
Z przyczyn wskazanych w tre ci art. 41 pr.pr. 

nie stanowi znies awienia dozwolona kry-

tyka post powania lub w a ciwo ci jakiej  oso-

by, dokonywana w ramach recenzji, polemik

publicystycznych oraz w opiniach i charakte-

rystykach s u bowych. Zadaniem krytyki jest 

wzbogacenie wiedzy i wiadomo ci, a nie wy-

mierzanie sprawiedliwo ci – aczkolwiek s dy 

krytyczne maj  charakter warto ciuj cy i os -

dzaj cy. Odpowiedzialna i skuteczna krytyka 

mo e stanowi  wa ny rodek s u cy urealnie-

niu udzia u obywateli w rz dzeniu pa stwem. 

Mo e ona tak e stymulowa  wybory polityczne, 

gospodarcze, naukowe i artystyczne. W doktry-

nie sformu owano teoretyczne koncepcje kryty-

ki, stwierdzaj c rzeczy tak oczywiste, jak to, e 

jest ona twórcza, o ywcza, niezb dna w rozwoju 

spo ecznym, w stosunkach mi dzyludzkich – ale 

te , e mo e pe ni  równie  rol  hamuj c , za-

chowawcz , niesprawiedliw , niszczycielsk . 

Przyznawano, e krytyka – szczególnie ta, o któ-

rej mowa w prawie prasowym – ma okre lone 

granice, a s  nimi prawo i zasady wspó ycia. 

Nieprzekraczaln  granic  jest zakaz znies awie-

nia i zniewa ania. Judykatura od dawna zauwa-

a a, e krytyka, satyra i karykatura s  czym  

odmiennym od wszelkich innych wypowiedzi. 

Ustawodawca dostrzeg  to dopiero w tre ci art. 

41 pr.pr., wi c go z prawem do krytyki, w ro-

zumieniu art. 6 pr.pr. pojmowanym jako prawo 

do ujemnych ocen. Prawo to wywodzi  z prawa 

do informowania. Przepis art. 41 pr.pr. w spo-

sób jednolity wy cza odpowiedzialno  cywil-

n  i karn  w odniesieniu do zgodnych z prawd  

i rzetelnych sprawozda  z jawnych posiedze  

Sejmu oraz organów samorz dowych, a tak e or-

ganów tych instytucji. Wy czenie odpowiedzial-

no ci cywilnej i karnej, przewidziane w tym e 

artykule, odnosi si  tak e do rzetelnych i zgod-

nych z zasadami wspó ycia ujemnych ocen 

dzia alno ci twórczej, zawodowej lub publicz-

nej. W ostatnim zdaniu tego przepisu rozci gni -

to wspomniane wy czenie na krytyk  i satyr . 

W literaturze zwyk o si  przyjmowa , e krytyka 

prasowa jest publiczn  ocen  opart  na konfron-

tacji jakiego  stanu rzeczywistego z przyj tymi 

za o eniami. W j zyku polskim s owo „krytyka” 

ma silny, emocjonalny adunek negatywny i jest 

sprowadzana do oceny ujemnej, tak jakby kry-

tyk z za o enia wyra a  zawsze dezaprobat  wo-

bec jakich  zjawisk lub zdarze . Ustawodawca 

w prawie prasowym – tre ci art. 41 pr.pr. – tak j  

w a nie postrzega, chocia  wcze niej w art. 6 pr.pr. 

widzi j  szerzej. W cis ym, a nie potocznym 

tego s owa znaczeniu krytyka to analiza i ocena. 

Mo e ona przybiera  form  pochwa y, aprobaty, 

krytyki sensu stricto oraz dezaprobaty. Pochwa-

a oznacza, e oceniaj cy okre lony stan rzeczy 

uwa a za optymalny, zbli ony do idea u. Apro-

bata uznaje pewn  rzeczywisto  lub dzia anie 
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za w a ciwe i celowe, ale na tyle dalekie od ide-

a u, e niegodne jeszcze pochwa y. 

W cis ym tego s owa znaczeniu krytyk  jest 

analityczny s d o rzeczywisto ci, z wyra eniem 

w tpliwo ci co do potrzeby podj cia okre lonych 

dzia a  lub co do zasadno ci zaistnienia okre lo-

nego stanu rzeczy, wzgl dnie – wspieraj cy lub 

neguj cy tego rodzaju potrzeby i zasadno . Kry-

tyka mo e równie  przybiera  form  dezaproba-

ty, do której dochodzi wówczas, gdy przeprowa-

dzaj cy krytyk  nie dostrzega adnych pozytyw-

nych stron zaistnia ego stanu rzeczy. wiadomie 

prowadzona krytyka jest traktowana jako odr b-

ne zadanie o charakterze politycznym, gospodar-

czym, naukowym, kulturalnym, artystycznym. 

Rozwija si  wraz z kultur , wskazuj c silne uza-

le nienie od wiata warto ci, norm etycznych, 

kanonów estetycznych i, w mniejszym stopniu, 

od pogl dów politycznych. Przedmiotem dzia-

alno ci krytycznej mo e by  ka dy przejaw 

ycia spo ecznego. Miar  krytyki s  przy tym 

pewne zasadnicze i akceptowane przez ogó  lub 

co najmniej cz  spo ecze stwa za o enia, któ-

re w sposób najogólniejszy okre laj  stosowane 

kryteria ocen. Te za o enia stwarzaj  mi dzy 

krytykuj cym a ogó em spo ecze stwa, a czasem 

tak e mi dzy krytykuj cym a krytykowanym, 

okre lon  wi  spo eczn . Krytykuj cy, z jednej 

strony stosuje ogólnie akceptowane za o enia, 

z drugiej za  stara si  je zmieni , doprecyzowa , 

u ci li . W skrajnych przypadkach krytyk propo-

nuje w asne kryteria aksjologiczne, a co za tym 

idzie – moralne, polityczne i estetyczne. Kryty-

ka jest wyrazem pewnego d enia do oceniania 

i kszta towania rzeczywisto ci. Znaczenie kryty-

ki w yciu publicznym, jej poziom i zasi g zale-

 od wielu czynników. W pierwszym rz dzie od 

warunków spo eczno-ekonomicznych, stopnia 

wiadomo ci prawnej i zaanga owania obywate-

li w sprawy publiczne, a tak e od ich stosunku do 

organów pa stwowych, w adzy pa stwowej, jak 

równie  od tego, jak w adza odnosi si  do zjawi-

ska krytyki. W doktrynie przyjmuje si , e kry-

tyka powinna obejmowa  trzy kr gi tematyczne. 

