Gatunek dziennikarski
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judykaturze podkreĞla siĊ, Īe szczególna starannoĞü i rzetelnoĞü dziennikarza
nie ogranicza siĊ do wiernego przedstawienia
informacji, które uzyskaá przy zbieraniu materiaáów prasowych, bowiem samo przekonanie
dziennikarza o prawdziwoĞci publikowanych
informacji nie speánia wymagaĔ zawartych
w przepisie art. 12 ust. 1 pkt. 1 pr.pr.1 Obowiązkiem dziennikarza jest wiĊc weryÞkacja uzyskanych informacji pod kątem ich zgodnoĞci
z prawdą, zwáaszcza zaĞ w sytuacji, gdy te informacje pochodzą od strony konßiktu, a wiĊc
osoby, której relacjom trudno a priori przydaü
walor obiektywizmu. Lub wtedy, gdy są one
oparte na relacjach osób anonimowych, których
wiedza co do okreĞlonych okolicznoĞci moĪe
byü nie tylko niepeána, ale teĪ nieprawdziwa.
W judykaturze Sądu NajwyĪszego utrwalony
jest juĪ pogląd, Īe szczególna starannoĞü i rzetelnoĞü dziennikarza, nawet w sytuacji zacytowania Ĩródáa takiej informacji – o ile informacja nie pochodzi od osoby bĊdącej autorytetem
w danej sprawie bądĨ od osoby naleĪącej do
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krĊgu osób publicznego zaufania – winna obligowaü go do sprawdzenia informacji za pomocą innych dostĊpnych Ĩródeá oraz umoĪliwienia
osobie zainteresowanej ustosunkowania siĊ do
uzyskanych informacji, tak aby dochowaü zasadzie bezstronnego i obiektywnego przedstawienia wszystkich okolicznoĞci2.
Nie moĪe byü wątpliwoĞci, Īe podmiotem
przestĊpstwa z art. 212 § 2 kk moĪe byü kaĪda
osoba, a wiĊc takĪe dziennikarz, i to równieĪ
wtedy, gdy cytuje cudzą wypowiedĨ, chyba Īe
wyraĨnie siĊ od niej dystansuje, albo przytacza
ją, by zwalczyü zawarty w niej pogląd. Przekonujące jest takĪe stanowisko Sądu NajwyĪszego co do tego, Īe zgoda osoby zainteresowanej
na publikowanie informacji oraz danych z Īycia prywatnego stanowi okolicznoĞü wyáączającą bezprawnoĞü czynu okreĞlonego w art. 49
w zw. z art. 14 ust. 6 ustawy z 26 stycznia
1984 r. pr.pr., zwanej dalej ustawą prawo prasowe, a nie ma Īadnego znaczenia w zakresie
odpowiedzialnoĞci za czyn wyczerpujący znamiona z art. 212 § 1 i § 2 kk. OkolicznoĞci

Wyrok SN z dnia 28 paĨdziernika 2000 r., sygn. V KKN 171/98, OSN KW 2001, z. 3–4, poz. 31.
Wyrok SN z dnia 28 paĨdziernika 2000 r., sygn. V KKN 171/98, OSNKW 2001, z. 3–4, poz. 31; postanowienie SN z dnia 17 paĨdziernika 2001 r., sygn. IV KKN 165/97, OSN KW 2002, z. 3–4, poz. 28; postanowienie SN
z dnia 17 paĨdziernika 2002 r., sygn. IV KKN 634/99, OSN KW 2003, z. 3–4, poz. 33; uzasadnienie uchwaáy SN
(7) z dnia 18 lutego 2005 r., sygn. III CZP 53/04, OSN C 2005, z. 7–8, poz. 114.
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wyáączające bezprawnoĞü czynu z art. 212 § 1
i § 2 kk są ujĊte w treĞci art. 213 kk (…) art. 12
ust. 1 pkt. 1 pr.pr. w Īadnej mierze nie zmienia zakresu odpowiedzialnoĞci dziennikarza za
przestĊpstwo z art. 212 § 2 kk3.
Efektem niezachowania wymogów przewidzianych w art. 12 ust. 1 pr.pr. moĪe staü
siĊ z jednej strony zniesáawienie jakiejĞ osoby, z drugiej – naruszenie jej dóbr osobistych.
Warto zauwaĪyü, Īe postĊpowanie karne z racji
zniesáawienia moĪe siĊ toczyü niezaleĪnie od
sprawy cywilnej z tytuáu ochrony dóbr osobistych. W jednym i w drugim postĊpowaniu
niezbĊdne jest odniesienie siĊ do treĞci art. 12
ust. 1 pr.pr. i zbadanie, czy dziennikarz sprostaá
wymogom szczególnej starannoĞci przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiaáów prasowych;
czy podjąá trud sprawdzenia zgodnoĞci z prawdą uzyskanych wiadomoĞci oraz – czy podaá
ich Ĩródáo. Konieczne jest takĪe zbadanie, czy
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chroniá dobra osobiste i interesy informatorów
dziaáających w dobrej wierze oraz osób, które
w dobrej wierze okazywaáy mu zaufanie4.
PrzestĊpstwo zniesáawienia zarówno w typie podstawowym (art. 212 § 1 kk), jak i kwaliÞkowanym (art. 212 § 2 kk) naleĪy do kategorii
przestĊpstw umyĞlnych, które moĪna popeániü
zarówno w zamiarze bezpoĞrednim (dolus directus), jak i ewentualnym (dolus eventualis).
W literaturze wskazuje siĊ, Īe przykáadem zniesáawienia popeánionego w zamiarze ewentualnym jest sytuacja, kiedy ktoĞ pomawia inną
osobĊ, zachowując formĊ Īartu, przy czym nie
wyklucza, Īe jego wypowiedĨ moĪe byü odebrana serio i na taki odbiór siĊ godzi5. Dziaáając
z zamiarem ewentualnym, sprawca moĪe rozgáaszaü pomawiające wiadomoĞci dla wzbudzenia zainteresowania i podziwu otoczenia oraz
wywoáania wraĪenia, Īe jest osobą ustosunkowaną, „wtajemniczoną”6. UmyĞlnoĞcią muszą

