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Tomasz Plaszczyk

PrzestĊpstwo z art. 256 kk – uwagi praktyczne
Kodeks karny w art. 2561 penalizuje czyny związane z publicznym propagowaniem faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju paĔstwa, lub nawoáywaniem do nienawiĞci na tle róĪnic narodowoĞciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzglĊdu na bezwyznaniowoĞü (tzw. táo dyskryminacyjne). Ustawą z dnia
5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postĊpowania
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw2, która weszáa w Īycie 8 czerwca 2010 r., dodano przepis
penalizujący konkretne aktywnoĞci sprawców. Dotyczy on takich zachowaĔ, jak produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przewoĪenie lub przesyáanie, w celu rozpowszechniania, druków, nagraĔ lub
innych przedmiotów zawierających treĞci propagujące totalitaryzm lub nawoáujące do
przemocy na tle dyskryminacyjnym, lub bĊdące noĞnikiem symboliki faszystowskiej,
komunistycznej lub innej totalitarnej. RównoczeĞnie ustawodawca wprowadziá wyáączenie odpowiedzialnoĞci karnej, uzasadnione artystycznymi, edukacyjnymi, naukowymi lub kolekcjonerskimi przesáankami dziaáania sprawcy.
Wprowadzone nowelizacje wydają siĊ byü podyktowane koniecznoĞcią dostosowania ustawodawstwa do zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci zarówno w aspekcie negatywnym np. „przeniesienie” dziaáalnoĞci ruchów i organizacji radykalnych do Internetu, jak
i pozytywnym, jak unikniĊcie koniecznoĞci angaĪowania organów Ğcigania w rozpatrywanie „przestĊpstw” polegających na dziaáaniach artystycznych (chociaĪby sáynna
wystawa „NaziĞci” w galerii ZachĊta) bądĨ dziaáalnoĞci coraz liczniejszych grup rekonstrukcyjnych.
Niniejszy tekst nie pretenduje do miana komentarza, celem autora jest wygáoszenie kilku praktycznych uwag dotyczących stosowania tych przepisów, w szczególnoĞci
pod kątem wáaĞciwoĞci rzeczowej Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, które nasunĊáy siĊ w trakcie prowadzenia postĊpowaĔ o czyny z art. 256 kk.
Do zadaĔ Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego naleĪy w szczególnoĞci
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestĊpstw godzących w bezpieczeĔstwo wewnĊtrzne paĔstwa oraz jego porządek konstytucyjny (art. 5 Ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Agencji Wywiadu3)
Ponadto z uwagi na treĞü art. 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej4: Zakazane
jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwoáujących siĊ w swoich
programach do totalitarnych metod i praktyk dziaáania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a takĪe tych, których program lub dziaáalnoĞü zakáada lub dopuszcza nienawiĞü rasową i narodowoĞciową, stosowanie przemocy w celu zdobycia wáadzy lub
wpáywu na politykĊ paĔstwa albo przewiduje utajnienie struktur lub czáonkostwa,
uznaü naleĪy, Īe prowadzenie przez ABW dziaáaĔ o charakterze rozpoznawczym,
w zakresie odpowiadającym znamionom czynu z art. 256 kk, jest w peáni uzasad1
2
3
4

Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z póĨn. zm.
Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589.
Tekst jednolity – Dz U z 2010 r., Nr 29, poz. 154, z póĨn. zm.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483, z póĨn. zm.
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nione. ZaáoĪenie to wydaje siĊ byü w odpowiednim zakresie realizowane przez pion
Zwalczania Terroryzmu (zwany dalej ZT), w którego strukturach funkcjonują wyspecjalizowane komórki zajmujące siĊ monitorowaniem dziaáalnoĞci ruchów o charakterze ekstremistycznym, w tym skrajnie prawicowych.
To co wydaje siĊ byü bezdyskusyjne na gruncie dziaáaĔ nieprocesowych, nastrĊcza wiele wątpliwoĞci na etapie próby waloryzacji procesowej materiaáów, uzyskanych
w toku ustawowych dziaáaĔ ABW, zmierzającej do podjĊcia decyzji o zainicjowaniu
wszczĊcia postĊpowania przygotowawczego. PostĊpowanie miaáoby byü prowadzone
przez komórki pionu Ğledczego ABW. W praktyce funkcjonowania tego pionu Ğcierają
siĊ dwa przeciwstawne stanowiska – dopuszczające i wykluczające moĪliwoĞü prowadzenia Ğledztw o czyny z art. 256 kk.
Uzasadnieniem krytycznego stanowiska jest zbyt maáy ciĊĪar gatunkowy przestĊpstw z art. 256 kk, a co za tym idzie czĊste ujmowanie ich przez jednostki Prokuratury
w formĊ dochodzeĔ, podczas gdy, z zaáoĪenia, ABW powinna zajmowaü siĊ sprawami
„powaĪnymi”, o duĪej wadze, znacznym stopniu skomplikowania, godzącymi, jak to ująá
ustawodawca, w bezpieczeĔstwo wewnĊtrzne paĔstwa i jego porządek konstytucyjny.
Z innej jednak strony, stosując wykáadniĊ literalną i logiczną, za „porządek konstytucyjny” uznaü naleĪy wszelkie zasady ujĊte w Konstytucji. Mimo iĪ przepisy
ustawy zasadniczej nie są stosowane wprost w tym znaczeniu – nie istnieje moĪliwoĞü
przedstawienia w postĊpowaniu karnym zarzutów, polegających na naruszeniu art. 13
Konstytucji RP – to za jeden z instrumentów zapewniających przestrzeganie art. 13
Konstytucji uznaü moĪna na przykáad art. 256 kk. Kierując siĊ tym zaáoĪeniem, naleĪy
zastanowiü siĊ nad zasadnoĞcią prowadzenia przez jednostki ABW postĊpowaĔ o czyny
z art. 256 kk. Dotyczy to oczywiĞcie sytuacji o szczególnym znaczeniu, z tym Īe nie
zawsze w odniesieniu do caáego terytorium RP, a niekiedy w ujĊciu lokalnym – ograniczonym do wáaĞciwoĞci terytorialnej danej jednostki ABW.
Kolejnym argumentem, który powinien zostaü wziĊty pod uwagĊ, przemawiającym za zasadnoĞcią prowadzenia przez ABW postĊpowaĔ karnych o czyny z art. 256 kk,
jest to, Īe w przeciwnym wypadku inne komórki organizacyjne ABW, w szczególnoĞci pion wsparcia operacyjno-technicznego, są w pewnym zakresie swojej aktywnoĞci skazywane na pracĊ na rachunek innych organów, np. Policji, która z zaáoĪenia nie
jest ograniczona kompetencyjnie do wybranych przestĊpstw, mieszczących siĊ w jej
wáaĞciwoĞci. PrzyjĊcie koncepcji „wáaĞciwoĞci operacyjnej”, przy jednoczesnym braku
wáaĞciwoĞci procesowej, prowadziü moĪe do takich wáaĞnie sytuacji. Co za tym idzie
– mogą pojawiü siĊ wątpliwoĞci, spory i konÀikty natury kompetencyjnej, proceduralnej, a w koĔcu ambicjonalnej, które w skrajnym przypadku prowadziü mogą do niewykorzystania w ogóle materiaáów uzyskiwanych przez ABW, zawierających informacje o uzasadnionym podejrzeniu popeánienia przestĊpstwa. Informacje te, po pewnym
pogáĊbieniu i uzupeánieniu, mogáyby stanowiü podstawĊ sporządzenia notatki urzĊdowej inicjującej wszczĊcie postĊpowania karnego. Dopuszczalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest oczywiĞcie przekazywanie materiaáów operacyjnych do innych
sáuĪb, takich jak Policja, z tym Īe z czysto pragmatycznego punktu widzenia naleĪaáoby, zdaniem autora, dąĪyü do procesowego „skonsumowania” wyników pracy operacyjnej w ramach wáasnej sáuĪby.
