obecnie obowiązujących przepisów polskiego prawa w kwestii
dopuszczalności aborcji, poprzez prezentowanie zdjęć ciał abortowanych dzieci w okresie prenatalnym w trakcie pikiet i manifestacji, jest dopuszczalne zarówno na płaszczyźnie orzecznictwa
krajowego jak i międzynarodowego. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej:
ETPCz), Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego stoi na straży wolności słowa jako
fundamentu społeczeństwa demokratycznego. Warto wskazać na następujące tezy i wnioski płynące
z analizy ich orzecznictwa:
1. WOLNOŚĆ SŁOWA MOŻE BYĆ REALIZOWANA W DOWOLNEJ FORMIE,
TAKŻE PRZY POMOCY NOWYCH ŚRODKÓW SPOŁECZNEJ
KOMUNIKACJI – WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH.
Jak wskazuje art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wolność ta dopuszcza wyjątki,
które jednakowoż muszą być interpretowane ściśle, zaś potrzeba ustanowienia ograniczeń musi być
wykazana w przekonujący sposób133.
Dla konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów nie jest tym istotna forma wyrażanych poglądów,
a więc może to być wypowiedź ustna lub pisemna albo za pomocą obrazu, dźwięku, jak również
otwarcie manifestowanej postawy (np. noszenie określonego stroju w określonej sytuacji). Art. 54 ust. 1
Konstytucji chroni wszelkie zgodne z prawem formy ekspresji, które umożliwiają jednostce uzewnętrznianie i eksponowanie własnego stanowiska134.

132 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12.05.2008 r., SK 43/05, 57/4/A/2008.
133 Zob. m.in., Mouvement raëlien suisse przeciwko Szwajcarii [Wielka Izba], skarga nr 16354/06, pkt 48, ECHR 2012). Co więcej art. 10 chroni
nie tylko istotę wyrażanych idei i informacji, ale również formę, w jakiej są one przekazywane (zob. np. Oberschlick przeciwko Austrii (nr 1),
23.05.1991 r., pkt 57, Seria A nr 204.
134 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12.05.2008 r., SK 43/05, 57/4/A/2008.
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2.OBRONA WOLNOŚCI SŁOWA WYKORZYSTUJE KONTRATYP
PRAWDZIWOŚCI PRZEDSTAWIANYCH FAKTÓW I STAWIA TĘ WOLNOŚĆ JAKO
WARTOŚĆ PRZEWAŻAJĄCĄ NAD DOBRAMI OSOBISTYMI.
Podawanie faktów prawdziwych co do zasady nie może być zakazane zwłaszcza, gdy leży to w interesie
społecznym. [...] Zgodnie z ustalonym (chociaż doznającym wyjątków) poglądem judykatury, który
podziela także Sąd Najwyższy w obecnie orzekającym składzie, koniecznym elementem wyłączenia
bezprawności działania naruszającego dobra osobiste jest prawdziwość twierdzeń co do faktów. Rozstrzygając w uchwale o tym, czy wykazanie prawdziwości zarzutu jest konieczną przesłanką wyłączenia
bezprawności [...] uznał, że w powstającej na tym tle kolizji między wolnością słowa a dobrami osobistymi wolność słowa ma wartość przeważającą135.
Publiczne wystawienie transparentu, na którym było umieszczone zdjęcie zakrwawionego płodu ludzkiego (...) w dzisiejszej rzeczywistości nie powinno naruszać równowagi psychicznej ludzi, w sposób
powodujący negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób (...)136.
(…) prawdą jest, że biorąc udział w debacie publicznej dotyczącej kwestii budzących powszechne zainteresowanie – [...] – każdy może uciec się do przesady, a nawet prowokacji lub innymi słowy posłużyć
się dosadnym stwierdzeniem137
3. „PILNA POTRZEBA SPOŁECZNA” JEST WYZNACZNIKIEM TESTU
„KONIECZNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM” INGERENCJI
PAŃSTWA I PODLEGA NADZOROWI EUROPEJSKIEMU.
Ingerencja państwa w wolność słowa powinna być legalna i niezbędna.
Taka ingerencja stanowi naruszenie Konwencji, jeżeli nie spełnia wymogów ustępu 2 Artykułu 10.