Wyrok SN z dnia 17 maja 2002 r., sygn. V kk 105/06, „Biuletyn Prawa Karnego” 2007, nr 14, s. 28 i n.
Nie ma racji W. Gontarski suponując, Īe art. 12 pr.pr. stanowi lex specialis w stosunku do przepisu kodeksu karnego i cywilnego, zob. W. Gontarski, Jaka prawda obowiązuje dziennikarza?, „Rzeczpospolita” 2003, nr 5,
s. 20. W judykaturze jednoznacznie stwierdzono, Īe art. 12 ust. 1 pkt 1 pr.pr. nie zmienia zakresu odpowiedzialnoĞci
dziennikarza za przestĊpstwo, por. uchwaáa SN z dnia 17 kwietnia 1997 r., sygn. I KZP 5/97, OSN KW 1997, z. 5–6,
poz. 44; postanowienie SN z dnia 17 paĨdziernika 2001 r., sygn. IV KKN 165/97, OSN KW 2002, z. 3–4, poz. 28.
Stanowisko to popiera doktryna. Z. GostyĔski na gruncie wspomnianego orzeczenia zauwaĪyá, Īe zakres unormowania art. 12 ust. 1 pkt 1 pr.pr. w Īadnej czĊĞci nie pokrywa siĊ z zakresem unormowania przestĊpstwa zniesáawienia.
PodkreĞliá, Īe przepis art. 12 ust. 1 pkt 1 pr.pr. okreĞla obowiązki dziennikarza przy zbieraniu i wykorzystaniu materiaáów prasowych, podczas gdy z przepisów prawa karnego regulujących kwestiĊ zniesáawienia wynika kierowany
do wszystkich zakaz pomawiania innej osoby, grupy osób lub instytucji „o takie postĊpowanie, które moĪe poniĪyü je
w opinii publicznej lub naraziü na utratĊ zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dziaáalnoĞci”. MiĊdzy wymienionymi przepisami w ogóle nie moĪe wchodziü w rachubĊ relacja lex specialis – lex generalis.
Wypeánienie przez dziennikarza jego powinnoĞci zawodowej, okreĞlonej w art. 12 ust. 1 pkt 1 pr.pr., polegającej na
podaniu Ĩródáa wiadomoĞci przez zacytowanie cudzej wypowiedzi, nie ma Īadnego wpáywu na ksztaátowanie siĊ
jego odpowiedzialnoĞci karnej za zniesáawienie (Z. GostyĔski, Glosa do uchwaáy SN z dnia 17 kwietnia 1997 r.,
sygn. I KZP 5/97, OSP 1997, nr 11, s. 211). Jeszcze dalej idzie w swych wywodach M. Surkont, stwierdzając, Īe wyáączenie odpowiedzialnoĞci nie powinno nastĊpowaü zwáaszcza w wypadku ĞwiadomoĞci dziennikarza, Īe cytowane
wypowiedzi są nieprawdziwe. Zachowanie jego stanowiáoby wówczas wzorcowy niemal model pomówienia: chciaá
bądĨ przewidywaá i na to siĊ godziá, Īe dziaáanie jego stanowi pomówienie, tj. przekazanie zarzutów haĔbiących
innym osobom w ten sposób, Īe zarzuty te mogą dotrzeü do ich ĞwiadomoĞci i Īe zarzuty te są tego rodzaju, Īe mogą
poniĪyü. ĩadne w zasadzie okolicznoĞci nie powinny – zdaniem M. Surkonta – upowaĪniaü do Ğwiadomie faászywego obwinienia. Dla bytu zniesáawienia nie jest konieczne, by sprawca sam byá Ĩródáem przekazywanych wiadomoĞci,
zob. M. Surkont, Glosa do uchwaáy SN z dnia 17 kwietnia 1997 r., sygn. I KZP 5/97, PS 1997, nr 10, s. 106.
5
J. Wojciechowski, PrzestĊpstwa przeciwko czci i nietykalnoĞci cielesnej [w:] Kodeks karny. Komentarz,
red. J. Wojciechowski, Warszawa 2000, s. 22.
6
J. WaszczyĔski [w:] System prawa karnego..., dz. cyt., red. I. Andrejew, t. IV, cz. II, s. 97; J. BaÞa, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987, t. II, s. 155.
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byü objĊte wszystkie znamiona zniesáawienia,
a wiĊc zarówno to, Īe dziaáanie stanowi rozpowszechnianie karalnego pomówienia, jak i to,
Īe treĞü jego moĪe poniĪyü pokrzywdzonego
w opinii publicznej lub naraziü na utratĊ zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dziaáalnoĞci. Sprawca przestĊpstwa w z art. 212 kk musi mieü ĞwiadomoĞü, Īe
jego wypowiedĨ zawiera w swej treĞci zarzuty
zniesáawiające pod adresem innej osoby, grupy
osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej niemającej osobowoĞci prawnej. Winien dziaáaü z zamiarem zniesáawienia,
zdając sobie sprawĊ z tego, Īe podniesienie lub
rozgáaszanie zarzutów moĪe naraziü podmiot,
którego ta wypowiedĨ dotyczy, na poniĪenie
w opinii publicznej lub utratĊ zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dziaáalnoĞci. Zniesáawienie nie jest przestĊpstwem celowym. ChĊü poniĪenia pokrzywdzonego w opinii publicznej lub naraĪenie go na
utratĊ zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dziaáalnoĞci moĪe
byü celem zachowania sprawcy, ale nie musi
nim byü. PrzestĊpstwo pomówienia moĪna popeániü tylko umyĞlnie. Sprawca musi wiĊc mieü
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zamiar jego popeánienia, co oznacza, Īe sam ma
zamiar popeánienia czynu zabronionego albo,
przewidując jego popeánienie, godzi siĊ na to.
Tym samym oczywiste jest, Īe sprawca nie ma
pewnego stopnia szacunku do osoby pomówionej i daje temu zewnĊtrzny wyraz. NiezaleĪnie
wiĊc od tego, czy skutki, o których mowa w art.
212 § 1 kk faktycznie nastąpiáy, samo nastawienie osoby pomawiającej pozostaje w sprzecznoĞci z zaáoĪeniem poszanowania godnoĞci osoby
ludzkiej, a sprawca bezpoĞrednio godzi wáaĞnie
w tĊ godnoĞü i czeĞü.
Przy publicznoĞci pomówienia nie ma znaczenia, czy podnoszony zarzut byá prawdziwy,
czy teĪ nie, gdyĪ kwestia prawdziwoĞci lub nieprawdziwoĞci zarzutów formuáowanych publicznie nie naleĪy do znamion tego przestĊpstwa.
PrawdziwoĞü zarzutu formuáowanego publicznie
ma jednak znaczenie w perspektywie art. 213
§ 2 kk, z tym, Īe aby sprawca mógá skorzystaü
z kontratypu przewidzianego w treĞci tego przepisu7, konieczne jest, aby wspomniany zarzut byá
prawdziwy i jednoczeĞnie dotyczyá postĊpowania osoby peániącej funkcjĊ publiczną lub sáuĪyá obronie spoáecznie uzasadnionego interesu8.
PrawdziwoĞü zarzutu podniesionego lub rozgáo-

TreĞü art. 213 § 2 kk ulegáa znamiennym przeksztaáceniom. Nie wdając siĊ w ich chronologiczne przedstawienie, wypada zauwaĪyü, Īe w myĞl obecnie obowiązującego tekstu „nie popeánia przestĊpstwa okreĞlonego
w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgáasza prawdziwy zarzut:
1) dotyczący postĊpowania osoby peániącej funkcjĊ publiczną lub
2) sáuĪący obronie spoáecznie uzasadnionego interesu.
JeĪeli zarzut dotyczy Īycia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy moĪe byü przeprowadzany tylko wtedy,
gdy, zarzut ma zapobiec niebezpieczeĔstwu dla Īycia lub zdrowia czáowieka albo demoralizacji maáoletniego.
W wyniku dokonanej nowelizacji moĪliwe jest publiczne podnoszenie lub rozgáaszanie prawdziwych zarzutów
dotyczących postĊpowania osoby peániącej funkcjĊ publiczną. WaĪną rzeczą jest to, Īe zarzuty te mogą, lecz
nie muszą, sáuĪyü obronie spoáecznie uzasadnionego interesu. MoĪliwe jest wiĊc podnoszenie lub rozgáaszanie
prawdziwych zarzutów dotyczących postĊpowania osób peániących funkcjĊ publiczną bez oglądania siĊ na to,
czy treĞü tych zarzutów sáuĪy obronie spoáecznie uzasadnionego interesu. Jednak zarówno w odniesieniu do osób
peániących funkcje publiczne, jak i we wszystkich tych przypadkach, kiedy zarzut takowych osób nie dotyczyá
lecz sáuĪyá obronie spoáecznie uzasadnionego interesu dowód prawdy, jeĞli zarzut dotyczyá Īycia prywatnego lub
rodzinnego, moĪe byü przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeĔstwu dla Īycia lub
zdrowia czáowieka albo demoralizacji maáoletniego”. Warto w tym miejscu podkreĞliü wbrew niektórym Īurnalistom, Īe nie popeánia przestĊpstwa okreĞlonego w art. 212 § 1 kk kto publicznie podnosi lub rozgáasza prawdziwy
zarzut, a nie jak twierdzi siĊ niekiedy w publicystyce – kaĪdy zarzut, a wiĊc takĪe nieprawdziwy.
8
Dla bytu zniesáawienia niezbĊdne jest, aby dziaáanie zniesáawiające miaáo charakter bezprawny. W treĞci
art. 213 kk sformuáowano warunki wyáączenia bezprawnoĞci zarzutów wypeániających formalnie znamiona znie-
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szonego publicznie nie wystarcza dla stwierdzenia, Īe nie popeániono przestĊpstwa okreĞlonego
w art. 212 § 1 lub 2 kk. Konieczne natomiast jest,
aby zaistniaáa co najmniej jedna z dwóch wskazanych w art. 213 § 2 kk przesáanek, a mianowicie
objĊcie zarzutem postĊpowania osoby peániącej
funkcjĊ publiczną lub dziaáanie sáuĪące obronie
spoáecznie uzasadnionego interesu9. PamiĊtaü
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przy tym naleĪy, Īe dowodzenie prawdziwoĞci
zarzutu ustawodawca przerzuca na podnoszącego zarzut, wskazując jednoczeĞnie, Īe jeĞli zarzut dotyczy Īycia prywatnego lub rodzinnego,
to dowód prawdy moĪe byü przeprowadzony
tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeĔstwu dla Īycia lub zdrowia czáowieka albo
demoralizacji maáoletniego10.