Do pierwszego z nich zwyk o si  zalicza  wy-

powiedzi o charakterze dyskusyjnym, postulaty 

i propozycje syntetyczne sygnalizuj ce potrzeby 

zmian w ró nych dziedzinach ycia. W tej sferze 

krytyka jest dyskusj  polityczn . Drugi kr g to 

konfrontacja rzeczywistego stanu rzeczy z za-

mierzeniami, deklaracjami, obietnicami, progra-

mami oraz potrzebami spo ecznymi. Trzeci kr g 

odnosi si  do spraw incydentalnych, ma charak-

ter interwencyjny, mocno spersonalizowany, jego 

przedmiotem bywa niegospodarno , nieodpo-

wiedzialno , brak kompetencji i niedbalstwo1. 

W literaturze przyjmuje si , e krytyka mo liwa 

jest tylko w przypadku istnienia wolno ci prasy, 

s owa, wypowiedzi, przekona  i my li. Krytyka 

naukowa, literacka i artystyczna – które nie sta-

nowi  tu podstawowego przedmiotu rozwa a  – 

ma na celu analiz  dzie  z punktu widzenia ich 

poprawno ci formalnej, merytorycznej, warto ci 

poznawczej, estetycznej i praktycznej przydatno-

ci. Krytyka odgrywa rol  impulsu inspiruj cego 

doskonalenie uk adu spo ecznego, politycznego 

i gospodarczego. Stanowi czynnik presji wobec 

adresata lub adresatów krytyki, ma wp yw na 

rozwój i kszta towanie stosunków spo ecznych 

i ekonomicznych. Przyczynia si  do eliminowa-

nia ujemnych zjawisk w tych sferach, wp ywa-

j c na popraw  klimatu spo eczno-politycznego 

oraz na tworzenia atmosfery wiarygodno ci i za-

ufania. Niekiedy uwa a si , e w odniesieniu do 

ka dej z form krytyki konieczne jest stosowanie 

innych kryteriów. Sporne w literaturze wydaje 

si  by  to, czy w odniesieniu do takiej krytyki, 

zw aszcza krytyki dzie  naukowych, s d mo e 
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rozstrzyga  o s uszno ci zarzutów, czy te  jedy-

nie o formie krytyki2.

W literaturze s usznie podkre lano, e „do-

zwolona krytyka, zw aszcza dziennikarska, nie 

jest bezwarunkowa i zawsze musi mie ci  si  

zarówno w granicach prawa, jak i by  w zgo-

dzie z normami spo ecznymi”. Zasady wspó -

ycia spo ecznego, normy prawne, zw aszcza 

konstytucyjne, nakazuj  zachowanie szacunku 

dla ka dego cz owieka, w tym równie  osoby 

publicznej i liczenie si  z jego poczuciem w a-

snej godno ci, osobistej warto ci i po ytecz-

no ci spo ecznej. Dlatego krytyka czyjego  

post powania, zapatrywa  czy dzia alno ci nie 

powinna przekracza  granic potrzebnych do 

osi gni cia spo ecznego celu krytyki (w prze-

ciwnym wypadku mo e stanowi  znies awienie 

b d  pomówienie, a nie krytyk ). Warunkiem 

podstawowym do skorzystania z prawa kryty-

ki jest odniesienie jej do dzie a lub dzia alno ci 

(np. zawodowej, publicznej, o ile nie nosi ona 

cech prywatno ci), a nie do konkretnej osoby. 

Gdy za  chodzi o wyra on  w art. 5 kc zasad  

wspó ycia spo ecznego, to mamy g ównie na 

my li stosowanie form krytyki zgodnych z do-

brymi obyczajami, pozbawionych polemicz-

nych wyzwisk, nieuzasadnionego przypisy-

wania utworowi (artyku owi, programowi czy 

innej formie, w jakiej krytyka jest wyra ona) 

cech, których on nie nosi oraz nienaruszanie 

zasad dziennikarskiej etyki zawodowej. Kryty-

ka na niew a ciwe post powanie okre lonych 

osób musi mie  jednak e cechy rzetelno ci oraz 

staranno ci (w szczególno ci w zakresie spraw-

dzenia wiarygodno ci informacji) i powinna 

by  ograniczona rzeczow  potrzeb , a jej for-

ma nie mo e przekracza  granic zakre lonych 

odpowiedzialno ci  za tre  podniesionych za-

rzutów3. 

Ujemne oceny dzie  naukowych, 
dzia alno ci twórczej, zawodowej 
lub publicznej
Ujemne oceny dzie  naukowych albo innej 

dzia alno ci twórczej, zawodowej lub publicz-

nej s u  realizacji zada  prasy okre lonych 

w art. 1 pr.pr. i w zwi zku z tym z mocy art. 41 

pr.pr. pozostaj  pod ochron  prawa. Zasada ta 

w tre ci art. 54b pr.pr. zosta a rozci gni ta na 

wszelkie przekazy o charakterze krytycznym 

zamieszczone w innych ni  prasa rodkach 

przeznaczonych do rozpowszechniania (nieza-

le nie od techniki przekazu), w szczególno ci 

na publikacje nieperiodyczne, inne wytwory 

druku, wizji i fonii. Tym samym wolno  kry-

tyki rozci gni to na wydawnictwa ksi kowe, 

tzw. publikacje prasopodobne, nieperiodyczne, 

wideokasety, p yty gramofonowe, p yty CD, 

ta my magnetofonowe, a tak e na przekaz in-

ternetowy. 

Pami ta  nale y, e ka da wypowied , 

a w szczególno ci satyra, z racji specyÞ ki tego 

gatunku mo e godzi  w dobra chronione za-

równo przez prawo karne, jak i cywilne. Mo e 

narusza  zarówno cz  zewn trzn , jak i we-

wn trzn , znies awia , zniewa a , narusza  

uczucia religijne, dobre imi . Zauwa alna anty-

nomia mi dzy spo ecznym przyzwoleniem nie 

tylko na krytyk  dzia alno ci zawodowej, pu-

blicznej i twórczej, na formu owanie ujemnych 

ocen naukowych b d  artystycznych, a tak e na 

arty, kpiny formu owane w formie przekazów 

satyrycznych b d  karykatur a potrzeb  ochrony 

takich dóbr jak cze , godno , dobre imi  i s a-
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wa, doprowadzi a do sformu owania kontratypu 

dozwolonej krytyki satyry i karykatury4.