Argument o nieistotnoĞci tego typu postĊpowaĔ, która znajdowaáa swój wyraz
w prowadzeniu ich w formie dochodzeĔ, równieĪ wydaje siĊ zbyt daleko idącym uproszczeniem. Co prawda sama kwali¿kacja prawna czynu z art. 256 kk, wskazująca zagroĪenie karą do 2 lat pozbawienia wolnoĞci, zgodnie z przepisami kodeksu postĊpowania
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karnego5 implikuje prowadzenie dochodzenia. Zgodnie z art. 309 pkt. 5 kpk, nie jest
to jednak reguáa nieuznająca wyjątków. OtóĪ dopuszczalne jest prowadzenie Ğledztwa
w sprawach o wystĊpki, w których prowadzone jest dochodzenie, jeĪeli prokurator tak
postanowi ze wzglĊdu na wagĊ lub zawiáoĞü sprawy. Praktycznie oznacza to koniecznoĞü przekonania o tym prokuratora, odnosząc siĊ do konkretnych okolicznoĞci sprawy,
czy to przed wszczĊciem postĊpowania, czy teĪ we wniosku skierowanym przez jednostkĊ ABW do Prokuratury.
KaĪdy przypadek powinien byü rzetelnie rozpatrzony pod kątem okolicznoĞci
faktycznych i prawnych danego postĊpowania. Inaczej ma siĊ sprawa, jeĪeli chodzi
o znaczenie danego postĊpowania z punktu widzenia interesów wymiaru sprawiedliwoĞci i celów postĊpowania karnego, w oderwaniu od kodeksowego zagroĪenia karą czy
prawdopodobieĔstwa wykrycia i skazania sprawców. W tym aspekcie, zdaniem autora,
moĪna pokusiü siĊ o wskazanie kilku grup przesáanek o bardziej ogólnym charakterze.
Po pierwsze, naleĪy rozpatrywaü znaczenie zdarzenia, bĊdącego przedmiotem
tego typu postĊpowaĔ, nie w aspekcie jednostkowym, ale jako jeden z istotnych elementów dziaáalnoĞci ruchów o charakterze neonazistowskim, rasistowskim lub innym radykalnym. Z praktyki dotychczas prowadzonych postĊpowaĔ wynika, Īe osoby zaangaĪowane w ten ruch wychodzą z zaáoĪenia, Īe muzyka jest doskonaáą platformą, aby dotrzeü
do máodzieĪy i na koncertach muzycznych áatwo wyáuskaü jednostki, które mogą byü
przydatne dla ruchu. Z istoty dziaáania ruchu wynika zatomizowanie poszczególnych
zdarzeĔ, opierające siĊ na zasadzie leaderless resistance – czyli oporu bez przywódcy,
zwanego równieĪ „taktyką samotnego wilka”. Oznacza to luĨne, niezorganizowane
w jednolitą strukturĊ grupy osób, które áączy wspólna ideologia i wspólne metody jej
wdraĪania i propagowania6. Jeszcze áatwiejsze staje siĊ to dziĊki powszechnemu wykorzystywaniu Internetu. ZachĊcanie nowych sympatyków odbywa siĊ stopniowo – najpierw dociera siĊ do nich przez muzykĊ (nagrania, koncerty), nastĊpnie angaĪuje siĊ
ich do akcji nalepiania plakatów lub wlepek, dalej - organizowania demonstracji, aĪ do
tzw. akcji bezpoĞrednich, czyli na przykáad udziaáu w napaĞci na obcokrajowców lub
osoby sympatyzujące z ideologią lewicową. Tego typu dziaáania są zbliĪone chociaĪby
do dziaáaĔ NSDAP w latach 30. XX wieku. Niedawne wydarzenia w Norwegii stanowią tragiczny, ale bardzo znamienny przykáad przystąpienia osoby owáadniĊtej skrajną
ideologią do „akcji bezpoĞredniej”.
Taka interpretacja kierunku rozwoju ruchów ekstremistycznych ma obecnie charakter wyáącznie teoretyczny, ale w ramach ogólnoprewencyjnych zadaĔ organów Ğcigania za kluczowe naleĪy uznaü wysiáki w kierunku zapobiegania eskalacji tego typu
dziaáaĔ, aby nie przeoczyü momentu, kiedy ruchy te siĊgną po inne metody dziaáania
bądĨ teĪ zaczną popeániaü przestĊpstwa o wiĊkszym ciĊĪarze gatunkowym.
Po drugie, naleĪy mieü na uwadze wagĊ spoáeczną takich postĊpowaĔ. Czyny
polegające chociaĪby na atakach na tle dyskryminacyjnym, bywają w odbiorze obywateli lekcewaĪone przez organy Ğcigania. Znajduje to swój wyraz m.in. w prowadzeniu
ich co najwyĪej w formie dochodzeĔ lub odmawianiu wszczĊcia postĊpowania. Z jednej strony bywa to regularnie nagáaĞniane przez media i stowarzyszenia typu NIGDY