sáawienia. Jakkolwiek w doktrynie w pewnym uproszczeniu stwierdza siĊ, Īe art. 213 kk zawiera zasady wyáączenia odpowiedzialnoĞci karnej w związku z realizacją dozwolonej krytyki, to jednak treĞü wspomnianego przepisu
nie ma jednolitego charakteru normatywnego. W art. 213 § 1 kk stwierdzono, Īe w przypadku prawdziwoĞci zniesáawiającego zarzutu uczynionego niepublicznie „nie ma przestĊpstwa zniesáawienia”. JednoczeĞnie postawienie
przez sprawcĊ prawdziwego zarzutu zniesáawiającego nie jest przestĊpstwem. W tej sytuacji, jeĞli podnoszący zarzut udowodni, Īe jest on prawdziwy, a zarzut zostaá podniesiony niepublicznie, to w konsekwencji naleĪy stwierdziü brak przestĊpstwa. W tym zakresie w doktrynie zauwaĪalny jest spór co do tego, jaki ma charakter prawny
wyáączenie odpowiedzialnoĞci karnej w zakresie objĊtym treĞcią tego przepisu. Zdaniem J. Wojciechowskiego
moĪna zawsze postawiü komuĞ zarzut, byle jego treĞü byáa prawdziwa, a sam zarzut nie byá stawiany publicznie,
zob. J. Wojciechowski, PrzestĊpstwa przeciwko czci i nietykalnoĞci cielesnej. Rozdziaá XXVII Kodeksu karnego.
Komentarz, Warszawa 2000, s. 33. Wedáug A. Zolla w treĞci art. 213 § 2 kk poza kontratypem okreĞlonym w art.
232 kk istnieje takĪe kontratyp pozaustawowy dotyczący w szczególnoĞci tych przypadków, w odniesieniu do których nie da siĊ zastosowaü kryterium prawdy i faászu. Ramy wspomnianego kontratypu – jak zauwaĪa Zoll – nie
mogą jednak prowadziü do przekreĞlenia przewidzianej w art. 212 § 1 i 2 kk ochrony czci przed pomówieniem.
Wedáug tego autora typ podstawowy przestĊpstwa zniesáawienia z art. 212 § 1 kk okreĞla dwa rodzaje czynów
zabronionych, w odniesieniu do których kryterium róĪnicującym jest znamiĊ niepublicznoĞci lub publicznoĞci
postawienia zarzutów. Znamieniem pierwszego z tych rodzajów jest uczynienie zarzutu zniesáawiającego niepublicznie, przy czym sam zarzut jest nieprawdziwy. Drugi rodzaj obejmuje publiczne sformuáowanie zarzutu
zniesáawiającego, przy czym sam zarzut moĪe byü prawdziwy bądĨ nieprawdziwy. W tym drugim przypadku,
mimo prawdziwoĞci zarzutu uczynionego publicznie, czyn moĪe byü bezprawny, o ile nie zajdą przesáanki wskazane w treĞci art. 212 §2 kk, natomiast nie jest moĪliwe nigdy uznanie za przestĊpstwo czynu polegającego na
niepublicznym postawieniu prawdziwego zarzutu, zob. A. Zoll, Z problematyki odpowiedzialnoĞci karnej za pomówienie, „Palestra” 1974, z. 5, s. 49; A. Zoll [w:] K. Buchaáa, A. Zoll, Kodeks karny. CzĊĞü ogólna. Komentarz,
Kraków 1998, s. 643; J. Raglewski [w:] Kodeks karny. CzĊĞü szczególna, red. A. Zoll, Warszawa–Kraków 2006,
t. II, s. 796–797. TakĪe J. Raglewski [w:] Kodeks karny. CzĊĞü szczególna, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. II, wyd. 5,
Warszawa 2017, s. 62–63. Jak sáusznie zwraca uwagĊ P. HofmaĔski, niezaleĪnie od tego, czy uzna siĊ, Īe z uwagi
na dozwoloną krytykĊ zachowanie sprawcy nie miaáo charakteru bezprawnego, czy teĪ podzieli siĊ pogląd, Īe
bezprawnoĞü zachowania formalnie wyczerpującego znamiona zniesáawienia zostaáa wyáączona ze wzglĊdu na
kontratyp pozaustawowy, niezbĊdne jest moĪliwie precyzyjne ustalenie, jakie są ramy dopuszczalnoĞci krytyki,
zob. P. HofmaĔski, J. Satko, PrzestĊpstwa przeciwko czci i nietykalnoĞci cielesnej. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918–2000). PiĞmiennictwo, Kraków 2002, s. 33.
9
PodkreĞlając powyĪsze, naleĪy zauwaĪyü, Īe w ĞwiadomoĞci spoáecznej bardzo mocno utrwaliáa siĊ treĞü
kontratypu dozwolonej krytyki z art. 179. O istnieniu kontratypu w tym ksztaácie po dzieĔ dzisiejszy przekonani
są niektórzy dziennikarze, a wiĊc grupa spoáeczna, która doĞü czĊsto jest naraĪona na zarzuty popeánienia przestĊpstwa zniesáawienia. W obecnym stanie prawnym sprawca nie moĪe powoáywaü siĊ na „dziaáanie w przeĞwiadczeniu opartym na uzasadnionych podstawach, Īe broni spoáecznie uzasadnionego interesu”. Dziaáa w warunkach
kontratypu jedynie sprawca, który publicznie podnosi lub rozgáasza prawdziwy zarzut sáuĪący obronie spoáecznie
uzasadnionego interesu. OczywiĞcie i w tym przypadku naleĪy rozwaĪyü, czy sprawca nie dziaáaá w warunkach
báĊdu co do kontratypu z art. 29 kk.
10
Opublikowanie w ostatnim czasie przez autora tego tekstu doĞü obszernego artykuáu poĞwiĊconego kontratypowi dozwolonej krytyki pozwala na odwoáanie siĊ do uwag zawartych w tym opracowaniu, bez koniecznoĞci
ich powtarzania. Wypada jedynie zauwaĪyü, Īe w tekĞcie tym zajĊto siĊ analizą pojĊü: „krytyka osób peániących
funkcjĊ publiczną”, „obrona spoáecznie uzasadnionego interesu”, „zarzuty dotyczące Īycia prywatnego lub ro-
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KoĔcząc rozwaĪania odnoszące siĊ do zniesáawienia, wypada z naciskiem podkreĞliü, Īe
przestĊpstwo z art. 212 kk wystĊpuje w dwóch
typach: podstawowym, okreĞlonym w art. 212
§ 1 kk, w którym okreĞlono ogólne zasady odpowiedzialnoĞci, oraz w kwaliÞkowanym, zawartym w art. 212 § 2 kk. Jako typ kwaliÞkowany
zostaáo potraktowane zniesáawienie dokonane za
pomocą Ğrodków masowego komunikowania11.
OkreĞlony w art. 213 § 2 kk typ kwaliÞkowany przestĊpstwa zniesáawienia wynika ze
szczególnej formy dziaáania sprawcy, a mianowicie podnoszenia bądĨ rozgáaszania zarzutów
zniesáawiających za pomocą Ğrodków masowego komunikowania. Takie uformowanie typu
kwaliÞkowanego przestĊpstwa zniesáawienia
byáo podyktowane przekonaniem o szczególnej roli Ğrodków masowego komunikowania
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w demokratycznym paĔstwie prawa, ich rolą
w ksztaátowaniu opinii publicznej oraz zaáoĪeniem, Īe posáuĪenie siĊ takimi Ğrodkami
áączy siĊ z wyĪszym stopniem szkodliwoĞci
spoáecznej, gdyĪ obszar „raĪenia” takim przestĊpstwem jest znacznie bardziej obszerny12.
PojĊcie „Ğrodki masowego komunikowania”
nie zostaáo zdeÞniowane w polskim systemie
prawnym. Skonstatowaü naleĪy takĪe pewien
chaos terminologiczny w zakresie Ğrodków
przekazu. Zwróciü naleĪy uwagĊ, Īe w art. 14
Konstytucji RP uĪyto okreĞlenia „Ğrodki spoáecznego przekazu”; w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe ustawodawca w art.
7 ust. 2 pkt 1 posáuĪyá siĊ terminem „Ğrodki
masowego przekazu”; w art. 212 § 2 kk i art.
216 § 2 kk odwoáaá siĊ do terminu „Ğrodki masowego komunikowania”13.