W ten sposób w art. 41 pr.pr. okre lono nie-

zauwa alny w praktyce kontratyp wy czaj cy 

bezprawno  czynu. Godzi si  w tym miejscu 

zauwa y , e w kwestii poj cia bezprawno ci 

w doktrynie toczy si  spór, którego nie sposób 

w tym miejscu analizowa . Kontratypy zawarte 

w ustawach karnych lub formu owane przez na-

uk  prawa karnego w oparciu o materialne uj -

cie istoty przest pstwa legalizuj  czyn z punktu 

widzenia prawa karnego. Niepe ne wyczerpanie 

znamion kontratypu wyst puje niejednokrotnie 

pod nazw  przekroczenia granic kontratypu, 

wi c si  z mniejszym adunkiem spo ecznego 

niebezpiecze stwa czynu. W zale no ci od sy-

tuacji mo e to by  podstaw  nadzwyczajnego 

z agodzenia kary lub nawet odst pienia od jej 

wymierzenia. W kodeksie karnym okre lono 

tylko niektóre kontratypy. W pozakodeksowym 

prawie karnym istnieje szereg przepisów, które 

legalizuj  wyczerpanie znamion czynu zabro-

nionego z uwagi na szczególn  sytuacj . Nie-

które z nich stanowi  podstaw  do okre lenia 

samodzielnych kontratypów, inne s  podstaw  

do okre lenia zbiorczego kontratypu „dzia a-

nia w granicach uprawnie  i obowi zków”. 

S  to tzw. ustawowe okoliczno ci wy czaj ce 

bezprawno . Ponadto w nauce podejmuje si  

próby formu owania pozaustawowych kontra-

typów – podstaw  ich stanowi materialne uj -

cie przest pstwa, w my l którego bezprawnym 

mo e by  tylko takie zachowanie wyczerpuj ce 

znamiona czynu zabronionego, które jest rów-

nocze nie spo ecznie niebezpieczne. 

Oczywi cie przedmiotem kontratypu b -

dzie tylko negatywna ocena dzie a b d  dzia-

alno ci publicznej. Wa n  rzecz  jest, aby by a 

ona skierowana ad rem, a nie ad personam. 

T umienie krytyki czy utrudnianie jej stanowi 

przest pstwo sformu owane w art. 44 ust. 1 i 2 

pr.pr. O kwaliÞ kacji zarzutu krytycznego jako

oceny albo stwierdzenia faktu decyduje usta-

lenie nat enia w wypowiedzi krytycznej ele-

mentów oceniaj cych. Przy dokumentowaniu 

takiego ustalenia u yteczne jest pos ugiwanie si  

wzorcem przeci tnego s uchacza lub czytelnika 

w celu rozstrzygni cia pytania, czy dana wypo-

wied  ma, z punktu widzenia takiego s uchacza 

lub czytelnika, przynajmniej w cz ci charak-

ter sprawdzalnego stwierdzenia faktów, czy 

te  w jej tre ci przewa aj  subiektywne oceny. 

Stawiaj cy i rozpowszechniaj cy ujemne oceny 

o dziele, dzia alno ci lub post powaniu innej 

osoby przekracza granice dozwolonej krytyki, 

je eli zasadniczym motywem jego dzia ania jest 

poni enie osoby krytykowanej w opinii innych5. 

Wyk adnia semantyczna przepisu art. 41 pr.pr. 

pozwala na stwierdzenie, e okre lenia „rzetel-

ne” i „zgodne z prawd ” nie s  w rozumieniu 

tego przepisu synonimami. W terminie „rzetel-

ny” zdaj  si  kry  takie tre ci, jak: odpowie-
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dzialny, zgodny z zasadami sztuki, niestosuj cy 

niedozwolonych wybiegów, uczciwy, niewpro-

wadzaj cy umy lnie w b d.

Granicami legalno ci krytyki w rozumieniu 

art. 41 pr.pr. jest rzetelne i zgodne z zasadami 

wspó ycia spo ecznego przedstawienie kry-

tycznej oceny pracy. Zaprezentowanie ujemnej 

opinii w sposób z o liwy, tendencyjny, w nie-

dopuszczalnej formie wykracza poza granice 

ochrony okre lonej przez art. 41 pr.pr., stano-

wi c przest pstwo. Dziennikarz, który zyska  

prawo negatywnej oceny ka dej dzia alno ci 

twórczej, zawodowej czy publicznej, nie zosta  

zwolniony z obowi zku zachowania odpowied-

niej formy krytyki. Naruszenie tej formy rodzi 

odpowiedzialno  zarówno karn , jak i cywiln  

– nawet je li z merytorycznego punktu widzenia 

dziennikarz mia  racj . Dopuszczalna jest rów-

nie  krytyka nies uszna i nietrafna, szczególnie 

wówczas, gdy owa nietrafno  lub nies uszno  

ma charakter negatywny6. 

Przekracza granice dozwolonej krytyki, kto 

podnosi (tak e rozpowszechnia) zarzuty kry-

tyczne zawieraj ce zwroty uznane za obra -

liwe. W ocenach stosowno ci sformu owania 

zarzutu krytycznego nale y uwzgl dnia  dzia-

alno  celu krytyki, jej rodzaj i okoliczno ci, 

w jakich nast puje7. W doktrynie nie ulega 

w tpliwo ci, e art. 41 pr.pr. nie wy cza odpo-

wiedzialno ci dziennikarza, jednak publikacja 

o charakterze rzetelnym, zgodnym z prawd  

i zasadami wspó ycia spo ecznego pozostaje 

pod ochron  prawa. U yty przez ustawodawc  

w art. 41 pr.pr. zwrot „pozostaje pod ochron  

prawa” nale y odczytywa  jako wy czenie 

bezprawno ci dzia ania dziennikarza, który 

uczyni  zado  wymaganiom art. 41 pr.pr. Zgo-

dzi  si  nale y z tez , e przyj cie innej wy-

k adni wspomnianego przypisu oznacza oby, e 

stanowi on norm  pust , pozbawion  znaczenia 

normatywnego8. W literaturze podkre la si , e 

krytyka nie korzysta z ochrony prawnej, gdy 

jest krytyk  ad personam, której przys uguje 

ochrona warunkowa. Niezb dne jest bowiem 

przeprowadzenie dowodu prawdy – lub praw-

dopodobie stwa poprzedzonego odpowiednim 

dowodem – e dzia anie jej zas ugiwa o na 

ochron  interesu, wzgl dnie udowodnienie, e 

dzia anie jej nie by o bezprawne i wykaza a si  

szczególn  staranno ci  przy opracowaniu ma-

teria u9. Doktryna stoi jednoznacznie na stano-

wisku, e krytyka prasowa nie jest sama w sobie 

czym  nagannym, a wr cz przeciwnie – uwa a-

na jest za jedn  z okoliczno ci wy czaj cych 

bezprawno  naruszenia czci. Bezprawne s  

ekscesy krytyki, gdy  nie mo na przypisa  im 

tych przymiotów, które zgodnie z art. 41 pr.pr. 

charakteryzuj  krytyk  prasow  – zw aszcza 

rzetelno ci czy zgodno ci z zasadami wspó y-

cia spo ecznego10. Tre  przepisu art. 41 pr.pr. 

koresponduje z dyspozycj  art. 213 §2 kk oraz 

wypracowanych na gruncie tego przepisu prze-

konaniach o niekaralno ci krytyki, aczkolwiek 

dyspozycja art. 41 pr.pr. zasady te odnosi do 

ujemnych ocen dzie  naukowych lub artystycz-

nych oraz odpowiednio do takich gatunków lite-

rackich, jak satyra i karykatura. W art. 41 pr.pr. 

odchodzi si  od okre lonych w art. 213 kk zna-

mion niekaralnego kontratypu, a mianowicie: 

publiczno ci i prawdziwo ci zarzutu albo uza-

sadnionej dobrej wiary w prawdziwo  zarzutu 

oraz wyst pienia w obronie spo ecznie uzasad-
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11 Przekonywuj ce jest stanowisko S du Najwy szego co do tego, e granicami legalno ci krytyki w rozu-

mieniu art. 41 pr.pr. jest rzetelne i zgodne z zasadami wspó ycia spo ecznego przedstawienie krytycznej oceny. 