Należy zatem ustalić, czy była ona przewidziana prawem, czy miała na celu realizację jednego lub
więcej uzasadnionych celów określonych w tym ustępie, a także czy była »niezbędna w społeczeństwie
demokratycznym« dla osiągnięcia tych celów.138
Test »konieczności w społeczeństwie demokratycznym« zobowiązuje Trybunał do ustalenia, czy zaskarżona ingerencja odpowiadała »pilnej potrzebie społecznej«. Układające się Państwa mają pewien
margines swobody w ocenie, czy taka potrzeba istnieje, jednak idzie to w parze z europejskim nadzorem,
obejmującym zarówno ustawodawstwo, jak i decyzje stosowania prawa, również te wydane przez niezależne sądy. Trybunał jest zatem upoważniony do wydania ostatecznego orzeczenia, czy »ograniczenie«
da się pogodzić z wolnością wypowiedzi, zagwarantowaną w Artykule 10.139

135 Wyrok Sądu Najwyższego z 10.9.2009 r., V CSK 64/09, Legalis.
136 Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z 9.11.2015 r., VI W 3604/15, niepubl.
137 Zob. sprawa Mamère przeciwko Francji, skarga nr 12697/03.
138 ETPCz, Czwarta Sekcja, sprawa Sosinowska przeciwko Polsce, wyrok z dnia 18.10.2011 r., skarga nr 10247/09, B. Meritum skargi, 2. Zasady ogólne.
139 Zob. m. in. Perna przeciwko Włochom [Wielka Izba], skarga nr 48898/99, pkt 39, ECHR 2003V oraz Association Ekin przeciwko Francji, skarga
nr 39288/98, pkt 56, ECHR 2001VIII, Sprawa Stankiewicz przeciwko Polsce, wyrok z dnia 3.11.2015 r., skarga nr 48053/11, 2. Ocena Trybunału, (a)
Zasady ogólne.
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Kryterium »niezbędności w społeczeństwie demokratycznym« wymaga określenia przez Trybunał, czy
podnoszona »ingerencja [...] jest proporcjonalna do osiągnięcia uprawnionego celu oraz czy powody, na
które powołują się władze krajowe, by usprawiedliwić ingerencję są istotne i wystarczające«140.
„Oceniając, czy taka »potrzeba« istnieje i jakie środki powinny zostać podjęte, aby jej sprostać, władze krajowe dysponują pewnym marginesem swobodnego uznania. Zakres swobodnego uznania nie
jest jednak nieograniczony. Podlega on jednocześnie europejskiemu nadzorowi Trybunału, który jest
uprawniony do wydania końcowego rozstrzygnięcia w kwestii tego, czy ograniczenia dadzą się pogodzić
z wolnością wyrażania opinii zagwarantowaną przez Artykuł 10” (ETPCz, Czwarta Sekcja, sprawa
Kania i Kittel przeciwko Polsce, wyrok z dnia 21.06.2011 r., skarga nr 35105/04, B. Meritum skargi,
2. Ocena Trybunału).
»Odpowiedniość« i »wystarczający charakter« wywodów sądów krajowych, są kwestiami szczególnie
istotnymi przy dokonywaniu oceny proporcjonalności ingerencji zgodnie z art. 10 ust. 2141.
Charakter i surowość nakładanych sankcji, jak również »odpowiedniość« i »wystarczający charakter«
wywodów sądów krajowych, są kwestiami szczególnie istotnymi przy dokonywaniu oceny proporcjonalności ingerencji zgodnie z art. 10 ust. 2142.
4.WOLNOŚĆ SŁOWA POSIADA SZEROKI ZAKRES PODMIOTOWY
I PRZEDMIOTOWY.
Trybunał zwraca także uwagę na fakt, że Artykuł 10 gwarantuje wolność wyrażania opinii »każdemu«.
Trybunał wielokrotnie utrzymywał, że Artykuł 10 ma zastosowanie do wszystkich rodzajów informacji,
idei lub form wyrazu [...]143.
5. WOLNOŚĆ SŁOWA JEST FILAREM DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA, JEGO
PLURALIZMU ORAZ WARUNKIEM SAMOSPEŁNIENIA KAŻDEJ OSOBY.
Jak zostało wskazane wielokrotnie w wyrokach Trybunału, demokracja nie jest tylko fundamentalną
cechą europejskiego porządku publicznego, lecz rolą samej Konwencji jest promocja i podtrzymanie
ideałów i wartości społeczeństwa demokratycznego. Demokracja, jak podkreśla Trybunał, jest jedynym
politycznym wzorcem rozważanym w Konwencji oraz jedynym zgodnym z nią. Na mocy zapisów drugiego paragrafu art. 11, jak również art. 8, 9 i 10 Konwencji, jedyną koniecznością, która może usprawiedliwiać ingerencję w jakiekolwiek z praw chronionych w tych artykułach jest taka, która może być
uznana za wywodzącą się z »demokratycznego społeczeństwa«144.
