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XrVWydziałIGmy

Działając w trybie poz^ procesowym Stowarzyszenie ,, Ofiłarta Rzeczptlsplita" -

Sto*ar4yszenie przociwko Antysemityzrrrowi i Ksenofobii, popiora z."źal€nie

Pana Adama Sardauera w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego

antysemickich wypowiedzi skierowanych przeciwko Jego Ojcu, Profesorowi

Arturowi Sandauerowi,

Stowarzyszenie,,Otwarta Rzeczrylsąnlita" - Stowarryszenie przeciwko

Arrtysemityzrrrowi i Ksenofóii jest stowarzyszenian zaĘestrowanym, którego

celem Stowarł§zenia jest lrzewienie po§taw otwafto|ści i pos"^nowania dla osób

i grup o odmiermej identyfikacji etnicmej, religijnej, kulturowej lub

społecznej oraz przeciwdziahnię wszelkim formom anqnemityznu, ksenofobii

oraz innym postawom godącym w godnolść człowieka.

Stowarryszenie,,Otwarta Rzeczpospolita" z trosĘ óserwuje lekceważenie

problematyki,,przestęp§tw mowy nienawiści", wśród szeroko rozumianych

organów ochrony prawnej. Prokuratorzy w Polsce nie bioą pod uwagę, że

przestępstwa mowy nienawiści - prze§tępstwa olrąślone w art. 256 i art. 257 KK,
Ę przestępstwami ściganymi z urzdu a więc Ę oni Ńowiązani pro*adzić

postępowanią zawszn, gdy tylko powezrną wiedzę o możiwolśł;i popełnienia

przestępstwa.

Prokuratorzy natomiast w przewaĄącej części przypadków, ograniczają się

do rutynowego sprawdzenia konkretnąo, zgłoszmego im czynr4 nie badając

czy występują przestępstwa powiązane lub czy nikt nie popehria pny okazji

danego czynu innej formy przestępstwa-



Mimo deklarowarrej przez Prokurdora Generalnego woli bardziej zdecydowanego ścigania

przestępstw mowy ńenawś ci, prĄańajryej §ę mi$zy innymi wytycznymi Prokuratora

Generalnego z dnia 26 pńdziemika 20l4r dla prokuratorórv doĘczacych ścigania przestępstlv z

nienawiści w cyberprzestrzeni, w których Prokuralor Generalny rłskazał, że za rasistowskie

komentarze odpowiedzialność pow,inni ponosić nie tylko ich autorz_v, lecz równieź właŚciciele strony

intem€towej, na której był1, publikowane, prokurafura zlvykie, tak i w przedmioto*,ej sprarł-ie.

ogranicza się tylko do jednego wątku zgłoszenia.

Podobnie było też i w sprawie Pana Sandauera. Pokrzy.w-dzony zgłosił vl-brane przypadk,i^

prolrrratura stosują§ standardową procedurę przeanalizow-ała zgłoszony casus, nie zwracając uwagi,

iż w zńazkv ze zgłoszonym przlpadkiem są pęełnione przez bme podmioty przestępstwa

powiązane ze zgłoszonym,

Prokuratorąv ńedz4 iż okes przechowył,ania informacji płznz {rmy śwadczące usfugi

telekomunikacyjne wynosi i2 miesięcy, i wiedzą z dotychczasowej prakąvki, że w Standardolvej

procedurze zwykle termin udzielenia odpowiedzi o IP sprał,cy jest dłuższy niż wspomniane lż

miesięcy. Mimo tego nie korzystają z uprawnrenia przewidzianego w art, 308 § 1 KPK, dzięki

któremr:, w granicach koniecmych dla zabezpieczenia śladów i dowodórv przestęps§ła przed icb

§EatĄ ( przypadek vłaścivy v, danej spralłie), miekształeeniem lub zniszczenien1 prokurator albo

policja może w kźdej sprawie, w wpadkach niecierpiąrych zuvłoki, jeszcze przed wydaniem

poslanorł,ienia o wszczęciu śledzt*ą lub dochodzenią przeprowadzić w niezbednym zakresie

czrlnności procesow€" a zwlaszcza dokonać ogledzią w razie potrzeby z udńńem biegłego, lub

przeszukania-

W konsekwencji niestosowania powyżSzego przepisu. norrną jest umarzanie post9powania ze

względu na niemożnosć wykrvcia spra\łcv,

W efekcie takiego działania prokuratury nasilają się rł, kaju przypadki wy,stępowania morvy-

nienawiści, wzajemny konflikt miedzy wszystkimi stronami t szerzej mówiąc, poczucie braku

odpowiedzialności za słowa i czlT ry.

W przedmiotowej sprawie zagadnienie jest t_ym boleśniejsze, że antysemickie wpisy dotycza

człowieką który będąc pochodzenia źydolłskiego, czł, się Polakiem. był wybitnym mawca

literatury polskiej, kryy-kiem i rłl-bitnym pisarzem,

Ludzie tacy jak Profesor Artur Sandauer sa egzemplifikacją skomplikowanych losów

Rzeczpospolitej Polski, są przykładem rłzbogacania kultury polskiej dzreki rvieloetniczności i

otwartości.



Przypisywanie im postaw antypolskicĘ pobudzanie nastrojów antysemickich jest vr takim w;rpadku

szczególnie szkodliwe.

Wraz ze szczególaą szkodlirł,ością społeczrrą czynu, powinno wzrastać u prokuratora prowadzącego

sprawę poczucie konieczrości rozwiązania sprawy i ukarania rvinnych,

w sprawach mowy nienawiści stowazyszenie ,,ab|,arta Rzeczpospolita" stwierdzą że pTokuratorzy

RP raczej lekce*żą spra\ł} mowy nienawiści, mimo, że piszemy o cąmach spenalizowanych w

kodeksie karnlłn przez polskiego Prawodawce,

PopieĄąc wszystkie działarria Pana Adama Sandauerą Stowarzyszenie ,,ofiłańą Rzeczpospolila"

wyrża nadzie.ję, że niezawisły sąd Rp, dając realny tłyraz wcielania w Ącie hasła zdobiącego

gmach sądu okręgowego _ ,,sprawiedli*,ośó jest ostoją Rzeczypospolitej", uchyli postanowiente o

umorzeniu posĘowania przygotowawczego i zwróci prokuraturze sprawę do rozpatrzenią nakazując

prokuratorom przeslTzeganie wszysrkich praw RP a nie §lko ry_cĘ które zdaniem prokuratorów,

zasługują na ockonę.

W sprawach mow_v nienawiści Stowarzyszenie ,,otłrarla Rzeczpospołita" swierdzą że prokuratorzy

RP raczej lekcewaźą sprawy mo*y n,ienawiści, mimo, że piszemy o c4,nach spenalizor,vanych lv

kodeksie kamym przez polskiego Prawodawcę,

PopieĄąc wszystkie działania Pana Adama Sandauerą Stowarz_v-szenie ,,ofllarla Rzeczpospolita"

wyrłza nadzlelę, że niezańsĘ Sad RP, dając lealny wyraz wcielania w życie hasła zdobiącego

gmachSąduoke.gowego_''Sprawiedliwośćjestosto.jąRzecąpospoliĘ'''uchylipostanońenieo

umorzeniu posĘowania przygotoB,awczego i zwróci prokuraturże sp.awę do rozpatrzenią nakazując

prokuratorom przestrzeganie wszystkich praw Rp a nie Ęlko tych, które zdaniem prokwatorów

zasłr.rgują na ochronę.