5

Ustawa z dnia 6.06.1997 – Kodeks postĊpowania karnego; Dz.U. z 1997, Nr 89, poz. 555, z póĨn. zm.
Na uwagĊ zasáuguje okolicznoĞü, niezwiązana bezpoĞrednio z tematem niniejszego artykuáu, Īe jak ustalono w toku postĊpowaĔ prowadzonych przez organy Ğcigania USA i paĔstw Europy Zachodniej, na analogicznej zasadzie zorganizowane są m.in. niektóre komórki terrorystyczne Al-Kaidy i innych islamskich
organizacji terrorystycznych.
6
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WIĉCEJ, z drugiej strony utwierdza osoby zaangaĪowane w dziaáalnoĞü ruchów neonazistowskich o ich bezkarnoĞci. To zaĞ, wobec niewystarczającej reakcji organów Ğcigania, budzi odruch samoobrony i reakcje odwetowe u zaatakowanych grup, co z kolei
sáuĪy wyáącznie nakrĊcaniu spirali przemocy. W praktyce osoby, którym udowodniono
ich zaangaĪowanie w dziaáalnoĞü ruchów o charakterze radykalnym, bywają co najwyĪej karane za wystĊpki o charakterze chuligaĔskim bądĨ udziaá w bójkach. Jest to spowodowane tym, Īe są to czyny jednoznaczne pod wzglĊdem dowodowym, a bardziej
skomplikowane zagadnienia dotyczące táa tych czynów pozostają czĊsto poza orbitą
zainteresowaĔ policji. Dzieje siĊ tak dlatego, Īe nie dysponuje ona wystarczającymi
siáami i Ğrodkami umoĪliwiającymi zbadanie okolicznoĞci pozwalających na zakwali¿kowanie czynów o charakterze chuligaĔskim i kryminalnym jako elementu wiĊkszej caáoĞci. Sprowadziü je moĪna do znamion czynu z art. 119 kk, czyli stosowania
przemocy lub groĨby bezprawnej na tle dyskryminacyjnym. ZaangaĪowanie procesowe
ABW, poáączone z rozpoznaniem dokonanym przez pion ZT, umoĪliwia rozpoznawanie
niektórych czynów w bardziej ogólnym ujĊciu i dojĞcie do innych wniosków niĪ czyste kwali¿kowanie niektórych dziaáaĔ sprawców jako czyny o stosunkowo niewielkim
ciĊĪarze gatunkowym. Z kolei prowadzenie takich spraw w formie Ğledztwa wskazuje,
Īe organy Ğcigania traktują tego typu zjawiska z caáą powagą. ZaangaĪowanie siĊ ABW
w tego rodzaju sprawy moĪe mieü swego rodzaju charakter odstraszający dla sprawców
i jako takie, byü szczególnym przypadkiem wypeániania funkcji prewencyjnej procesu
karnego.
Po trzecie, uznawanie spraw dotyczących czynów z art. 256 kk za istotne wpisuje siĊ w dáugofalową politykĊ karną, zarówno w wymiarze wewnĊtrznym, jak
i wspólnotowym. Ministerstwo SprawiedliwoĞci od dáuĪszego czasu zwraca szczególną
uwagĊ na postĊpowania dotyczące czynów z art. 256, 257 i 119 kk. W 2004 r. Biuro
PostĊpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej wdroĪyáo Krajowy Program
Przeciwdziaáania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji
jako element dáugofalowej polityki UE. Podstawą tego programu jest rozporządzenie
Rady WE7 ustanawiające autonomiczny organ wspólnotowy – Europejskie Centrum
Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, którego nastĊpcą prawnym staáa siĊ, funkcjonująca do chwili obecnej, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej8.
W związku z realizacją tego programu Ministerstwo SprawiedliwoĞci poáoĪyáo nacisk zarówno na staáe monitorowanie przez prokuratury apelacyjne przebiegu
spraw z tej kategorii, jak równieĪ na traktowanie ich jako istotnych z punktu widzenia
interesu wymiaru sprawiedliwoĞci. W praktyce przekáada siĊ to miĊdzy innymi na
objĊcie przez prokuratury apelacyjne szczególnym nadzorem wszystkich postĊpowaĔ
z wymienionej powyĪej grupy. Prokuratura Krajowa stoi jednoznacznie na stanowisku, Īe walka z przejawami rasizmu i ksenofobii nie ma charakteru doraĨnego, a przeciwnie – stanowi Ğwiadomie przyjĊty program rządowy9. W tĊ koncepcjĊ wpisuje siĊ
równieĪ, zdaniem autora, prowadzenie postĊpowaĔ z tej kategorii przez komórki pro-