Przedstawienie ujemnej opinii w sposób z o liwy, tendencyjny, w niedopuszczalnej formie wykracza poza granice 

ochrony okre lonej przez ten przepis, stanowi c czyn zabroniony. Dziennikarz, który ma prawo negatywnej oceny 

ka dej dzia alno ci, nie jest zwolniony od obowi zku zachowania odpowiedniej formy krytyki. Naruszenie tej for-

my rodzi odpowiedzialno  zarówno karn , jak i cywiln , nawet je eli z merytorycznego punktu widzenia dzien-

nikarz mia  racj , zob. postanowienie SN z dnia 1 lipca 2009, sygn. III KK 52/09, OSN KW 2010, nr 1, poz. 2.

nionego interesu. Ustawodawca obj  swoistym 

kontratypem z art. 41 pr.pr. bardzo odleg e od sie-

bie gatunki twórczo ci dziennikarskiej, i nie tylko 

dziennikarskiej, gdy  trudno zasadnie przyj , 

aby ustawodawca zak ada , e utwory satyryczne 

mog yby wychodzi  tylko spod piór dziennikarzy. 

S  w ród nich bowiem zarówno sprawozdania 

z jawnych posiedze  Sejmu, jak równie  ujemne 

oceny dotycz ce dzie  naukowych b d  artystycz-

nych, dzia alno ci twórczej zawodowej lub pu-

blicznej. Taki stan rzeczy nakazuje sformu owa  

pytanie o to, czy granice prawne w odniesieniu do 

wszystkich tych gatunków s  identyczne. Jasn  

jest rzecz , e atwiej osi gn  postulowan  przez 

art. 41 pr.pr. „zgodno  z prawd ” i „rzetelno ” 

w odniesieniu do sprawozda . Nieco trudniej za-

chowa  j , dokonuj c krytyki (ujemnej oceny) 

jakichkolwiek dzie  lub dzia alno ci twórczej, za-

wodowej lub publicznej. 

Satyra i karykatura
Dyspozycja art. 41 pr.pr. odnosi si  te  do 

wszelkich form satyrycznych, zarówno w for-

mie pisemnej, rysunkowej, Þ lmowej, sformu-

owanej proz  lub wierszem, jak i do karykatur. 

SpecyÞ ka takich gatunków jak karykatura b d  

satyra w sposób istotny ró ni si  od pozosta ych 

wymienionych w dyspozycji art. 41 pr.pr. W tej 

sytuacji ustalenie granic satyry na poziomie 

abstrakcyjnym, w oderwaniu od konkretnego 

kazusu, jawi si  jako niezwykle trudne – o ile 

nie wr cz niemo liwe. Generalnie, punktem 

wyj cia musz  by  wspomniane wcze niej wy-

pracowane przez doktryn  i judykatur  granice 

przyjmowane dla krytyki (ujemnych ocen w ro-

zumieniu art. 41 pr.pr.)11. 

Satyra jest szczególnym rodzajem ekspresji 

artystycznej, b d cym swoist  krytyk  poszcze-

gólnych ludzi b d  ca ych grup spo ecznych, 

zwyczajów, obyczajów, postaw wiatopogl do-

wych, artystycznych, zmierzaj ca do napi tno-

wania wad i przywar. Wyj tkowo wdzi cznym 

obiektem dzia a  satyrycznych staj  si  polityka 

i politycy. Im bardziej ci ostatni gotowi trakto-

wa  si  serio, tym ch tniej, celniej i z wi ksz  

zjadliwo ci  gotowi s  uderza  w nich satyrycy. 

W literaturze podkre la si , e istot  wypowiedzi 

satyrycznych jest negacja ch tnie pos uguj ca 

si  rodkami komicznej deformacji: grotesk , 

dowcipem, ironia, kpin  i szyderstwem. Twórca 

satyry pozornie nie przedstawia wzoru pozytyw-

nego, nie formu uje programów, nie wskazuje 

idea ów, nie okre la wzorów i standardów. 

W teorii literatury podkre la si , e satyra 

jest zjawiskiem ponadliterackim, interartystycz-

nym i intersemiotycznym, funkcjonuj cym 

mi dzy szeroko rozumian  literatur , plastyk  

i formami audiowizualnymi (estrada, Þ lm, ra-

dio i telewizja). Funkcja dydaktyczna satyry 

z biegiem czasu zacz a ust powa  ludycznej, 

co doprowadzi o do zatarcia granicy mi dzy sa-

tyr , komizmem a humorem. Satyra ma wiele 

odmian. Wskazuje si  w ród nich satyr  lite-

rack  – wymierzon  w konwencj  i szablony 

twórczo ci pisarskiej, ch tnie uciekaj c  si  

do parodii, trawestacji, pastiszu i persyß arzu; 

satyr  spo eczno-obyczajow  – atakuj c  kon-

kretne zwyczaje, niedomogi ycia spo eczne-

go, przes dy, mody i snobizmy; satyr  osobist  

– o mieszaj c  w sposób aluzyjny lub wprost 

osoby powszechnie znane na forum publicz-

nym (pe ni ce funkcje publiczne). Ten ostatni 
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12 P. Buchwald-Pelcowa, Satyra [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, Warszawa 1985, 

s. 338–339. 
13 W ród takich zbiorów wypada przywo a : Dowcip polityczny: Polska ’93, Bia ystok 1993; Dowcip politycz-

ny 1989–1992¸Lublin 1992; Komuno wró !¸ Warszawa 1993; Na erewia skiej fali, Warszawa 1990; Najnowszy 

dowcip polityczny, Lublin 1993; Nie chcem, ale muszem. 300 dowcipów o Lechu Wa sie i nie tylko, ód  1992; 

Nowy dowcip polityczny, Warszawa 1997; Zielone paj ki, Warszawa 1993; 501 dowcipów politycznych, Wa brzych 

1993; Anegdota prawd  ci powie…, wybór i oprac. J. Miko ajczak, B. Paluszkiewicz, M. Frajtak, Pozna  1995; 