dzinnego”, zob. J. Sobczak, Kontratyp dozwolonej krytyki [w:] PrzestĊpstwa przeciwko czci i nietykalnoĞci cielesnej, red. M. Mozgawa,, Warszawa 2013, s. 250–308.
11
Ustawodawca w obowiązującym kk nie sformuáowaá jako formy kwaliÞkowanej oszczerstwa, znanego kk
z 1969 r. (art. 178 § 2 kk z 1969 r.). Czyn z art. 178 § 2 kk z 1969 r. polegaá na podnoszeniu lub rozgáaszaniu nieprawdziwych zarzutów. Sprawca oszczerstwa miaá byü Ğwiadom nieprawdziwoĞci zarzutu, a wiĊc dziaáaü w záej
wierze, mając okreĞlony cel w postaci poniĪenia szkalowanej osoby w opinii publicznej lub naraĪenia jej na utratĊ
zaufania, potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dziaáalnoĞci. Czyniąc dystynkcjĊ miĊdzy treĞcią § 1 art. 178 kk z 1969 r., w którym okreĞlono typ podstawowy, a tekstem § 2 tegoĪ przepisu, odnoszącego siĊ
do przestĊpstwa kwaliÞkowanego, ustawodawca, okreĞlając typ kwaliÞkowany, nie posáuĪyá siĊ terminem „pomówienie”, a okreĞleniem „podnosi lub rozgáasza nieprawdziwy zarzut”. Nie przewidywaá teĪ sprawcy oszczerstwa
Īadnego usprawiedliwienia, np. przez dziaáanie w obronie spoáecznie uzasadnionego interesu. Kontratyp art. 179
kk z 1969 r. odnosiá siĊ jedynie do zniesáawienia w typie podstawowym.
12
M. Sosnowska, Uwagi o kwaliÞkowanym typie przestĊpstwa zniesáawienia [w:] Nowa kodyÞkacja prawa
karnego, t. XI, red. L. Bogunia, Wrocáaw 2002, s. 85.
13
W obiegu naukowym i potocznym funkcjonują jednak jeszcze takie okreĞlenia, jak: Ğrodki masowego przekazu, Ğrodki spoáecznego przekazu, Ğrodki masowego komunikowania, Ğrodki masowej informacji, Ğrodki komunikowania spoáecznego, Ğrodki masowego informowania, masowe Ğrodki oddziaáywania spoáecznego, publikatory,
mass media, media masowe i po prostu media. WiĊkszoĞü z tych okreĞleĔ zostaáa wprowadzona najpierw do obiegu
naukowego, a potem do jĊzyka codziennego przez niezwykle ekspansywną naukĊ o komunikowaniu masowym,
wyrosáą na pograniczu psychologii, socjologii i kulturoznawstwa. W doktrynie podnosi siĊ, Īe istnieją subtelne,
ale doĞü istotne róĪnice znaczeniowe miĊdzy pojĊciami: Ğrodki masowej informacji, masowe Ğrodki oddziaáywania
spoáecznego, Ğrodki masowego, ewentualnie spoáecznego, komunikowania bądĨ przekazu. TrudnoĞci i wątpliwoĞci
pogáĊbia to, Īe wielu badaczy, posáugując siĊ wyĪej wspomnianymi terminami, nie podejmuje trudu ich zdeÞniowania, przyjmując w sposób intuicyjny lub dorozumiany zakres znaczeniowy tych okreĞleĔ. Nie dostrzegają
przy tym, Īe treĞü ta nie jest jednoznaczna, chociaĪ nie budzi ich wątpliwoĞci. Tym samym przyjmują swoiĞcie
treĞü tych nazw jako sobie znaną, ale nieprecyzowaną. ZamĊt terminologiczny potĊguje to, Īe wspomniane wyĪej
okreĞlenia są uĪywane na co dzieĔ przez dziennikarzy, znajdując trwaáe, ale nie zawsze jasno ustalone miejsce
w ĞwiadomoĞci spoáecznej. Zwraca siĊ przy tym uwagĊ, Īe komunikowanie masowe jest procesem spoáecznym
i zbiorowy charakter odbioru odróĪnia je od innych sposobów przekazu. Trafnie podkreĞla siĊ, Īe jest to proces
zachodzący miedzy nadawcą a duĪymi grupami spoáecznymi, nieokreĞlonymi liczebnie i anonimowymi. Widzi
siĊ przy tym komunikowanie masowe jako proces masowego tworzenia, rozpowszechniania i odbioru przekazów,
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W literaturze zwraca siĊ uwagĊ, Īe kwestia,
czy internet moĪe byü traktowany jako Ğrodek
masowego komunikowania w rozumieniu art.
212 § 1 kk i art. 216 § 2 kk jest dyskusyjna z tego
wzglĊdu, Īe brak jest ustawowej deÞnicji takich
Ğrodków, stwierdzając jednak, Īe rozpowszechnianie informacji przez strony WWW (World
Wide Web) oraz listy dyskusyjne Usenet naleĪy
uznaü za Ğrodek masowego komunikowania14.
Niewątpliwie sáusznie zwraca siĊ uwagĊ na istnienie przekazów internetowych, do których
dostĊp jest uzaleĪniony uzyskaniem hasáa, akceptacją administratora czy tzw. ukrytym linkiem. Jako Ğrodek masowego komunikowania
internet wystĊpuje wówczas, gdy jest wykorzy-
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stywany w celu przekazywania informacji do
ĞciĞle nieokreĞlonego lub teĪ okreĞlonego, ale
odpowiednio liczebnego gremium podmiotów,
któremu to gremium jesteĞmy w stanie przypisaü okreĞlenie „wieloĞü odbiorców”. Internet
przybiera taki charakter np. wtedy, gdy treĞci
zabronione przez art. 212 kk i art. 216 kk zostaáy umieszczone przykáadowo na forum danego serwisu internetowego lub gdy takie treĞci
umieszczono na witrynie internetowej WWW.
DostĊpne są wtedy nieograniczonej liczbie podmiotów odwiedzających daną stronĊ internetową. W takim wáaĞnie kontekĞcie internet wystĊpuje w przepisach art. 212 § 2 kk i art. 216 §
2 kk. Uzasadnia to podziaá przekazu interneto-

zob. U. Kusio, ĝrodki masowego komunikowania [w:] M. Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnieĔ, Lublin
1996, s. 147; bp A. Lepa, Pedagogika mass mediów, àódĨ 1998, s. 24–29; C. Mik, Media masowe w europejskim
prawie wspólnotowym, ToruĔ 1999, s. 19–21; J. Sobczak, Prawo prasowe. PodrĊcznik akademicki, Warszawa
2000, s. 74–89; J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 71. Trafnie podkreĞla siĊ, Īe jest
to proces zachodzący miĊdzy nadawcą a duĪymi grupami spoáecznymi, nieokreĞlonymi liczebnie i anonimowymi. Widzi siĊ przy tym komunikowanie masowe jako proces masowego tworzenia, rozpowszechniania i odbioru
przekazów. Samo pojĊcie „komunikowanie masowe” pojawiáo siĊ stosunkowo póĨno, bo dopiero w koĔcu lat
trzydziestych XX w. Związane to byáo z rozpowszechnieniem technicznych Ğrodków przekazu, tj. radia bądĨ
kina. Początkowo pojĊcie to byáo uĪywane, ale niedeÞniowane. Pierwsze deÞnicje komunikowania masowego
pojawiają siĊ dopiero w poáowie lat szeĞüdziesiątych XX w. G. Gerbner stwierdziá, Īe komunikowanie masowe
to spoáeczne interakcje przez komunikaty, zob. G. Gerbner, Mass media and human communication theory [w:]
Human communication theory, red. F. Dance, New York:1976, s. 40–57; zob. w tym przedmiocie: B. Dobek-Ostrowska, Media masowe i aktorzy polityczni w Ğwietle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocáaw
2004, s. 64. Nieco innych charakter ma koncepcja Morrisa Janowitza, zdaniem którego komunikowanie masowe
„obejmuje instytucje i techniki, za pomocą których wyspecjalizowane grupy posáugują siĊ urządzeniami technologicznymi (prasą, radiem i telewizją etc.) w celu szerzenia treĞci symbolicznych wĞród duĪych heterogenicznych
i znacznie rozproszonych audytoriów”, zob. M. Janowitz, Mass communication, “International Encyclopedia of
Social Sciences” 1968; cyt. za: M. Mrozowski, Media masowe. Wáadza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 45.
W literaturze polskiej klasyÞkacji deÞnicji komunikowania dokonaá T. Goban-Klas, stwierdzając, Īe moĪe byü
ono pojmowane jako: transmisja, rozumienie, oddziaáywanie, áączenie, interakcja, wymiana, skáadnik procesów
komunikowania. Typologia ta nie usuwa jednak wątpliwoĞci co do zakresu pojĊü: komunikowanie i informowanie.
Problemy z tym związane szczegóáowo omówiá J. Mikuáowski Pomorski, zauwaĪając, Īe mylące jest utoĪsamianie
komunikowania z przekazywaniem i wymianą informacji, zob. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe.
Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009, s. 47–51; J. Mikuáowski Pomorski, Informacja i komunikacja. PojĊcia, wzajemne relacje, Wrocáaw–Warszawa–Kraków 1988, s. 9–16. W doktrynie pojĊcia:
„Ğrodki masowego komunikowania”, „Ğrodki masowej informacji”, „masowe Ğrodki oddziaáywania spoáecznego”,
„Ğrodki masowego informowania” i „Ğrodki masowego przekazu”, „mass media” są uĪywane zamiennie i traktowane jako synonimy, nie zauwaĪając, Īe pod tymi okreĞleniami kryją siĊ subtelne, ale istotne róĪnice. PodkreĞla siĊ niekiedy, Īe pojĊcie „Ğrodki masowego przekazu” jest charakterystyczne dla marksistowsko-leninowskiej
koncepcji prasy. Terminy „Ğrodki masowego informowania” oraz „Ğrodki masowego komunikowania” wystĊpują
w liberalnych koncepcjach prasy, natomiast „Ğrodki spoáecznego przekazu” to okreĞlenie wystĊpujące w nauce
spoáecznej KoĞcioáa rzymskokatolickiego. W gruncie rzeczy wszystkie okreĞlenia káadą nacisk na kanaá komunikacji (Ğrodki), a nie samo komunikowanie za pomocą okreĞlonego kanaáu, mimo to jednak wáaĞnie komunikowanie, a nie kanaá przekazu stanowi przedmiot zainteresowania badawczego.
14
M. Sowa, Ogólna charakterystyka przestĊpczoĞci internetowej, „Palestra” 2001, nr 5–6, s. 25.
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wego na „Ğrodki masowego komunikowania”
i „Ğrodki hermetycznej komunikacji interpersonalnej”. KwaliÞkacja z art. 212 § 1 lub § 2 kk
bĊdzie uzaleĪniona od tego, czy ogólnodostĊpna sieü teleinformatyczna zostanie wykorzystana jako „Ğrodek masowego komunikowania”,
czy teĪ jako Ğrodek „hermetycznej komunikacji
interpersonalnej”. Z pierwszym typem sytuacji
mamy do czynienia wówczas, gdy treĞci tego
rodzaju umieszczono, przykáadowo, na forum
danego serwisu internetowego bądĨ teĪ w witrynie internetowej. Nie moĪe byü natomiast
tak kwaliÞkowane np. przesyáanie pojedynczej
osobie wiadomoĞci za pomocą poczty elektronicznej15. Zgodziü siĊ naleĪy ze stanowiskiem
doktryny co do tego, Īe przekazywanie prawdziwych wiadomoĞci za poĞrednictwem poczty
elektronicznej do konkretnej osoby moĪe wyáączaü odpowiedzialnoĞü karną z art. 212 kk.
WiĊksze wymagania stawia kodeks wobec
dziaáania publicznego, z którym bĊdziemy mieü
najczĊĞciej do czynienia w przypadku informacji przekazywanych przez internet16.
Sáusznie podkreĞlono w doktrynie, Īe internet
jest szczególnym Ğrodkiem masowego komunikowania ze wzglĊdu na swój ogólnoĞwiatowy
zasiĊg oraz áatwoĞü dostĊpu, ale sam w sobie nie
jest wystarczający do szczególnego traktowania
go na gruncie prawa karnego. Sáusznie zwrócono
przy tym uwagĊ, Īe wpisy na portalu internetowym mogą byü bardziej lub mniej rozciągniĊte
w czasie, przy czym termin przedawnienia karalnoĞci bĊdzie biegá od chwili ukoĔczenia ostatniego, zniesáawiającego zachowania sprawcy,
np. wpisu na portalu internetowym17.