7

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2.06.1997, ustanawiające Europejskie Centrum
Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, Dz.U. UE. L z 1997 r., Nr 151, poz. 1.
8
Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15.02.2007, ustanawiające AgencjĊ Praw Podstawowych
Unii Europejskiej, Dz.U. UE. L z 2007 r., Nr 53, poz. 1.
9
Opracowanie Biura PostĊpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej z dnia 9.11.2007 r. Rola
wymiaru sprawiedliwoĞci w przeciwdziaáaniu dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.
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cesowe ABW, zwáaszcza, Īe spotyka siĊ to z bardzo pozytywnym odzewem ze strony
jednostek organizacyjnych Prokuratury nadzorujących tego typu postĊpowania.
Jak stwierdziá ZastĊpca Prokuratora OkrĊgowego w GdaĔsku w piĞmie z 25 sierpnia 2010 r. skierowanym do Szefa ABW: Prokuratura OkrĊgowa w GdaĔsku, stoi na
stanowisku, iĪ sprawy, dotyczące czynów z art. 256 kk, są istotne z punktu widzenia
wymiaru sprawiedliwoĞci, tak w aspekcie krajowym, jak i miĊdzynarodowym. Mimo
stosunkowo niskich kodeksowych zagroĪeĔ karą, niedopuszczalnym jest bagatelizowanie czynów, noszących znamiona propagowania ustrojów totalitarnych oraz bĊdących
przejawami rasizmu, nietolerancji i ksenofobii.
Przechodząc do rozwaĪaĔ nad stroną praktyczną prowadzonych postĊpowaĔ,
dotyczących czynów z art. 256 kk, zwróciü naleĪy uwagĊ na nastĊpujące, poniĪej wskazane grupy zagadnieĔ.
1. Problem ocennoĞci znamion czynu.
2. Problem sposobu dziaáania sprawców.
3. Problem braku jednolitej praktyki i orzecznictwa.
Odnosząc siĊ do ocennoĞci znamion, stwierdziü naleĪy, Īe w praktyce trudnoĞci
nastrĊcza wykazanie znamienia publicznoĞci. Zgodnie z poglądem podzielanym przez
wiĊkszoĞü autorów w literaturze i orzecznictwie, dane zachowanie ma publiczny charakter, jeĪeli ze wzglĊdu na miejsce lub okolicznoĞci jest dostĊpne dla nieokreĞlonej iloĞci osób10. Dziaáanie za poĞrednictwem Internetu, jakkolwiek w początkowym okresie funkcjonowania sieci róĪnie traktowane przez sądy, nie budzi obecnie wątpliwoĞci
co do jego publicznego charakteru. Podobnie jednoznacznie publiczny charakter mają
akcje przeprowadzane w przestrzeni publicznej z zaáoĪenia nastawione na dotarcie do
bliĪej nieokreĞlonej grupy osób, takie jak naklejanie plakatów, wlepek lub urządzanie
demonstracji ulicznych.
WątpliwoĞci budzi natomiast inny przedmiot postĊpowaĔ o czyn z art. 256 kk
– organizacja koncertów. Z zaáoĪeĔ ruchów radykalnych wynika, Īe muzyka jest jednym z doskonaáych noĞników ideologii i sposobem dotarcia do nowych grup odbiorców11. Organizatorzy koncertów, o których informacje dostĊpne są w Internecie, podkreĞlają, Īe mają one charakter imprez zamkniĊtych, co stanowi swoisty „wytrych” sáuĪący obronie przed ewentualnymi zainteresowaniami organów Ğcigania. Ze sáownikowego punktu widzenia impreza zamkniĊta powinna charakteryzowaü siĊ nastĊpującymi cechami:
• ¿zyczne wyodrĊbnienie miejsca imprezy od przestrzeni publicznej,
• limitowany dostĊp,
• sposób udostĊpniania informacji o wydarzeniu – lista goĞci lub imienne zaproszenia
(osobiste, korespondencyjne, telefon, mail itp),
• w wiĊkszoĞci przypadków osoby uczestniczące w tego typu wydarzeniach znają siĊ
wzajemnie bądĨ przynajmniej zapraszający lub organizator powinien znaü wszystkich goĞci.
Zazwyczaj jedyną niewątpliwą okolicznoĞcią jest to, Īe impreza odbyáa siĊ w przestrzeni zamkniĊtej. Jest to jedyny fakt, któremu nie moĪna zaprzeczyü. Jednak pozostaáe przesáanki „zamkniĊtej imprezy” wydają siĊ zwykle dyskusyjne, natomiast organizatorzy usilnie je podkreĞlają w celu unikniĊcia odpowiedzialnoĞci karnej za czyn
10
Ryszard A. StefaĔski PrzestĊpstwo publicznego zniewaĪania ludnoĞci lub osoby z powodu dyskryminacyjnego (art. 257 kk.), „Prokuratura i Prawo”, nr 6/2006.
11
Dodatkowo por. artykuá pt. Polscy naziĞci bez podsáuchu , „Przekrój”, nr 14, 31.03.2005.

II.

