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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości 

Cezarego Grabarczyka oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 

Szanowni Panowie! Szanowna Pani Rzecznik! 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbadanie celowości, legalności i zgodności z generalną zasadą propor-

cjonalności czynności prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, VII Zamiejscowy 

Wydział Karny z siedzibą w Opatowie, w ramach postępowania prowadzonego przeciwko Krzysztofowi S. z 

oskarżenia prywatnego Jana G. (…) o przestępstwo zniesławienia. 

W niniejszym oświadczeniu nie zamierzamy odnosić się do kwestii merytorycznych zawartych w akcie 

oskarżenia ani dywagować na temat winy oskarżonego bądź jej braku, gdyż owa materia będzie przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez niezawisły sąd. Niemniej jednak nawet pobieżna analiza dokumentacji zgromadzonej w 

przedmiotowej sprawie oraz informacji uzyskanych od oskarżonego może wzbudzać pewne wątpliwości. 

1. Pragniemy w tym miejscu wskazać na postanowienie z dnia 1 sierpnia 2014 r. wydane przez SSR Artu-

ra Łukawskiego, dotyczące zatrzymania komputerów należących do oskarżonego. Niełatwo jest bowiem 

stwierdzić, jakiego rodzaju dowodów miałaby dostarczyć organowi zawartość owych komputerów, skoro 

Krzysztof S. miał pomawiać Jana G. w formie prywatnych wiadomości przesyłanych za pomocą środków 

masowego komunikowania się. W naszej opinii jest oczywiste, że zawartość poczty elektronicznej jest czymś 

zupełnie innym aniżeli treści zawarte w folderach komputerowych. Co więcej, oskarżony wykonuje zawód 

dziennikarza, niewykluczone jest zatem, że zatrzymane komputery zawierały treści bezpośrednio związane z 

tajemnicą zawodową (o czym zapewne oskarżony poinformował funkcjonariuszy wykonujących postanowie-

nie sądu), których ujawnienie bądź nieodpowiednie przechowywanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu i 

naruszyć chronione prawem interesy wielu osób, w tym również informatorów. 

2. Prosimy jednocześnie o zbadanie uzyskanych informacji, jakoby sędzia prowadzący posiedzenie pojed-

nawcze w sposób ostentacyjny i arogancki wyrażał swoją dezaprobatę wobec przybyłej na salę publiczności 

oraz skierował do oskarżonego sugestię, iż winien wiedzieć, które miejsce ma zająć, ponieważ często bywa w 

sądzie. Z punktu widzenia etyki wykonywania zawodu sędziego tego rodzaju zachowania są niedopuszczalne 

i godne potępienia. Posiadamy także informacje, że zajęte komputery zostały zwrócone właścicielowi na-

tychmiast po tym, jak o zajęciu poinformował lokalne media oraz niektórych posłów, zwracając się do nich z 

prośbą o interwencję. 

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień. 
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