140 Zob. m.in. Sunday Times przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (nr 1), z dnia 26.04. 1979 r., § 62, Seria A nr 30; oraz Skałka przeciwko Polsce,
skarga nr 43425/98, § 35, z dnia 27.05.2003 r.
141 ETPCz, Czwarta Sekcja, sprawa Kania i Kittel przeciwko Polsce, wyrok z dnia 21.06.2011 r., skarga nr 35105/04, B. Meritum skargi, 2. Ocena
Trybunału.
142 ETPCz, Sekcja Druga, sprawa Tešić przeciwko Serbii, wyrok z dnia 11.02.2014 r., ostateczny z dnia 11.05.2015 r., skarga nr 4678/07 oraz 50591/12,
B. Meritum skargi, 2. Ocena Trybunału.
143 ETPCz, Czwarta Sekcja, sprawa Sosinowska przeciwko Polsce, wyrok z dnia18.10.2011 r., skarga nr 10247/09, B. Meritum skargi, 2. Zasady
ogólne, zob.: Casado Coca przeciwko Hiszpanii, 24.02.1994 r., § 35, Seria A nr 285‐A; Barthold przeciwko Republice Federalnej Niemiec, 25.03.1985
r., § 42, Seria A nr 90; Stambuk przeciwko Republice Federalnej Niemiec, nr 37928/97, §§ 43‐52, 17.10.2002 r.; oraz Frankowicz przeciwko Polsce,
nr 53025/99, § 39, 16.12.2008 r.
144 ETPCz, Czwarta Sekcja, sprawa Bączkowski i inni przeciwko Polsce, wyrok z dnia 3.05.2007 r., skarga nr 1543/06, II. Meritum sprawy. 2. Ocena
Trybunału; zob. Refah Partisi (the Welfare Party) oraz Inni p. Turcji [GC], nr 41340/98, 41342/98, 41343/98 oraz 41344/98, §§ 86‐89, ETPCz 2003‐II;
Christian Democratic Peoples Party p. Mołdawii, 28793/02, 14.05.2006 r.
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Trybunał przypomina, że wolność wyrażania opinii jest jednym z filarów demokratycznego społeczeństwa, podstawą jego rozwoju i warunkiem samorealizacji jednostki145.
Według dobrze utrwalonego orzecznictwa Trybunału, wolność słowa stanowi jedną z głównych podstaw
demokratycznego społeczeństwa i jest jednym z podstawowych warunków jego rozwoju oraz samospełnienia każdej osoby. Treść paragrafu 2 Artykułu 10 Konwencji, ma zastosowanie nie tylko do »informacji« czy »poglądów«, które są przychylnie przyjmowane lub uznane jako nieobraźliwe lub obojętne,
ale także do tych, które obrażają, szokują lub wprowadzają niepokój. Takie są wymagania pluralizmu,
tolerancji i otwartości, bez których nie ma »demokratycznego społeczeństwa«. Jak zostało określone
w Artykule 10 § 2 Konwencji, ta wolność jest przedmiotem wyjątków, które muszą być jednak ściśle
interpretowane, a konieczność jakichkolwiek ograniczeń musi być przekonująco ustalona146.
Odnosząc się do cech charakterystycznych »społeczeństwa demokratycznego«, Trybunał przywiązywał
szczególną wagę do pluralizmu, tolerancji oraz poszanowania odmienności. W tym kontekście, stwierdził, że chociaż czasami interes jednostki musi być podporządkowany interesowi grupy, demokracja nie
oznacza, że poglądy większości muszą zawsze przeważać: należy osiągnąć równowagę, która zapewni
sprawiedliwe i właściwe traktowanie mniejszości i pozwoli uniknąć nadużycia pozycji dominującej147
6. PRAWO DO PRZEKAZYWANIA I OTRZYMYWANIA INFORMACJI.
Trybunał miał ostatnio okazję powtórzyć (w wyroku Gillberg przeciwko Szwecji [Wielka Izba],
nr 41723/06, § 74, 3 kwiecień 2012 roku), że »otrzymywanie i przekazywanie informacji wchodzi wyraźnie w zakres prawa do wolności wyrażania opinii z Artykułu 10. Omawiane prawo zakazuje, aby
Rząd ograniczał jednostki w otrzymywaniu informacji od podmiotów, które chcą lub mogą mieć zamiar je przekazać«148.