PRAWO

87

z art. 256 kk. Trudno jest zakáadaü, Īe istniaáa lista goĞci oraz Īe wszyscy obecni na
koncercie otrzymali indywidualne zaproszenia. Warto tu przywoáaü argumenty podnoszone w publikacjach prasowych12. Po pierwsze umieszczenie informacji o koncercie
w Internecie ma ponad wszelką wątpliwoĞü charakter publiczny. Po drugie – podanie miejsca imprezy, nawet ogólnikowo, i telefonu kontaktowego nadaje takiej publikacji cechy ogáoszenia, na które kaĪdy moĪe odpowiedzieü. ĝwiadczy to równieĪ o tym,
Īe organizatorom zaleĪaáo na dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców, a nie do
zamkniĊtego krĊgu osób. Po trzecie – taka forma poinformowania o wydarzeniu praktyczne wyklucza moĪliwoĞü zwery¿kowania przez organizatorów tego, kto zamierza
na taką imprezĊ przybyü. Uznaü zatem naleĪy, Īe w zasadzie kaĪda osoba, która z tym
ogáoszeniem siĊ zetknĊáa, mogáa przybyü na koncert.
Kolejną istotną okolicznoĞcią, której praktyczne wykazanie w toku prowadzonego
postĊpowania moĪe áączyü siĊ z wieloma problemami, jest udowodnienie, Īe gáoszone
treĞci bądĨ prezentowana publicznie symbolika propagują jakikolwiek ustrój totalitarny
bądĨ nawoáują do nienawiĞci na tle dyskryminacyjnym. OkolicznoĞü ta áączy siĊ w sposób nierozerwalny ze sposobem dziaáania sprawców, nastawionym na konspiracjĊ dziaáaĔ i unikanie gáoszenia ideologii w sposób jednoznaczny.
W praktyce postĊpowanie dowodowe, na pewnym etapie sprowadza siĊ do powoáanie biegáego lub konsultacji z nim w drodze przesáuchania. Istotne wnioski wynikające z opinii i przesáuchaĔ biegáych, z którymi zetknąá siĊ autor, sprowadzają siĊ
do swego rodzaju analogii z niektórymi kampaniami reklamowymi balansującymi
na granicy prawa. Istnieją symbole, które wiĊkszoĞci ludzi kojarzą siĊ jednoznacznie
z III Rzeszą i ustrojem nazistowskim, np. swastyka wpisana w biaáe koáo na czerwonym tle. Eksponowanie jej, wedáug niektórych biegáych i czĊĞci orzecznictwa, w sposób
ewidentny stanowi propagowanie nazizmu. Istnieją jednak stosowane celowo i z premedytacją „wariacje” na temat swastyki. To samo dotyczy symboli typu krzyĪ Odyna
(zw. niekiedy krzyĪem celtyckim), runy (np. SS) albo symbol Totenkopf (stanowiący
swoiste „logo” organizacji Blood & Honour13), których eksponowanie nie jest dziaáaniem
wprost, ale stanowi „mrugniĊcie okiem” do zaangaĪowanych osób, które wiedzą, Īe te
mniej radykalne symbole stanowią równieĪ „znaki reklamowe” ruchu. Nawet osoby z
zewnątrz, niezwiązane z ruchami radykalnymi, mogą bez wiĊkszych problemów zapoznaü siĊ z tą symboliką14, chociaĪby na powszechnie dostĊpnych stronach internetowych. Z punktu widzenia dowodowego naleĪy zwróciü uwagĊ na eksponowanie takich
symboli na przykáad na okáadkach páyt i koniecznie przeanalizowaü treĞü przekazu
zawartego na páycie. Z duĪym prawdopodobieĔstwem moĪna zaáoĪyü, Īe natra¿ siĊ
na hasáa propagujące nazizm lub nawoáujące do przemocy na tle dyskryminacyjnym.
Czasami nawet sama okáadka mówi wiĊcej niĪ teksty utworów na páycie, sugerując
jednoznacznie, z czym odbiorca ma do czynienia. Jest ona wówczas odpowiednikiem
reklamy.
Ogólnie rzecz ujmując, nadzorujące postĊpowania jednostki Prokuratury wymagają od organu, któremu powierzono prowadzenie postĊpowania karnego, oceny zabezpieczonego materiaáu przez biegáych, posiadających wiedzĊ o charakterze specjalnym.
DziĊki temu ocena zebranego materiaáu zyskuje walor obiektywizmu.

12
13
14

Por. artykuá NeonaziĞci grali w Czersku. Policja tylko monitorowaáa, „Gazeta Wyborcza”, 22.02.2010.
Por. chociaĪby stronĊ internetową www.bhpoland.org.
Por. stronĊ www.adl.org/hate_symbols/default.asp.