15
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Zgodziü siĊ naleĪy ze stanowiskiem Sądu
NajwyĪszego, Īe chwilą popeánienia przestĊpstwa okreĞlonego w art. 212 § 2 kk, polegającego na umieszczeniu w sieci internetu treĞci
o charakterze zniesáawiającym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usuniĊcia18.
W literaturze trafnie zauwaĪa siĊ, Īe przesyáanie treĞci zniesáawiających z uĪyciem czatu,
którego interfejsem jest aplet Javy lub komunikator, wyczerpuje znamiona strony przedmiotowej z art. 212 § 1 kk. Odnosząc siĊ do typu
kwaliÞkowanego zniesáawienia, naleĪy stwierdziü, Īe czat moĪna uznaü jako Ğrodek masowego komunikowania. Informacje przekazywane
w oknie ogólnym mogą bowiem byü odczytywane przez nieograniczoną iloĞü internautów,
chyba Īe witryna internetowa, z której uruchamia siĊ aplet zostaáa uprzednio zabezpieczona
hasáem. Bez znaczenia jest, ile osób w rzeczywistoĞci tempore criminis przebywa na czacie.
Tak samo Ğrodkiem masowego komunikowania
jest internetowe radio czy telewizja, bez wzglĊdu na liczbĊ odbiorców w danej chwili. Sprawca
zatem moĪe odpowiadaü na podstawie art. 212
§ 2 kk w przypadku pomawiania pokrzywdzonego w oknie ogólnym czatu. W takiej sytuacji
nieograniczony krąg osób mógáby zapoznaü siĊ
z treĞcią zniesáawiającą19.
Cecha spoáecznoĞci Ğrodków przekazu o jakiej mowa w art. 14 Konstytucji i cecha masowoĞci komunikowani wskazana w art. 212
§ 2 kk polega na swoistoĞci adresatów przekazywanych za pomocą wspomnianych Ğrodków
treĞci. Adresatem staje siĊ ten, kto odbierze
przekaz kierowany do nieoznaczonej ĞciĞle,

T. Foáta, A. Mucha, Zniesáawienie i zniewaĪenie w Internecie, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 11, s. 49
i n.; J. Raglewski, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07, 2008; J. Potulski, Glosa do
postanowienia SN z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07; WolnoĞü sáowa w Internecie, „GdaĔskie Studia Prawnicze
– Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 2, poz. 8, s. 75–81.
16
J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, PrzestĊpstwo zniesáawienia z uĪyciem Internetu w polskim prawie karnym,
„Studia Prawnicze” 2005, nr 5, s. 117.
17
C. Kąkol, Glosa do postanowienia SN z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. I KZP 7/10, 2011.
18
Postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. I KZP 7/10, OSN KW 2010, nr 9, poz. 75.
19
B. WoĨniak, Internetowy czat w Ğwietle prawa karnego, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 1, s. 86.

20
niezindywidualizowanej grupy. Adresatami
treĞci przekazywanych przez Ğrodki spoáeczne
są wiĊc wszyscy mieszkaĔcy paĔstwa, a nawet
wszyscy ludzie, którzy odbiorą przekaz. Mają
oni charakter adresatów potencjalnych, a skonkretyzowanie siĊ ich wáaĞnie w charakterze adresatów nastĊpuje w momencie, kiedy odbiorą
treĞci kierowane przez nadawców, np. kupią
dziennik lub czasopismo, nastawią odbiornik na
okreĞloną stacją radiową czy telewizyjną, wejdą
do portalu internetowego. Nie ma przy tym znaczenia to, czy adresat jest Ğwiadom, jakie treĞci
bĊdzie odbieraü. W gruncie rzeczy nawet przy
prostym komunikowaniu za poĞrednictwem
sáów odbiorca takĪe nie jest w stanie przewidzieü, jakie komunikaty zostaną mu przekazane. SpoáecznoĞü Ğrodków przekazu nie oznacza,
Īe są to Ğrodki, które przedstawiają jedynie treĞci istotne z punktu widzenia dyskursu obywatelskiego, wiąĪące siĊ z wymianą dóbr kultury,
prawem do nauki, z wolnoĞcią sumienia i wyznania (wolnoĞcią religii) itd. W gruncie rzeczy
treĞci przekazywane przez Ğrodki spoáecznego
przekazu mogą mieü bardzo róĪny charakter,
w tym takĪe sprzeciwiaü siĊ zasadom obywatelskiego dyskursu – nie tracą jednak przez to
przymiotu spoáecznoĞci. Mimo braku zakotwiczenia terminu „Ğrodki spoáecznego przekazu”
we wczeĞniejszych pojĊciach prawa konstytucyjnego, stosując wykáadniĊ in dubio pro libertatis naleĪy moĪliwie szeroko okreĞlaü zakres
tego pojĊcia, obejmując nią wszystkie Ğrodki
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przekazu, nawet te, które są skierowane do wąskiej, ale zawsze abstrakcyjnej i potencjalnej
grupy adresatów i mają na celu przekazywanie
opinii i informacji dotyczących Īycia spoáecznego w szerokim jego rozumieniu. W doktrynie
prawa konstytucyjnego zwraca siĊ uwagĊ, Īe
do Ğrodków spoáecznego przekazu – poza prasą w znaczeniu prasy drukowanej, którą art. 14
Konstytucji wyraĨnie wyróĪnia – naleĪą przede
wszystkim radio i telewizja, stanowiące przedmiot regulacji konstytucyjnej, ale wĞród tych
Ğrodków wymienia siĊ takĪe portale internetowe, a nawet ulotki, co wydaje siĊ niezmiernie
wątpliwe20. W tej sytuacji naleĪy podkreĞliü,
Īe prasa – pojmowana sensu stricto jako prasa
drukowana – oraz w szerokim tego sáowa znaczeniu w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 pr.pr.
jest jednym ze Ğrodków masowego komunikowania w rozumieniu art. 212 § 2 kk, ale z pewnoĞcią nie jedynym, chociaĪ o najwiĊkszej sile
oddziaáywania i noĞnoĞci (pamiĊtaü naleĪy, Īe
zgodnie z przywoáanym przepisem prasą jest
takĪe przekaz radiowy i telewizyjny). Nie moĪna zapominaü o tym, Īe obecnie podobną siáĊ
oddziaáywania ma przekaz internetowy, który
moĪe byü prasą, ale który czĊĞciej nie speánia
kryteriów prasy.
Sieci teleinformatyczne i internet niewątpliwie naleĪą do Ğrodków masowego komunikowania, aczkolwiek nie kaĪdy przekaz za
poĞrednictwem internetu jest prasą21. Przekazy
periodyczne rozpowszechniane za poĞrednic-

L. Garlicki, P. Sarnecki, Komentarz do art. 14 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom V, Warszawa 2007, s. 5–6.
21
J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, s. 34 i n. Przeciwnego zdania wydaje siĊ byü
M. Sosnowska, aczkolwiek wątpliwoĞci jej są sáabo uzasadnione, a stanowisko odosobnione w literaturze. Zob.
tejĪe: Uwagi o kwaliÞkowanym typie przestĊpstwa zniesáawienia, s. 91–92. Nie ma takiego charakteru np. wiadomoĞü e-mailowa przekazywana do konkretnego adresata. Internet jest tylko Ğrodkiem przekazu, podobnie jak
ryza papieru. Papieru jako takiego nikt nie moĪe rejestrowaü, natomiast rejestracji podlega papier zadrukowany,
a w zasadzie nie sam papier, ale tylko dziaáalnoĞü polegająca na zadrukowywaniu papieru i wydawaniu go w formie dziennika bądĨ czasopisma – a wiĊc prasy. Internet jest Ğrodkiem przekazu za jego poĞrednictwem wymienia
siĊ korespondencjĊ, podobnie jak przekazuje siĊ korespondencjĊ w formie pisemnej na papierze. Przekaz korespondencji w internecie nie podlega rejestracji, natomiast wydawanie w formie elektronicznej prasy dostĊpnej
w internecie musi byü rejestrowane.

Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialnoĞci dziennikarza…
twem sieci mogą mieü postaü dzienników bądĨ
czasopism, w zaleĪnoĞci od interwaáu ukazywania siĊ. Osoba rozpowszechniająca bez rejestracji w wáaĞciwym sądzie okrĊgowym dziennik
bądĨ czasopismo za poĞrednictwem internetu,
zarówno wówczas, gdy przekaz taki towarzyszy
przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowiąc inną elektroniczną jego postaü, jak i wówczas, gdy istnieje tylko w formie elektronicznej
w internecie, wyczerpuje znamiona przestĊpstwa z art. 45 pr.pr.22 MasowoĞü internetu, jego
zasiĊg dziaáania powodują, Īe na tle innych
Ğrodków spoáecznego przekazu ma on wyjątkowy charakter. Krąg odbiorców zniesáawiającej
bądĨ zniewaĪającej informacji jest niezwykle
szeroki. Próba obrony przed zniesáawiającymi
lub zniewaĪającymi treĞciami jest praktycznie
niemoĪliwa, a ustalenie sprawcy – wáaĞciwie
niewykonalne23.
ZasiĊg oddziaáywania zniesáawienia za pomocą Ğrodków masowego komunikowania jest
niewątpliwie duĪy. Rozmiar szkody wywoáanej
przez tego rodzaju pomówienie jest czĊsto dla
pokrzywdzonego znaczny i w gruncie rzeczy –
nieodwracalny. JeĞli nawet odbiorcy dowiedzą
siĊ, Īe dana informacja byáa faászywa, to i tak
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czĊsto opierają na niej swoje myĞlenie oraz
ksztaátują oceny – w szczególnoĞci dotyczące
osób peániących funkcje publiczne24. Prowadzi
to do wniosku, Īe spoáeczna szkodliwoĞü czynu
w przypadku zniesáawienia prasowego jest relatywnie wiĊksza od zniesáawienia podstawowego. Dlatego za kwaliÞkowany typ zniesáawienia
sprawca ponosi surowszą odpowiedzialnoĞü:
odpowiedzialnoĞü karną.
ZauwaĪyü naleĪy, Īe sprawcą kwaliÞkowanego zniesáawienia moĪe byü, niezaleĪnie od
uprawianego przez niego gatunku, kaĪdy dziennikarz, który opublikowaá swój przekaz w Ğrodkach masowego komunikowania, w tym takĪe
taki dziennikarz, który publikuje w takowych
Ğrodkach ukazujących siĊ w internecie.
Warto na koniec podkreĞliü, Īe czyn z art.
212 § 1 i 2 kk moĪe byü popeániony w warunkach wspóásprawstwa, sprawstwa kierowniczego
bądĨ polecającego, a takĪe w formie podĪegania
lub pomocnictwa. PrzestĊpstwo zniesáawienia
moĪe byü wiĊc dokonane zarówno przez jednego
sprawcĊ, jak i wspólnie – przez dwóch lub wiĊcej
sprawców, np. wspóáautorów artykuáu, dwóch
dziennikarzy prowadzących wspólnie program
i wspóádziaáających ze sobą w przekazywaniu

Postanowienie SN z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. IV kk 174/07. Godzi siĊ zauwaĪyü, Īe ustawodawca w art.
54b pr.pr. rozciąga przepisy o odpowiedzialnoĞci prawnej i postĊpowaniu w sprawach prasowych na naruszenia
prawa związane z przekazywaniem myĞli ludzkiej za pomocą innych niĪ prasa Ğrodków, przeznaczonych do przekazywania, czyli niezaleĪnie od techniki przekazu, w szczególnoĞci, publikacji nieperiodycznych oraz innych
utworów druku, wizji i fonii.
23
Istnieje moĪliwoĞü (przez ustalenie numeru IP) zidentyÞkowania wáaĞciciela konkretnego komputera, z którego nadano treĞci zniesáawiające lub zniewaĪające. Nie sposób natomiast wskazaü, kto posáugiwaá siĊ komputerem, jeĞli w tym zakresie nie zostanie zebrany odpowiedni materiaá dowodowy, jeĞli wáaĞciciel nie wskaĪe
osoby, której komputer udostĊpniá. Samo udostĊpnienie komputera nie jest czynem bezprawnym. Nie sposób
w aktualnym stanie prawnym uznaü, Īe samo udostĊpnienie komputera powoduje odpowiedzialnoĞü karną jego
wáaĞciciela, w razie gdyby okazaáo siĊ, Īe korzystający z niego dopuĞcili siĊ przestĊpstwa. Nie sposób na grunt
prawa karnego przetransponowaü rozwiązaĔ istniejących w prawie cywilnym w zakresie deliktów internetowych.
Osoba udostĊpniająca komputer, z którego korzystający dopuĞciá siĊ przestĊpstwa zniesáawienia, moĪe natomiast
ewentualnie ponosiü odpowiedzialnoĞü karną za pomocnictwo do popeánienia czynu zabronionego z art. 212 kk
bądĨ art. 216 kk. W tym wypadku uáatwienie popeánienia przez inną osobĊ takiego czynu polegaáoby na udostĊpnieniu urządzenia do tego sáuĪącego. Wymagaü to jednak bĊdzie ustalenia, Īe dziaáano z zamiarem, chociaĪby
wynikowym (dolus eventualis), aby inna osoba dokonaáa czynu zabronionego, zob. J. Raglewski, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 maja 2008 r., sygn. III KK 234/07, 2008.
24
M. Zaremba, Obrona przed zniesáawieniem prasowym (w Ğwietle badaĔ socjologicznych i psychologii spoáecznej), „Studia Medioznawcze” 2005, nr 2 (21), s. 114.
22
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treĞci zniesáawiających – w takiej sytuacji zachodzi wspóásprawstwo (art. 18 § 1 kk).
W peáni zasáuguje na akceptacjĊ pogląd
Sądu NajwyĪszego co do tego, Īe tak zwana
pomoc psychiczna moĪe polegaü nie tylko na
udzielaniu rad, wskazówek i informacji mających uáatwiü dokonanie czynu zabronionego,
ale takĪe na takim zachowaniu, które w sposób
szczególnie sugestywny caákowicie manifestuje solidaryzowanie siĊ z przestĊpnym zamierzeniem sprawcy, stwarzając atmosferĊ sprzyjającą
utwierdzeniu siĊ zamiaru wykonawcy przestĊpstwa. Zachowanie siĊ oskarĪonego, którym
w sposób szczególnie sugestywny miaáby
manifestowaü swoje caákowite solidaryzowanie siĊ z przestĊpnym zamierzeniem sprawcy,
stwarzając atmosferĊ sprzyjającą utwierdzeniu
siĊ zamiaru wykonawcy przestĊpstwa, winno
poprzedzaü zachowanie samego sprawcy25. Za
zniesáawienie moĪe odpowiadaü takĪe sprawca
kierowniczy, który osobiĞcie nie pomawia innej
osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowoĞci prawnej, lecz kieruje dziaáaniami sprawcy bezpoĞredniego; a takĪe sprawca polecający,
który innej osobie, uzaleĪnionej od siebie, poleca wykonanie czynu zabronionego w postaci zniesáawienia. Sprawca taki wykorzystuje
formalne, faktyczne bądĨ sáuĪbowe uzaleĪnienie od siebie osoby, której poleca dokonanie
zniesáawienia, lub fakt, Īe posiada autorytet
bądĨ przewagĊ intelektualną albo faktyczną
(sprawstwo polecające). Takim sprawcą moĪe
byü np. wáaĞciciel tytuáu prasowego, wydawca,
redaktor prowadzący (w telewizji) nakazujący
dziennikarzom pomawianie jakiejkolwiek osoby o takie postĊpowanie lub wáaĞciwoĞci, które
mogą poniĪyü ją w opinii publicznej lub naraziü
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na utratĊ zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dziaáalnoĞci. Dla
odpowiedzialnoĞci sprawcy kierowniczego bez
znaczenia są przy tym motywy, którymi siĊ kieruje, wydając polecenie. Janusz Wojciechowski
wskazuje, Īe znamiona sprawstwa kierowniczego wyczerpie np. organizator zbierania podpisów pod pismem zawierającym nieprawdziwe
zarzuty pod adresem jakiejĞ osoby lub organizator zebrania, na którym osoby przez niego kierowane i inspirowane bĊdą formuáowaü
zniesáawiające zarzuty. Sprawcą polecającym
moĪe byü natomiast ten, który nie chce osobiĞcie formuáowaü treĞci zniesáawiających, lecz
poleca to zaleĪnemu od siebie pracownikowi26.
MoĪliwe jest zarówno podĪeganie, jak i pomocnictwo do popeánienia przestĊpstwa zniesáawienia (art. 18 § 2 kk). Za podĪeganie odpowiadaü bĊdzie ten, kto namawia inną osobĊ do wypowiadania zniesáawiających treĞci bądĨ utwierdza taką osobĊ w tym zamiarze. Pomocnictwo do
przestĊpstwa zniesáawienia moĪe siĊ zasadzaü na
dostarczaniu informacji stanowiących podstawĊ
zniesáawiających zarzutów bądĨ umoĪliwianiu
publikowania takich treĞci. MoĪliwa jest natomiast sytuacja, kiedy ktoĞ bĊdzie podĪegaü inną
osobĊ do popeánienia przestĊpstwa w zamiarze
skierowania przeciwko jakieĞ osobie postĊpowania karnego, bĊdzie nakáaniaá ją do tego, aby
dopuĞciáa siĊ zniesáawienia. Taki sprawca bĊdzie
odpowiadaü za podĪeganie, z tym jednak, Īe na
podstawie art. 24 kk nie bĊdzie moĪliwe w odniesieniu do niego záagodzenie odpowiedzialnoĞci karnej na podstawie art. 22 kk oraz zaniechanie ukarania w oparciu o treĞü art. 23 kk.
Od zniesáawienia naleĪy odróĪniü przestĊpstwo zniewagi27. Chroni ono godnoĞü czáowieka
(czĊĞü wewnĊtrzną) przed takimi naruszeniami,