Antologia satyry polskiej 1944–1955, red. A. Marianowicz, Warszawa 1955; A. Bikont, P. Bikont, W. Cesarski, 

Ma e vademecum Peerelu. Z wycinków gazet podziemnych w formie kalendarza robotniczego na rok 1990, wst p 

S. Bratkowski, Warszawa 1990; Z. Bosacki, Pierwszy lepszy Sejm. Stenogramy nie-parlamentarne¸ Pozna  1993; 

Dowcip surowo wzbroniony. Antologia polskiego dowcipu politycznego, red. V. Sygu a-Gregowicz, M. Waloch, 

Toru  1990; Dowcip surowo wzbroniony. Antologia polskiego dowcipu politycznego, t. II, red. V. Sygu a-Grego-

wicz, M. Waloch, Toru  1991; Kawa  polski, M. Radecka, Warszawa 1983; Satyra polska w walce o pokój, wst p 

J. Szel g, Warszawa 1950; Satyra prawd  mówi… 1918–1939, wybór i oprac. Z. Mitzner, L. Pasternak, Warsza-

wa 1963; arty niepo wi cone (pozbiera  i opowiedzia  ks. Jan Kracik), Kraków 1993;  zob. tak e: J. Krzywda 

Pogorzelski, Pie ni i wiersze satyryczne opozycji do rz dów legionowo-sanacyjnych 1926–1939, Detroit 1981; 

T. Szczerbakowski, O grach j zykowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesi tych, Kraków 

1994; J. Fedorowicz, Felietony i dialogi, Warszawa 1989; J. Pietrzak – wywiad A. Romana, Co jest grane, panie 

Janku, Warszawa 1992; S. Latanowicz, Satyra i polemika prasowa z przed 100 laty, Pozna  1931; M. Tobera, We-

so e gazetki. Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905–1914, Warszawa– ód  1988, 

E. Skorupa, Lwowska satyra polityczna, Kraków 1992; W. Filler, Szczutek, Cyrulik Sewilski, Szpilki, Warszawa 

1995; A. Garlicki, J. Kochanowski, Józef Pi sudski w karykaturze, Warszawa 1931; W. Husarski, Karykatura 

w Polsce, Warszawa 1926; H. Górska, E. Lipi ski, Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1977; A. Zakrzew-

ski, Prosto z Wiejskiej, Wroc aw–Warszawa–Kraków 1990; Z dziejów cnoty. Szpilki 1935–1985, Warszawa 1985; 

J. Lenica, A. Marianowicz, J. Szel g, Polska karykatura polityczna, Kraków 1951; M. Raczkowski, Historyjki 

typ satyry ch tnie odwo uje si  do formy pasz-

kwilu. Najistotniejsz  rol  zdaje si  odgrywa  

jednak satyra polityczna skierowana przeciwko 

postaciom i instytucjom ycia politycznego. 

Warto zauwa y , e poj cie satyry politycz-

nej nie zosta o w literaturze zdeÞ niowane. Mo na 

natomiast zaryzykowa  stwierdzenie, e satyr  s  

wszelkie utwory (zw aszcza literackie – w tym 

wiersze, piosenki, skecze, parodie, monologi, 

felietony, tzw. „kawa y”; plastyczne – zw aszcza 

rysunki, karykatury, fotomonta e, memy, Þ lmy, 

programy radiowe i telewizyjne), które w ca o-

ci lub we fragmentach o mieszaj , wyszydza-

j , pi tnuj  dzia alno  w adz pa stwowych, 

ich przedsi wzi cia, cele, formy dzia alno ci, 

zadania i metody realizacji tych zada , a tak e 

na miewaj ce si  z konkretnych osób bior cych 

czynny udzia  w yciu politycznym. Satyra po-

lityczna w wielu przypadkach bywa to sama 

z satyr  osobist 12. Jakkolwiek satyryczne utwo-

ry o charakterze politycznym s  ch tnie czyta-

ne, ogl dane, powtarzane z ust do ust, to jednak 

do  szybko ulegaj  zapomnieniu, bowiem po 

wielu latach niezrozumia y staje si  ich kontekst. 

Cz  politycznych przekazów o charakterze 

satyrycznym uda o si  ocali  dzi ki rozmaitym 

zbiorom i antologiom lub tylko dlatego, e zo-

sta y odnotowane na amach pism satyrycznych. 

Wiele, niestety, przepad o na zawsze w mrokach 

niepami ci. Niektóre zachowa y si  dzi ki pa-

mi tnikom i wspomnieniom13.

W okre leniu granic satyry judykatura i dok-

tryna polska zosta a pozostawiona „sama sobie”, 

gdy  orzecznictwo Trybuna u Praw Cz owieka 

w Strasburgu, interpretuj c art. 10 Europejskiej 

Konwencji Prawa Cz owieka i Podstawowych 

Wolno ci, bardzo szeroko wypowiada o si  co 

do granic krytyki i jej swobody – w ró nych 

zreszt  kontekstach. Natomiast nie podj o pro-

blematyki satyry politycznej. 

Wy czenie bezprawno ci 
W judykaturze podkre lono, e satyryczny 

charakter utworu sam przez si  nie wy cza 

bezprawno ci dzia ania autora takiego utwo-

ru. Samo zreszt  zakwaliÞ kowanie utworu do 
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obrazkowe, Kraków 2004; Kawa y, czyli anegdoty polityczne z PRL i nie tylko, Warszawa 2005; L. Straszewicz, 

miech w kajdanach. Kawa y warszawskie z czasów okupacji, Kraków 1946; E. Lipi ski, J. Szel g, Po egnanie 

z Hitlerem, Warszawa 1946; M.R. Buczkowski, Warszawski dowcip w walce 1939–1944, Warszawa 1947; Prole-

tariusze wszystkich krajów, przepraszam. Komuna w dowcipie, Warszawa 1991; Absurdy PRL-u. Antologia, oprac. 