88

PRZEGLĄD BEZPIECZEēSTWA WEWNĉTRZNEGO 5/11

OdnoĞnie sposobu dziaáania sprawców, naleĪy zwróciü uwagĊ na duĪy stopieĔ
zakonspirowania osób, które w sposób czynny udzielają siĊ w grupach i organizacjach neonazistowskich, rasistowskich lub innych radykalnych, czemu sprzyja Internet.
W praktyce wáaĞciwie wszystkie strony internetowe zawierające treĞci wyczerpujące
znamiona art. 256, 257 lub 119 kk umieszczone są na serwerach zagranicznych –
czĊsto w USA bądĨ Rosji. Podobnie ma siĊ sprawa ze skrzynkami poczty elektronicznej – przewaĪają wĞród nich takie, które prowadzone są przez duĪe zagraniczne koncerny informatyczne. Wynika to z powszechnego przeĞwiadczenia, Īe dane na nich
umieszczone są niedostĊpne dla polskich organów Ğcigania. Jednak nie do koĔca jest to
prawdą, o czym Ğwiadczy podjĊcie próby zablokowania serwisu Redwatch. CzynnoĞci
prowadzące do dotarcia do serwerów umieszczonych za granicą są w duĪym stopniu
skomplikowane, wymagają wystąpienia do wáaĞciwych organów zagranicznych w trybie miĊdzynarodowej pomocy prawnej i w związku z tym organy Prokuratury czĊsto
nie podejmują tego wysiáku.
W związku z powyĪszym, w ramach prowadzonych postĊpowaĔ, naleĪy zmierzaü
do moĪliwie jak najszerszego zabezpieczenia materiaáu „u Ĩródáa” – chociaĪby w toku
przeszukaĔ miejsc zamieszkania osób, gdzie czĊsto istotne z punktu widzenia dowodowego dane, wprowadzane póĨniej do Internetu, są gromadzone na elektronicznych
noĞnikach danych bądĨ zapisywane w pamiĊciach komputerów.
Zarówno tego typu dowody, jak równieĪ archiwa komunikatorów internetowych
dostarczają bardzo istotnej wiedzy, pozwalającej na zdobycie materiaáu dowodowego
Ğwiadczącego o dziaáalnoĞci w ramach zorganizowanej grupy przestĊpczej. Analiza
tego typu zasobów ujawnia siĊ kolejną grupĊ problemów pojawiających siĊ w gromadzeniu materiaáu dowodowego. Chodzi mianowicie o staáą wymianĊ informacji pomiĊdzy
osobami zaangaĪowanymi w dziaáalnoĞü ruchów o charakterze skrajnym, przekazywanie pouczeĔ dotyczących zachowania siĊ wobec przedstawicieli organów Ğcigania oraz
wywoáywanie kampanii nienawiĞci wobec „kon¿dentów”15.
Z punktu widzenia pozyskiwana materiaáu dowodowego w Ğledztwach, utrudnia
to w szczególnoĞci przesáuchania Ğwiadków. NaleĪy bowiem liczyü siĊ z dąĪeniem osób
przesáuchiwanych do wprowadzenia organów Ğcigania w báąd i zatajenia prawdy lub
brakiem jakiejkolwiek woli skáadania zeznaĔ bądĨ odpowiedzi na pytania.
Osoby zaangaĪowane w dziaáalnoĞü o charakterze skrajnym czĊsto charakteryzują siĊ pewnym, niekiedy doĞü wysokim, stopniem ĞwiadomoĞci uprawnieĔ wynikających z przepisów kpk lub teĪ wydaje im siĊ, Īe są w tym biegli. W praktyce
moĪe to generowaü trudnoĞci w realizacji czynnoĞci procesowych, jak na przykáad
przeszukanie, w trakcie którego dochodzi do przedáuĪających siĊ utarczek sáownych
dotyczących celu czynnoĞci, wáasnoĞci zabezpieczanych przedmiotów, kwestionowania zasadnoĞci samych czynnoĞci, powoáywanie siĊ na kolekcjonerskie gromadzenie
przedmiotów itp. Zasadne jest w takich sytuacjach niewdawanie siĊ w dyskusje z osobami, u których prowadzone są czynnoĞci, poniewaĪ treĞü rozmów moĪe byü potem
przywoáywana w skargach lub zaĪaleniach.
Skrajnym przypadkiem tego typu utrudnieĔ jest skáadanie przez osoby, u których dokonywano przeszukaĔ, lub osoby trzecie (czáonków rodziny, znajomych obecnych przy przeszukaniu) zawiadomieĔ o przestĊpstwie obejmujących rzekome czyny,
jakich mieli siĊ dopuĞciü funkcjonariusze uczestniczący w czynnoĞciach, na przykáad zniszczenie mienia, naruszenie miru domowego, zastraszanie czy teĪ nakáania15