Postanowienie SN z dnia 30 wrzeĞnia 2009 r., sygn. II KK 110/09, OSN KW 2010, nr 3, poz. 27.
J. Wojciechowski, PrzestĊpstwa przeciwko…, dz. cyt., s. 12–13.
27
Nie wdając siĊ w rozwaĪania dotyczące dziejów odróĪnienia zniesáawieĔ od zniewag w ustawodawstwie paĔstw
zaborczych w wieku XIX (w tej kwestii por. J. Sobczak [w:] Kodeks karny. Komentarz, teza 2–4, red. R.A. StefaĔski,
26

Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialnoĞci dziennikarza…
„które wedáug zdeterminowanych kulturowo
i powszechnie przyjĊtych ocen stanowią wyraz
pogardy dla czáowieka, niezaleĪnie od odczuü
samego pokrzywdzonego”28. PrzestĊpstwo to,
okreĞlane takĪe w doktrynie jako obraza, polega na ubliĪeniu komuĞ, obraĨliwym zachowaniu siĊ wobec kogoĞ29.
PrzestĊpstwo zniewagi jest niewątpliwie czynem godzącym w czeĞü czáowieka
i w związku z tym jest podobne do przestĊpstwa
pomówienia. W doktrynie wskazuje siĊ, Īe róĪnice miĊdzy przestĊpstwem zniesáawienia z art.
212 kk a przestĊpstwem zniewagi polegają po
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pierwsze na tym, Īe zniewaga moĪe dotyczyü
konkretnego czáowieka, natomiast pomówienie
– takĪe grupy osób, instytucji, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych niemających
osobowoĞci prawnej30. Po drugie, zniewaga
polega na obraĨliwym zachowaniu, najczĊĞciej
na uĪyciu sáów obelĪywych. Takie zachowanie
i obelĪywe sáowa mogą, ale nie muszą zawieraü
zarzutów. Pomówienie natomiast zawiera okreĞloną treĞü, w której sformuáowany zostaá zarzut
wobec innej osoby. Po trzecie, zniewaga moĪe
nastąpiü w formie gestu bądĨ wizerunku, natomiast pomówienie powinno stanowiü okreĞlo-

Warszawa 2012, wyd. internetowe), wypada zauwaĪyü, Īe rozróĪnienie miĊdzy pomówieniem, zwanym takĪe
zniesáawieniem, a przestĊpstwem obrazy, czyli zniewagi, wprowadziá kodeks karny z 1932 r. Podziaá ten petryÞkowaá nastĊpnie kodeks karny z 1969 r. oraz obecnie obowiązujący kk z 2007 r. OdróĪnienie zniesáawienia
i zniewagi w praktyce moĪe jednak powodowaü i powoduje káopoty. W judykaturze, jeszcze przed wejĞciem kk
z 1932 r. podkreĞlano, Īe „rysem zasadniczym przestĊpstwa zniewagi (obelgi) jest Ğwiadome pomiatanie godnoĞcią osobistą jakiegoĞ czáowieka przez poniĪające tĊ godnoĞü, a skierowane do tej osoby sáowa”. ZauwaĪano, Īe
istotą zniesáawienia jest nastawanie na dobre imiĊ czáowieka, natomiast istotą zniewagi pogardliwe jego traktowanie. Podnoszono, Īe zaleĪnie od kontekstu w tych samych wyraĪeniach moĪe tkwiü zniesáawienie bądĨ obelga.
Wskazywano jednoczeĞnie, Īe pod pojĊciem zniewagi naleĪy rozumieü dziaáanie zmierzające do pohaĔbienia czci
osoby, przy czym róĪnica miĊdzy obrazą a zniewagą zasadza siĊ na tym, Īe sprawca chcąc poniĪyü godnoĞü osobistą pokrzywdzonego zniewaĪa go haĔbiącymi sáowami, ale nie przypisuje mu ani czynu przestĊpnego, ani udziaáu
w postĊpku haĔbiącym, por. wyrok SN z dnia 24 marca 1926r., sygn. akt II K 150/26, OSNK 1926 poz. 44; wyrok
SN z dnia 9 paĨdziernika 1931 r., sygn. akt I K 886/31, RPiE 1932, z. 1, s. 154–155. W literaturze podnoszono na
tle regulacji z 1969 r., Īe zniesáawienie stanowi postawienie zarzutu zracjonalizowanego, dotyczącego postĊpowania lub wáaĞciwoĞci pokrzywdzonego, które mogą poniĪyü go w opinii publicznej lub naraziü na utratĊ zaufania
potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dziaáalnoĞci. Natomiast sprawca zniewagi formuáuje
zarzut obelĪywy lub oĞmieszający, stawiając go z formie niezracjonalizowanej, zob. B. Kunicka-Michalska [w:]
B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, PrzestĊpstwa przeciwko wolnoĞci, wolnoĞci sumienia i wyznania, wolnoĞci seksualnej i obyczajnoĞci oraz czci i nietykalnoĞci cielesnej. Rozdziaáy XXIII, XXIV, XXV i XXVII Kodeksu
karnego. Komentarz, Warszawa 2001, s. 246–247; J. WaszczyĔski, Zniewaga [w:] System prawa karnego, t. IV,
O przestĊpstwach w szczególnoĞci, cz. 2, red. I. Andrejew, Wrocáaw 1989, s. 114. W doktrynie podnosi siĊ, Īe
obelĪywy lub oĞmieszający zarzut postawiony w formie niezracjonalizowanej, np. przez okreĞlenie „baáwan”,
bĊdzie stanowiü jedynie naruszanie godnoĞci osobistej, nie pociągając za sobą dla pokrzywdzonego konsekwencji
spoáecznych w postaci poniĪenia w opinii publicznej lub utraty potrzebnego zaufania, stanowiąc zniewagĊ, a nie
zniesáawienie. Zarzut zracjonalizowany, godzący w dobre imiĊ czáowieka, stanowi zniesáawienie. Taki charakter
ma nazwanie kogoĞ záodziejem czy áapownikiem. ZauwaĪa siĊ takĪe, Īe moĪliwa jest sytuacja, w której jeden i ten
sam czyn sprawcy bĊdzie stanowiü zarówno zniesáawienie, jak i zniewagĊ, zob. J. WaszczyĔski, Zniewaga, dz.
cyt.; podobnie wyrok SN z dnia 9 paĨdziernika 1931 r., sygn. akt I K 886/31, RPiE 1932, nr 1.
28
W. Kulesza, Zniesáawienie i zniewaga (ochrona czci i godnoĞci osobistej czáowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe), Warszawa 1984, s. 169.
29
P. HofmaĔski, J. Satko, PrzestĊpstwa przeciwko czci i nietykalnoĞci cielesnej. Przegląd problematyki.
Orzecznictwo (SN 1918–2000). PiĞmiennictwo, Kraków 2002 s. 44.
30
Wypada zauwaĪyü, Īe niezaleĪnie od zniewagi, o jakiej mowa w treĞci art. 216, kodeks karny przewiduje
odpowiedzialnoĞü za zniewaĪenie okreĞlonych podmiotów, przedmiotów oraz miejsc. MoĪna wiĊc ponieĞü odpowiedzialnoĞü za: publiczne zniewaĪenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej (art. 133 kk); publiczne zniewaĪenie
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (art. 135 § 2 kk); zniewaĪenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gáowy obcego paĔstwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego paĔstwa albo osoby
korzystającej z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów miĊdzynarodo-
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ną wypowiedĨ pisemną lub ustną zawierającą
okreĞlone zarzuty. Po czwarte, zniewaga musi
byü skierowana bezpoĞrednio lub poĞrednio do
osoby zniewaĪonej, pomówienie – zwáaszcza
publiczne – musi byü skierowane do innej osoby niĪ ta, której dotyczy31. W treĞci art. 216 kk
zostaáy okreĞlone dwa typy przestĊpstwa zniewagi: typ podstawowy (art. 216 § 1 kk) oraz
kwaliÞkowany, polegający na popeánieniu tego
czynu za pomocą Ğrodków masowego komunikowania (art. 216 § 2 kk). W § 3 art. 216 kk
uregulowano odpowiedzialnoĞü za zniewagĊ
w przypadku, gdy zostaáa ona sprowokowana,
czyli wywoáaáo ją wyzywające zachowanie
pokrzywdzonego, albo jeĞli pokrzywdzony
odpowiedziaá naruszeniem nietykalnoĞci cielesnej lub zniewagą wzajemną. W § 4 art. 216 kk
wskazano na podstawĊ orzeczenia nawiązki,
a w § 5 art. 216 kk wskazano, Īe Ğciganie odbywa siĊ z oskarĪenia prywatnego. W kodeksie
karnym z 1932 r. przestĊpstwo zniewagi nosiáo miano przestĊpstwa obrazy, przy czym jego
treĞü, ujĊta w art. 256 § 1, nie róĪniáa siĊ ani od
póĨniejszego tekstu art. 181 § 1 kk z 1969 r., ani
od obecnego tekstu art. 216 § 1 kk. Z tym, Īe
zwrot „obraĪa” zostaá zastąpiony w 1969 r. wy-
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razem „zniewaĪa”, co – jak podkreĞlano w doktrynie – w meritum niczego nie zmieniaáo32.
PrzestĊpstwo zniewagi moĪe godziü tylko
w godnoĞü osobistą czáowieka. MoĪliwe jest, Īe
zniewaga dotyczy jednoczeĞnie kilku osób, ale
zawsze są to konkretne jednostki, co do których
moĪliwa jest identyÞkacja i indywidualizacja.
Ustawodawca nie przewiduje jednak moĪliwoĞci zniewaĪenia grupy, jako zbiorowoĞci osób
nieoznaczonych indywidualnie. Sformuáowanie
zawarte w treĞci art. 216 § 1 kk nie pozwala na
przyjĊcie, Īe przedmiotem zniewagi mogáaby
byü instytucja, osoba prawna, jednostka organizacyjna. Przedmiotem zniewagi moĪe byü
kaĪdy czáowiek, niezaleĪnie od jego wáaĞciwoĞci osobistych, a wiĊc takĪe nieletni, niemający
zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych; upoĞledzony
umysáowo – niezaleĪnie od tego, czy jest ubezwáasnowolniony, czy teĪ nie, byle byá zdolny do
Ğwiadomego odbioru zniesáawiających treĞci.
W znaczeniu potocznym „zniewaga” to
„ubliĪenie komuĞ sáowem lub czynem, to ciĊĪka obraza”; „zniewaĪyü” to „ubliĪyü komuĞ,
zachowaü siĊ wzglĊdem kogoĞ w sposób obraĨliwy, zelĪyü kogoĞ”33. „Zniewaga” to „ubliĪenie komuĞ sáowem lub czynem, ciĊĪka obraza,