M. Rychlewski, Pozna  2006; M. Ogórek, Przewodnik po Polsce, Warszawa 1991; Diplomex. Noty i anegdoty 

polityczne, Warszawa 1977; S. Kobyli ski, Jak dobrze mie  s siada, Warszawa 1974; ten e, Domys y, Warszawa 

1975; Nie tylko do miechu. Dowcipy z czasów Peerelu 1948–1989. Z wieloletniej kolekcji Bronis awa Sa udy, 

wybra , wst pem i rysunkami opatrzy  S. Kobyli ski, Warszawa 1991. Znakomit  teoretyczn  analiz  j zyka 

polskiej satyry politycznej z pocz tku lat 20. ub. wieku przynosi ma o znana, a wietnie udokumentowana praca 

Ireny Kami skiej-Szmaj, Judzi, zohydza, ze czci oddziela. J zyk propagandy politycznej w prasie 1919–1923, 

Wroc aw 1994.
14 Zob. wyrok S du Najwy szego z dnia 20 czerwca 2001 r., I CKN 1135/98, OSNC 2002, nr 2, poz. 23.

utworów satyrycznych mo e rodzi  – i rodzi 

– w tpliwo ci. Forma utworu oczywi cie ma, 

jak zauwa y  S d Najwy szy – istotne znacze-

nie dla oceny granic tego, co wypada uzna  

za dozwolone, dopuszczalne i mieszcz ce si  

w ramach wyznaczanych przez prawa danego 

gatunku literackiego. S d Najwy szy w sposób 

zdecydowany podkre li , e istotnym jest zró -

nicowanie kryteriów ocen artyku u prasowego, 

w zale no ci od konwencji, w jakiej zosta  on 

napisany (reporta , recenzja, felieton, satyra). 

Zró nicowanie to jest zwi zane m.in. z tym, e 

tylko informacje (czyli stwierdzenia o okre lo-

nych faktach) poddaj  si  weryÞ kacji wed ug 

kryterium prawda–fa sz, podczas gdy o oce-

nach, czyli s dach warto ciuj cych, mo na 

jedynie powiedzie , e s  cis e, odpowiednie, 

w a ciwe oraz e mieszcz  si  lub nie w grani-

cach rzeczowej, konstruktywnej krytyki. Bar-

dziej Þ nezyjne rozró nienie mo e by  równie  

dokonywane w obr bie utworów (tekstów pra-

sowych) wyra aj cych w a nie oceny lub s dy 

warto ciuj ce. W odniesieniu do nich istotne 

znaczenie mog  odgrywa  takie czynniki, jak 

forma utworu oraz miejsce jego publikacji. Nie 

oznacza to jednak, e sama tylko topika b d  

wy cznie literacka forma, w jakiej s dy, opi-

ni  czy krytyk  wyra ono przes dza o braku 

bezprawno ci dzia ania autora. Warto pami ta , 

e zarówno Konstytucja, jak i Europejska Kon-

wencja o Ochronie Praw Cz owieka i Podsta-

wowych Wolno ci w art. 10 gwarantuje prawo 

ka dego cz owieka do publicznego wyra ania 

ocen i s dów. Prawo to dotyczy zarówno okre-

lonych s dów, jak i ocen – np. dotycz cych po-

st powania innych osób. To prawo nie przes -

dza jednak braku o bezprawno ci dzia a  osób 

wyra aj cych takie oceny b d  s dy. Pojawia 

si  tutaj bowiem antynomia, a nawet czasami 

wr cz konß ikt pomi dzy wolno ci  swobod-

nego wyra ania pogl dów i ocen a potrzeb  

ochrony dóbr osobistych. Obie s  dobrami 

chronionymi, co powoduje konieczno  warto-

ciowania dóbr naruszonych i chronionych. Jak 

podkre li  S d Najwy szy, dzia anie w ramach 

obowi zuj cego porz dku prawnego czy wyko-

nywania w asnych praw podmiotowych musi 

mie ci  si  w pewnych granicach, których prze-

kroczenia wy cza mo liwo  powo ania si  na 

przyczyn  egzoneracyjn . Judykatura stoi jed-

noznacznie na stanowisku, e wówczas, gdy 

dochodzi do wkroczenia w sfer  cudzego prawa 

lub dobra, konieczne jest zbadanie, czy zacho-

dz  okoliczno ci usprawiedliwiaj ce dzia anie 

sprawcy14. W odniesieniu do tekstu satyrycz-

nego takim uzasadnieniem nie mo e by  sama 

ch  zabawienia odbiorcy b d  o mieszania 

kogokolwiek. Niew tpliwie forma satyryczna 

– co zdaje si  akcentowa  ustawodawca – uza-

sadnia przyj cie szerokiego zakresu swobody 

wypowiedzi. Jak zauwa ono poprzednio, satyra 

ze swej natury to utwór o mieszaj cy lub pi t-

nuj cy ukazywane w nim zjawiska b d  osoby. 

Celem satyry jest przede wszystkim o miesza-
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15 W kwestii wolno ci prasy, zw aszcza w kontek cie granic wyznaczonych przez akty normatywne Rady 

Europy i Unii Europejskiej, por. J. Sobczak, Europejskie standardy wolno ci s owa a orzecznictwo Europejskiego 

Trybuna u w Strasburgu [w:] Polska wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. S. Wojciechowski, Pozna  

2001, s. 7–22; ten e, Determinanty wolno ci prasy [w:] Prawo w okresie spo ecznych przemian, red. S. Pawela, 

Warszawa 2005, s. 31–38; ten e, Wolno  s owa w my l litery prawa i w praktyce prasy lokalnej (polski za cianek 

rodków spo ecznego przekazu w globalnej wiosce wobec wyzwa  europejskich systemów prawnych) [w:] Media 

lokalne a demokracja lokalna, red. J. Ch opecki, R. Polak, Rzeszów 2005, s. 59–90; ten e, Prawo do prywatno ci 

a wolno  s owa i druku [w:] Wolno ci i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wi niewski, 

Warszawa 2006, s. 152–178; ten e, Zakres normatywny wolno ci wypowiedzi w aktach prawa mi dzynarodowe-

go, „Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego w Warszawie” 2004, s. 81–99; 

ten e, Wolno  rodków spo ecznego przekazu czy wolno  ekspresji w orzecznictwie Trybuna u Sprawiedliwo-

ci w Strasburgu [w:] Kulturowe instrumentarium wolno ci. Etyka i prawo, red. R. Paradowski, Pozna  2005, 

s. 163–208; ten e, Europejski ad komunikacyjny w procesie globalizacji [w:] Europejska my l polityczna wobec 

globalizacji, red. J. Sobczak, R. Bäcker, ód  2005, s. 39–70. 
16 Poj cie zasad wspó ycia spo ecznego, wzorowane na rozwi zaniach radzieckich, pojawi o si  po drugiej 

wojnie wiatowej we wszystkich systemach prawnych tzw. demokracji socjalistycznych. W polskim systemie 

prawnym ten termin zosta  u yty po raz pierwszy w art. 5 przepisów ogólnych prawa cywilnego z 1946 r. Pos ugi-

wano si  nim w doktrynie i w publikacjach odnosz cych si  do obrotu gospodarczego. Istnienie zasad wspó ycia 

spo ecznego odnotowa a Konstytucja z 1952 r., nakazuj c w art. 90 szanowa  zasady wspó ycia spo ecznego. 