„Trybunał wielokrotnie stał na straży prawa do przekazywania, w dobrej wierze, informacji w sprawach interesu publicznego, nawet gdy wiązało się to z twierdzeniami godzącymi w osoby prywatne (zob., mutatis mutandis, Bladet Tromsø i Stensaas przeciwko Norwegii [Wielka Izba], skarga
nr 21980/93, ECHR 1999III). Należy jednak wziąć przy tym pod uwagę rozróżnienie między, z jednej
strony, twierdzeniami o faktach, a z drugiej sądami wartościującymi, ponieważ istnienie faktów może
być wykazane, natomiast prawdziwość sądów wartościujących nie może być dowiedziona”149.

145 ETPCz, Czwarta Sekcja, sprawa Kania i Kittel przeciwko Polsce, wyrok z dnia 21.06.2011 r., skarga nr 35105/04, B. Meritum skargi, 2. Ocena
Trybunału; zob. orzecz. Lingens przeciwko Austrii, z dnia 8.07.1986 r., § 41, Seria A nr 103.
146 ETPCz, Czwarta Sekcja, sprawa Bogusław Wizerkaniuk przeciwko Polsce, wyrok z dnia 5.07.2011 r., skarga nr 18990/05, B. Ocena Trybunału.
1. Ogólne zasady; zob. m. in. Janowski przeciwko Polsce[GC] skarga nr 25716/94, § 30, ECHR 1999I;. Nilsen i Johnsen przeciwko Norwegii [GC],
skarga nr 23118/93, § 43, ECHR 1999VIII;. i Lingens przeciwko Austrii, wyrok z dnia 807.1986 r., § 41, Series A nr. 103.
147 ETPCz, Czwarta Sekcja, sprawa Bączkowski i inni przeciwko Polsce, wyrok z dnia 3.05.2007 r., skarga nr 1543/06, II. Meritum sprawy. 2. Ocena
Trybunału; zob. Young, James oraz Webster p. Zjednoczonemu Królestwu, 13.08.1981 r., Seria A nr 44, str. 25, § 63, oraz Chassagnou i Inni p. Francji
[GC], nr 25088/95 oraz 28443/95, ETPCz 1999‐III, str. 65, § 112.
148 ETPCz, Sekcja Druga, sprawa Youth Initiative For Human Rights przeciwko Serbii, wyrok z dnia 25.06.2013 r., ostateczny 25.09.2013 r., skarga
nr 48135/06, wspólne zdanie odrębne sędziego Sajó i sędzi Vučinić; zob. np.: Leander przeciwko Szwecji, 26.03.1987 r., § 74, seria A nr 116, i Gaskin
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 7.07.1989 r., § 52, seria A nr 160.
149 ETPCz, Sekcja Druga, sprawa Tešić przeciwko Serbii, wyrok z dnia 11.02.2014 r., ostateczny z dnia 11.05.2015 r., skarga nr 4678/07 oraz 50591/12,
B. Meritum skargi (odnośnie postępowania cywilnego i egzekucyjnego) 2. Ocena Trybunału; zob. np. Lingens przeciwko Austrii, wyrok z dnia
8.07.1986 r., pkt 46, Seria A nr 103 oraz McVicar przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 46311/99, pkt 83, ECHR 2002III.
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7. POZIOM „MORALNOŚCI” SPOŁECZEŃSTWA PODLEGA OCENIE
I JEST INDYWIDUALNY DLA KAŻDEGO PAŃSTWA.
Oceniając poziom »moralności« społeczeństwa należy brać pod uwagę np. istnienie wspólnot kulturowych, religijnych czy filozoficznych [...]150.
8. „CHILLING EFFECT” (EFEKT ZNIECHĘCANIA, ZWŁASZCZA W WYNIKU
RESTRYKCYJNEJ USTAWY LUB ROZPORZĄDZENIA) JEST ZJAWISKIEM,
W KTÓRYM KORZYSTANIE Z PRAWA DO WOLNOŚCI SŁOWA NIESIE
ZA SOBĄ POTENCJALNE NEGATYWNE SKUTKI Z JEJ WYKONYWANIA.