wych (art. 136 § 3 i 4 kk); publiczne zniewaĪenie znaków paĔstwowych (art. 137 § 1 kk); publiczne zniewaĪenie
przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzĊdów religijnych (art.
196 kk); zniewaĪenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas i w związku
z peánieniem obowiązków sáuĪbowych (art. 226 § 1 kk); publiczne zniewaĪenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 226 § 2 kk); publiczne zniewaĪenie grupy ludnoĞci albo poszczególnej osoby z powodu jej
przynaleĪnoĞci narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowoĞci (art. 257 kk);
zniewaĪenie pomnika lub innego miejsca publicznie urządzonego w celu upamiĊtnienia zdarzenia historycznego
lub uczczenia osoby (art. 261 kk); zwáok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmaráego (art. 262 § 1 kk);
zniewaĪenie przeáoĪonego przez Īoánierza (art. 347 § 1 kk); zniewaĪenie przez Īoánierza innego Īoánierza niebĊdącego jego przeáoĪonym w związku z peánieniem przez niego obowiązków sáuĪbowych (art. 348 kk); zniewaĪenie przez Īoánierza podwáadnego (art. 350 § 1 kk); zniewaĪenie przez Īoánierza máodszego albo równego stopniem
Īoánierza, o krótszym okresie peánienia sáuĪby wojskowej (art. 353 kk). W porównaniu z treĞcią art. 181 § 1 kk
z 1969 r. zwraca uwagĊ fakt, Īe przestĊpstwo zniewagi w obecnie obowiązującym kodeksie karnym w podstawowej postaci (art. 216 § 1 kk) zagroĪone jest áagodniejszą sankcją, a mianowicie groĪą za nie jedynie kary nieizolacyjne, czyli grzywna i ograniczenie wolnoĞci. Nieznana byáa takĪe w kodeksie karnym z 1969 r. kwaliÞkowana
postaü zniewagi, a mianowicie zniewaĪenie za pomocą Ğrodków masowego komunikowania.
31
J. Wojciechowski [w:] Kodeks karny. CzĊĞü szczególna, t. I, wyd. 4, red. A. Wąsek, R. Zawáocki, Warszawa
2010, s. 13–45.
32
W. Wolter [w:] Kodeks karny z komentarzem, red. I. Andrejew, W. ĝwida, W. Wolter, Warszawa 1993,
s. 529–530.
33
M. Szymczak, Sáownik jĊzyka polskiego, t. III, Warszawa 1989, s. 1049.
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obelga, dyshonor”34. „Zniewaga” okreĞlana
jest takĪe, jako „zachowanie siĊ w stosunku do
kogoĞ w sposób niegrzeczny, obraĨliwy, uwáaczający, ubliĪanie komuĞ sáowem, gestem,
czynem”35. JĊzykoznawcy deÞniują obelgĊ
jako akt sáowny „zamierzony przez nadawcĊ
(celowy, intencjonalny), zawierający sąd aksjologicznie i/lub emocjonalnie negatywny oraz/
albo wyzwisko ekspresywny epitet dotyczący
obiektu lĪonego, wypowiedziany w jego obecnoĞci i/lub w obecnoĞci innych osób z intencją
poniĪenia go”36. ZauwaĪają takĪe, Īe wprawdzie
zniewaga jest traktowana jako synonim obelgi,
ale podkreĞlają, Īe obelga jest zawsze aktem
sáownym, zniewaga zaĞ moĪe przybraü formĊ
zachowania niewerbalnego. PodkreĞla siĊ przy
tym, Īe zniewaga „zachodzi wtedy, gdy nadawca celowo, z intencją poniĪenia, odebrania powagi, zlekcewaĪenia wypowiada sąd negatywny, niekoniecznie nacechowany emocjonalnie
w obecnoĞci obiektu zniewaĪonego (adresata)
i/lub w obecnoĞci innej osoby (odbiorcy), albo
wtedy, gdy ktoĞ (sprawca aktu) niszczy czynem
lub sáowem czeĞü przypisywaną w danej spo-
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áecznoĞci róĪnym obiektom, instytucjom, pojĊciom symbolicznym”37.
W literaturze zwraca siĊ uwagĊ takĪe na to,
Īe niektóre obelgi przybierają postaü inwektyw. W inwektywach deprecjonowany jest ich
adresat, który niekoniecznie musi uczestniczyü
w akcie komunikacji, podczas którego jest wypowiadana inwektywa, i nie zawsze jest toĪsamy
z odbiorcą38. Inwektywy nie mają konotacji normatywnych. WĞród inwektyw szczególny charakter mają inwektywy polityczne, czyli „celowe
zachowania sáowne, mające charakter publiczny
i dotyczące uczestników Īycia politycznego, wyraĪające negatywne emocje nadawcy wzglĊdem
osoby, grupy osób bądĨ instytucji, ideologii i/lub
wartoĞciujące kogoĞ (coĞ) negatywnie Ğrodkami
jĊzykowymi funkcjonującymi w ĞwiadomoĞci
okreĞlonej wspólnoty komunikacyjnej jako obraĨliwe, czyli áamiące uznane przez nią normy
jĊzykowe i kulturowe lub Ğrodkami jĊzykowymi
nienacechowanymi aksjologicznie i/lub emocjonalnie, które dopiero przez kontekst sáowny i komunikacyjny (polityczny), spoáeczno-historyczny otrzymują nacechowanie negatywne”39.

S. Dubisz, Uniwersalny sáownik jĊzyka polskiego, t. 4, Warszawa 2003, s. 1056.
Praktyczny sáownik wspóáczesnej polszczyzny, t. 50, red. H. Zgóákowa, PoznaĔ 2005, s. 46.
36
R. Grzegorczykowa, Obelga jako akt mowy. „Poradnik JĊzykowy” 1991, nr 5–6, s. 193–200; I. KamiĔska-Szmaj, Agresja jĊzykowa w Īyciu publicznym, Wrocáaw 2007, s. 56.
37
I. KamiĔska-Szmaj, Agresja jĊzykowa…, dz. cyt., s. 56.
38
M. Majewska, Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 2005, s. 7.
39
M. Grochowski, Zarys analizy semantycznej grup jednostek wyraĪających etyczne relacje osobowe (kpina,
zniewaga, upokorzenie), „Polonica” 1982, t. VIII, s. 57–72; K. OĪóg, O wspóáczesnych wyrazach obraĨliwych,
„JĊzyk Polski” 1981, LXI, nr 3–4, s. 179–187; T. StĊpieĔ, O satyrze, Katowice 1996, s. 27; E. Koáodziejek, JĊzykowe Ğrodki zwalczania przeciwnika czyli o inwektywach we wspóáczesnych tekstach politycznych [w:] JĊzyk
a kultura, t. 11, red. J. Anusiewicz, B. SiciĔski, JĊzyk polityki a wspóáczesna kultura polityczna, Wrocáaw 1994,
s. 69–74; R. Grzegorczykowa, Obelga jako akt mowy, s. 193–200; I. KamiĔska-Szmaj, Agresja jĊzykowa…,
s. 57–58. Por. takĪe M. Peiserd, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocáaw 2004, passim.
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