Zasady te w zamy le ustawodawcy mia y odwo ywa  si  do ocen moralnych o charakterze socjalistycznym oraz 

do zasad ustrojowych i celów PRL. Mimo ideologicznego sensu tych zasad nie mia y one takiego prze o enia na 

praktyk  s dow , widz c  w nich zasady post powania aprobowane przez spo ecze stwo, agodz ce rygoryzm 

przepisów prawnych, a wi c w znaczeniu, w jakim klauzule generalne wyst pi y w unormowaniach przedwojen-

nych (art. 135 kodeksu zobowi za ). Obecnie klauzula zasad wspó ycia spo ecznego wyst puje w sferze prawa 

cywilnego bez uwarunkowa  ideologicznych, „odwo uj c si  do powszechnie uznanych w kulturze naszego spo-

ecze stwa warto ci, które s  razem dziedzictwem i sk adnikiem kultury europejskiej” (Z. Radwa ski). Prawo 

prasowe nie precyzuje, co nale y rozumie  przez zasady wspó ycia, nie czyni tego tak e art. 5 kc odwo uj cy si  

do tych zasad. W doktrynie przyjmuje si , e zasady wspó ycia spo ecznego s  normami post powania ludzkiego 

j ca krytyka. Dlatego te  pos uguje si  wynatu-

rzeniem, karykatur , paradoksem. Autor utwo-

ru satyrycznego d y przecie  do o mieszenia 

tego, co uznaje za szkodliwe, bezwarto ciowe, 

b dne. Satyra konkretna – w przeciwie stwie 

do abstrakcyjnej – odnosi si  do rzeczywistych 

zjawisk i zdarze  wspó czesnych, aczkolwiek 

jako utwór cz stokro  mo e mie  charakter po-

nadczasowy, zarówno z racji tre ci, jak i formy. 

Mimo lekko ci przedstawienia – a mo e w a-

nie dlatego – pe ni ona istotne role spo eczne, 

ma szeroki i g boki zakres oddzia ywania. 

Zgodzi  si  nale y z pogl dami judykatury, e 

wypowiadanie w formie satyrycznej opinii o lu-

dziach i zdarzeniach jest oczywi cie prawnie 

dozwolone, mie ci si  w granicach konstytucyj-

nej wolno ci s owa, gwarantowanej tak e przez 

normy prawa unijnego oraz przez akty norma-

tywne Rady Europy15. Ale to stwierdzenie nie 

oznacza, e wystarczy uciec si  do formy saty-

rycznej, aby wypowied  by a ca kowicie poza 

kontrol  prawn . Nie mo na tak e wyci ga  

z tego wniosku, e satyry nie dotycz  kryteria 

ocen stosowane w odniesieniu do innych wy-

powiedzi. Uprawnionym jest jedynie wniosek, 

e granice swobody wypowiedzi satyrycznej s  

wyznaczone bardzo szeroko. 

Ustawodawca przyznaje satyrykowi prawo 

do o mieszaj cego przedstawienia postaw czy 

pogl dów innych ludzi. Nie zwalnia go jednak 

od obowi zku zachowania odpowiedniej formy 

krytyki. Satyryk, przekraczaj c granice wyzna-

czaj ce legalno  satyry, nara a si  na ponosze-

nie odpowiedzialno ci za naruszenie cudzych, 

prawem chronionych dóbr osobistych. Ustawo-

dawca wyra nie wskazuje, e satyra podlega 

ochronie z punktu widzenia zasad wspó ycia 

spo ecznego16 oraz rzetelno ci. Znacznie po-

wa niejszy jest natomiast problem prawdy, któ-

rej podporz dkowania si  wymaga art. 41 pr.pr. 
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odmiennymi od norm prawnych. Ró ni  si  od nich przede wszystkim tym, e nie s  wyposa one w sankcje przymu-

su pa stwowego. Niektórzy wyra aj  pogl d, e przez zasady wspó ycia spo ecznego nale y rozumie  tak e normy 

obyczajowe. Wi kszo  wi e je jednak z normami moralnymi odnosz cymi si  do wzajemnych stosunków mi dzy 

lud mi. Skatalogowanie zasad wspó ycia spo ecznego nie jest – zdaniem doktryny – mo liwe, bowiem w miar  

rozwoju spo ecze stwa pojawiaj  si  coraz to nowe zasady moralne i rodz  si  coraz to nowe regu y post powa-

nia. Jakkolwiek na gruncie adnego z dzia ów prawa nie dokonano wyliczenia zasad wspó ycia spo ecznego, to 

jednak do zasad tych odwo uje si  szereg przepisów prawych z ró nych dziedzin. Podkre la si , e zasady wspó y-

cia spo ecznego s  poj ciem nieostrym, niepoddaj cym si  kodyÞ kacji lub weryÞ kacji w badaniach empirycznych, 

a ustalenie ich istnienia oraz okre lenie tre ci sta o si  zadaniem judykatury. Prób  systematyzacji zasad wspó ycia 

podejmuje doktryna, zob. Z. Radwa ski, Prawo cywilne, cz  ogólna, Warszawa 1993, s. 43–45; St. Dmowski, 

St. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga pierwsza. Cz  ogólna, Warszawa 1998; St. Grzybowski, 

System prawa cywilnego, t.1. Cz  ogólna, Wroc aw 1974, s. 95 i n.; A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys cz ci ogól-

nej, Warszawa 1967, s. 129. W licznych aktach prawnych zasady wspó ycia spo ecznego ujmowane s  jako regu y 

post powania zarówno osób Þ zycznych, jak i prawnych. W doktrynie i judykaturze wyra ano przy tym pogl d, e 

klauzule odsy aj ce do zasad wspó ycia spo ecznego zast pi y dawne klauzule odsy aj ce do zasad dobrej wiary, 

dobrych obyczajów czy uczciwego obrotu. Zwa ywszy, e zasady wspó ycia spo ecznego odnosz  si  nie tylko 

do osób Þ zycznych, ale i prawnych, nale y przyj , e nie tylko dziennikarz ma dzia a  zgodnie z tymi zasadami, 

lecz tak e redakcja. Podkre li  przy tym wypada, e zasady wspó ycia spo ecznego odnosz  si  niew tpliwie do 

nadu ycia prawa podmiotowego (art. 5 kc). Tym samym dziennikarz wyposa ony z mocy prawa prasowego (art. 11 

w zwi zku z art. 4 pr.pr.) w prawo do informacji nie mo e z niego korzysta  w sposób sprzeczny z zasadami wspó y-

cia spo ecznego, a wi c np. nieuczciwie, podst pnie wykorzystuj c cudz  atwowierno . Stosowanie klauzuli zasad 

wspó ycia spo ecznego (art. 5 kc) nie mo e doprowadzi  jednak ani do nabycia, ani do utraty prawa podmiotowego. 