Nawet najdrobniejsza ingerencja w wolność słowa powoduje ryzyko mrożącego skutku (»Chilling effect«)
i powstrzymuje od rozpowszechniania informacji151.

150 ETPCz, orzeczenie z dnia 16.02.2010 r. Akdaş przeciwko Turcji, skarga nr 41056/04.
151 ETPCz, orzeczenie z dnia 16.03.2010 r. Gorkan przeciwko Turcji, skarga nr 13002/05.
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ZAKOŃCZENIE
Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach obrońców życia obwinionych o popełnienie wykroczeń z art. 51 § 1 KW oraz art. 141 KW
z uwagi na prezentowanie bannerów albo plakatów z wizerunkiem człowieka w prenatalnym okresie rozwoju pozbawionego życia w wyniku aborcji, jednoznacznie wskazuje na brak
w polskim systemie prawnym przepisu uznającego tego rodzaju zachowanie za bezprawne.
Ponadto, w praktyce orzeczniczej sądy powszechne jednoznacznie uznawały legalność działań działaczy pro-life oraz korzystanie przez nich z wolności wyrażania poglądów i opinii
gwarantowanych w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 EKPCz. Sądy powszechne w Polsce w sposób niekwestionowany uznawały swobodę prowadzenia działalności społecznej pro-life, upatrując źródła tego rodzaju wolności w gwarantowanych fundamentalnych
prawach człowieka.
Z uwagi na powyższe postulować należy zwrócenie uwagi Komendy Głównej Policji na problem nieuzasadnionego występowania przeciwko obrońcom życia z wnioskami o ukaranie
do sądu, a także legalności podejmowanych przez nich działań. W sytuacji postępującej polaryzacji stanowisk w kwestii ustawodawstwa dotyczącego aborcji w Polsce i coraz częstszego
podejmowania przez zorganizowane środowiska proaborcyjne akcji mających na celu wyeliminowanie z debaty społecznej oponentów, konieczne jest zwrócenie uwagi na jednolitość
orzeczniczą sądów powszechnych. Także same sądy, rozwijając korzystną dla działaczy pro-life
linię orzeczniczą, powinny być świadome wzmacniania poprzez swoje rozstrzygnięcia fundamentalnej w demokratycznym państwie prawnym wolności, jaką jest wolność wyrażania
poglądów obejmującej także korzystanie z radykalnych form ekspresji, mających na celu zwrócenie uwagi na doniosły społecznie problem.
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Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
powstał, by bronić osoby i środowiska zagrożone społeczną marginalizacją bądź wykluczone ze
względu na przywiązanie do naturalnego ładu społecznego i tradycyjnych wartości, poświadczonych
w Konstytucji RP. Działamy na rzecz prawnej ochrony człowieka na każdym etapie życia, tożsamości
małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, autonomii rodziny, wolności religijnej oraz prawa do
prowadzenia działalności gospodarczej w zgodzie z własnym sumieniem.
Eksperci z Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris:
- analizują i opiniują projekty ustaw,
- docierają z prawną argumentacją do polityków w kraju i w instytucjach europejskich,
- biorą udział w pracach komisji parlamentarnych,
- przedstawiają opinię w sądach (tzw. amicus curiae),
- monitorują działania administracji publicznej.
Prawnicy z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris:
- występują w obronie rodzin zagrożonych rozbiciem z powodu nieuzasadnionej ingerencji państwa,
- reprezentują przedstawicieli zawodów medycznych i innych grup zawodowych, doświadczających
trudności w profesjonalnym wykonywaniu zawodu zgodnie z osądem własnego sumienia,
- występują jako rzecznicy słowa i zgromadzeń, szczególnie w interesie obrońców życia,
- biorą udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym na rzecz spójności
obowiązującego prawa z porządkiem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej.
Instytut Ordo Iuris jest fundacją i zakres naszej aktywności jest ściśle uzależniony od funduszy, które
pozyskamy na działalność statutową. Ceniąc sobie niezależność nie korzystamy ze środków publicznych
i grantów, których pozyskanie mogłoby ją ograniczać. Naszą działalność prowadzimy tylko dzięki
hojności naszych Darczyńców, zwłaszcza tych, którzy wspierają nas regularnie co miesiąc, w ramach
Kręgu Przyjaciół (więcej nas: www.przyjaciele.ordoiuris.pl).
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34 1020 1026 0000 1502 0301 0469
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ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
oraz za pomocą przelewów internetowych Tpay i PayPal
(szczegóły na stronie www.ordoiuris.pl)
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