www.bhpoland.org/aktualnoĞci.
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nie do skáadania zeznaĔ okreĞlonej treĞci. Takie zachowanie ma na celu zapoznanie
siĊ z materiaáem dowodowym gromadzonym w sprawie, z ominiĊciem obowiązujących procedur. PrzyjĊcie takiego zawiadomienia przez ProkuraturĊ i wszczĊcie
w jego nastĊpstwie postĊpowania karnego, skutkuje bowiem nadaniem zawiadamiającemu statusu pokrzywdzonego, któremu przysáuguje wgląd w akta postĊpowania.
Organ prowadzący postĊpowanie nie ma wpáywu na tego typu zdarzenia, pozostaje
jedynie zachowanie daleko idącej ostroĪnoĞci i profesjonalizmu, tak aby nie dostarczaü materiaáu do skarg i zaĪaleĔ.
Ostatnią grupą zagadnieĔ, godnych poruszenia w niniejszym tekĞcie, są wątpliwoĞci rodzące siĊ na gruncie nowego brzmienia art. 256 kk. Z pozoru przepisy § 2
i 3 porządkują i wyjaĞniają stan prawny, jednak generują kolejne wątpliwoĞci skrzĊtnie wykorzystywane przez osoby, wobec których organy prowadzą czynnoĞci w sprawach o czyny z art. 256 § 2 kk. Piszący te sáowa, biorąc udziaá w przeszukaniach,
w lipcu 2010, tj. okoáo miesiąc po wejĞciu w Īycie art. 256 kk w nowym brzmieniu,
w kilku miejscach natknąá siĊ na wydruki z Internetu zawierające znowelizowany
przepis art. 256 kk i wielokrotnie byá zmuszony, w trakcie wykonywania czynnoĞci,
do toczenia dyskusji dotyczących róĪnych aspektów kolekcjonerstwa.
Dodatkową kwestią jest brak orzecznictwa i praktyki w dziedzinie stosowania
tych przepisów. Skutkuje to tym, Īe wáaĞciwie wszelkie czynnoĞci w sprawach z art. 256
§ 2 kk stanowią „przecieranie szlaków” na gruncie nowego stanu prawnego. Nie uáatwiá
tego fakt, iĪ po uchwaleniu, a przed wejĞciem w Īycie ustawy o zmianie kodeksu karnego, grupa posáów lewicy záoĪyáa wniosek o zbadanie przez Trybunaá Konstytucyjny
zgodnoĞci tejĪe nowelizacji Kodeksu karnego z Konstytucją RP oraz Europejską
Konwencją Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci, a takĪe z MiĊdzynarodowym
Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.
W dniu 19 lipca 2011 r. Trybunaá Konstytucyjny orzeká o sprzecznoĞci
z Konstytucją art. 256 § 2 kk w czĊĞci obejmującej wyrazy „albo bĊdące noĞnikiem
symboliki faszystowskiej lub innej totalitarnej”, uznając pozostaáą czĊĞü tego przepisu
za zgodną z Konstytucją. Wydaje siĊ, Īe jest to rozwiązanie sáuĪące rozwianiu wątpliwoĞci, do których powstania przyczyniá siĊ ustawodawca przez dodatkowe nagromadzenie klauzul generalnych w i tak niedookreĞlonym przepisie.
Ostatnie rozwaĪania cechują siĊ duĪym stopniem abstrakcji, podobnie jak dywagacje na temat innych, chociaĪby komunistycznych systemów totalitarnych, równieĪ
przecieĪ penalizowanych w art. 256 kk. Zagadnienia związane z ekstremizmem lewackim w aspekcie stosowania art. 256 kk, wedáug informacji i Ĩródeá dostĊpnych autorowi,
nie byáy dotychczas przedmiotem postĊpowaĔ karnych prowadzonych przez jednostki
ABW. W Ğwietle aktualnego orzecznictwa TK bezprzedmiotową jest akademicka dyskusja, uprawiana do tej pory w szczególnoĞci w Internecie, dotycząca eksponowania
takich symboli, jak: sierp i máot, czerwona piĊcioramienna gwiazda czy teĪ sáynna gra¿ka przedstawiająca portret Che Guevary.
Odnosząc siĊ ogólnie do przepisu art. 256 kk, idealnym rozwiązaniem de lege
ferenda wydaje siĊ rozstrzygniĊcie bardziej kategoryczne i jednoznaczne, nienaduĪywające ogólnych sformuáowaĔ i klauzul generalnych, ale tego typu sugestie nie leĪą
w kompetencji organów Ğcigania, których zadaniem jest egzekucja obowiązujacych
przepisów ustaw.
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Streszczenie
Niniejszy artykuá, nie pretendując do miana komentarza do art. 256 kk, stanowi
próbĊ omówienia stosowania tego przepisu w zestawieniu z przepisami regulującymi
zakres zadaĔ ABW.
Jest to równieĪ gáos w dyskusji na temat zasadnoĞci prowadzenia przez jednostki
ABW Ğledztw w sprawach o czyny z art. 256 kk.
Autor stara siĊ przybliĪyü specy¿kĊ postĊpowaĔ dotyczących czynów z art. 256
kk zarówno od strony przedmiotu postĊpowania – tj. ruchów radykalnych i róĪnych
aspektów propagowania ideologii totalitarnych, jak i proceduralnej, przede wszystkim
w ujĊciu praktycznym – z punktu widzenia prowadzącego postĊpowanie funkcjonariusza ABW. Omówienie znamion przestĊpstwa skupia siĊ na wskazaniu obszarów szczególnie problematycznych, budzących najczĊstsze wątpliwoĞci w prowadzonych postĊpowaniach karnych. RozwaĪania koncentrują siĊ na ekstremizmach prawicowych, ze
wzglĊdu na znacznie mniejsze doĞwiadczenie polskich organów Ğcigania w odniesieniu
do radykalnych ruchów o charakterze lewicowym.
Dodatkowo w niniejszym artykule autor podejmuje próbĊ omówienia zmian
w brzmieniu art. 256 kk i ich praktycznych konsekwencji w stosowaniu tego przepisu.

Abstract
This work does not aspire to be an of¿cial commentary on article 256 of Polish
Penal Code (kk). The author attempts to comment the execution of article 256 kk in
practice, paying special attention to the regulations concerning competences of Internal
Security Agency (ABW) in this aspect.
The author also takes the Àoor in dispute over the legitimacy of conducting by the
ABW’s units investigations relative to acts committed under Article 256.
The article is mainly aimed at explaining and highlighting some characteristic
features of the proceedings relative to acts speci¿ed under Article 256 of the Penal Code,
both subjective and procedural from ABW of¿cer’s conducting an investigation point of
view. In ¿rst part the author gives a short view to radical movements and practical examples of propagation of totalitarian ideologies.
The remarks about aspects of the offence concerns particularly complicated and
doubtful areas of such criminal investigations, met by of¿cers in practice.
All the deliberation are concentrated on right-wing extremisms, because Polish
law enforcement has signi¿cantly less experience in cases connected with left-wing
radical movements.
Additionally, the author attempts to comment current legal changes concerning
Article 256 of the Penal Code and their practical consequences relative to the application of the mentioned regulation.