Mo e jedynie pozbawi  prawo podmiotowe ochrony przez pewien czas osoba, której przys uguje okre lone prawo pod-

miotowe, mo e z niego skorzysta  w razie zmiany okoliczno ci faktycznej (por. wyroki S du Najwy szego: z 7 grudnia 

1965 r., III CR 287/65; OSN CP 1966, nr 7, poz. 130; z 7 listopada 1985 r., III CRN 344/85; OSN CP 1986, nr 10, poz. 

161). W judykaturze podkre la si , e zasady wspó ycia spo ecznego s  poj ciem pozostaj cym w nieroz cznym 

zwi zku z ca okszta tem okoliczno ci danej sprawy i w takim ca o ciowym uj ciu wyznaczaj  podstawy, granice 

i kierunki rozstrzygni cia. Dla zastosowania klauzuli zasad wspó ycia spo ecznego konieczna jest ocena ca okszta -

tu szczególnych okoliczno ci rozpatrywanego przypadku w cis ym powi zaniu z konkretnym stanem faktycznym. 

Na jego podstawie nie mo na konstruowa  dyrektyw o charakterze ogólnym i dokonywa  uogólnie , nawet w sytu-

acjach uznawanych za typowe (por. wyrok S du Najwy szego z 28 listopada 1967 r., I CR 415/67; OSP 1968, nr 10, 

poz. 210). Zauwa ono tak e w orzecznictwie, e klauzula zasad wspó ycia spo ecznego ma charakter wyj tkowy 

i mo na j  stosowa  jedynie w sytuacji, gdy w inny sposób nie da si  zabezpieczy  interesu osoby zagro onej wyko-

naniem prawa podmiotowego przez inny podmiot (wyrok S du Najwy szego z 17 wrze nia 1969 r., III CRN 310/69; 

OSN CP 1970, nr 6, poz. 115). Sprzeczne z zasadami wspó ycia spo ecznego jest wprowadzenie w b d innej osoby, 

je eli doprowadzi o to do powstania u niej szkody (wyrok S du Najwy szego z 13 stycznia 1966 r., II CR 306/63; 

OSN CP 1966, nr 7–8, poz. 134). 
17 O. Górniok [w:] O. Górniok i inni, Kodeks karny. Komentarz, Gda sk 2002, s. 1026. Wymieniona w art. 212 

§ 1 kk „osoba” to oczywi cie osoba Þ zyczna. Dowodzi tego fakt, e obok tej osoby ustawodawca wskazuje „osob  

prawn ”. Oczywi cie, poj cie osoby Þ zycznej i osoby prawnej nale y rozumie  w tym znaczeniu, w jakim u ywa 

Satyra bowiem z natury rzeczy przejaskrawia 

rzeczywisto , a wi c utwór satyryczny nie jest 

ca kowicie zgodny z prawd , ukazuj c to co 

prawdziwe „w krzywym zwierciadle”. 

Przedmiot czynno ci wykonawczych 
znies awienia
W przepisie art. 212 § 1 kk wskazano, e przed-

miotem czynno ci wykonawczych, a wi c po-

krzywdzonymi, mog  by : osoba, grupa osób, 

instytucja, osoba prawna, jednostka organizacyj-

na niemaj ca osobowo ci prawnej. Ten katalog 

ma charakter zamkni ty i obejmuje wszystkie 

podmioty „w których interesie zazwyczaj le y 

zachowanie dobrego imienia w opinii publicz-

nej czy zaufania potrzebnego dla wykonywanej 

dzia alno ci”17.

Jak podkre lono w judykaturze, pomó-

wienie o okre lone post powanie lub w a ci-

wo ci skierowane bezpo rednio pod adresem 

instytucji, osoby prawnej lub jednostki orga-

nizacyjnej nieb d cej osob  prawn  zawsze 
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tych poj  kc w art. 8 i n. kc, odno nie osoby Þ zycznej i w art. 33 kc (w brzmieniu ustawy z 28 lipca 1990 r., 

Dz. U. 1990, Nr 55, poz. 321) – odno nie osoby prawnej. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby przedmiotem 

pomówienia by a osoba posiadaj ca zdolno  do czynno ci prawnych (w rozumieniu art. 11 kc) ani pe noletnia 

(w rozumieniu art. 10 § 1 i 2 kc). Tak wi c oÞ ar  pomówienia mo e by  osoba niemaj ca pe nej zdolno ci do 

czynno ci prawnych, czyli ma oletni albo osoba ca kowicie lub cz ciowo ubezw asnowolniona. Ustawodawca 

nie czyni dystynkcji mi dzy osobami mog cymi by  przedmiotem karalnego znies awienia. Identyczna odpowie-

dzialno  grozi za znies awienie osoby Þ zycznej, zarówno niesprawuj cej adnych funkcji, jak i funkcjonariuszy 

publicznych (w rozumieniu art. 115 § 19 kk), osób pe ni cych funkcje publiczne lub powszechnie znanych. Oczy-

wi cie, pami ta  nale y o obecnej tre ci art. 213 § 2 pkt 1 kk. Odmiennie uregulowano kwesti  odpowiedzialno-

ci sprawcy w odniesieniu do zniewa enia, ró nicuj c sankcje w zale no ci od osoby pokrzywdzonego, a wi c 

w przypadku zniewa enia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (art. 135 § 2 kk), funkcjonariusza publicznego lub 

osoby przybranej mu do pomocy, podczas i w zwi zku z pe nieniem obowi zków s u bowych (art. 226 § 1 kk), 

konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 226 § 3 kk). We wszystkich wspomnianych sytuacjach 

sprawca ponosi surowsz  odpowiedzialno  od tej, któr  przewidziano w przypadku „zwyk ej zniewagi” pope -

nionej na szkod  wszystkich innych osób (art. 216 kk). 
18 Wyrok TK z 30 pa dziernika 2006 r., sygn. P 10/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.

jest zwi zane z dzia aniem, zaniechaniem lub 

cechami okre lonych osób. By oby absurdem 

zakazywanie pomawiania osób Þ zycznych, 

ale dopuszczanie pomawiania np. instytucji, 

w której s  zatrudnione. Co wi cej, w wia-

domo ci spo ecznej pejoratywne oceny in-

stytucji, osób prawnych lub innych jedno-

stek organizacyjnych mog  „rozszerza  si ” 

równie  na osoby, które w ró ny sposób s  

powi zane z tymi jednostkami, chocia  nie 

maj  nic wspólnego z w a ciwo ciami lub 

post powaniem b d cymi przedmiotem za-

rzutu. Pomówienie instytucji, osoby prawnej 

lub innej jednostki organizacyjnej jest wi c 

nierozerwalnie po czone z pomówieniem 

pewnych osób Þ zycznych, cho  z regu y nie 

s  one w tym przypadku wymienione wprost. 

Mo na wi c stwierdzi  ogólnie, e art. 212 kk 

jest legitymowany d eniem do ochrony wol-

no ci i praw innych osób18.
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