
Niech Palikot czy5ci wtasne szambo

Portale cytujq slowa Janusza Palikota jakie napisal na blogu po przegranym meczu z Ukrainq: - ,,Jesteimy
beznadziejni, tragiczni, trywialni, Smieszni. PrzegraliSmy w kompromituj4cym stylu z Ukrainq. Polacy to
gowniarze, zera, szambo".

Nie tylko Patikot mocno przezyl pora2kg biato-czenrronych. Wietu zapewne s4dzi podobnie o potskim futbotu i
jego dziataczach, ate 2aden z nich nie wypisuje publicznie, 2e ,,Polacy to g6wniaze, zera, szambo".

Jest wiele osob, kt6re uwa2aj4, 2e wypowiedzi nie powinny byi pod 2adnym pozorem icigane zwtaszcza

prawem karnym, z drugiej strony nie wymaga dowodu konstatacja, 2e stowa potrafiq byi twardsze ni2

kamienie. JeSti chodzi o mnie, uwa2am, i nie jest to nic odkrywczego,2e ka2da wotno6i, takze wypowiedzi, ma

granice. Jest bowiem granica za kt6rq wypowied2 staje sig bezprawna.

Co robic ze stowami Palikota, ignorowac je? Jan Kowatski mo2e tak postqric, ale jest jeszcze prokuratura,

ktora nie moie dziatai wedte wtasnego uznania (smaku) ale dziata z urzgdu. A mamy paecie2 art. 133 Kodeksu

karnego, ktory stanowi jednoznacznie, 2e kto pubticznie zniewa2a ,,Narod lub Rzeczpospotitq Potskq', podlega

karze wiqzienia do lat taech.

Co myitq o tym praktycy sqdowi, adwokaci zajmujqcy sig sprawami o pzekroczenie wolnoSci wypowiedzi:

Zdaniem mec. Jezego Naumanna, zniewa2enie z art. 133 kk musi odnosic siq do catego Narodu potskiego,

wszystkich obywateti. Inkryminowana wypowied2 dotyczyta za6 dru2yny pitkarskiej, czyli 11 graczy, nie

podpada wigc pod kodeks karny. Nie oznacza to, 2e byta dopuszczatna. - Wstyd - ocenia adwokat.

Zdaniem mec. Krzysztofa Czy2ewskiego, pierwszy fragment: jesteSmy beznadziejni, tragiczni, trywiatni,

Smieszni, to oceny, dozwotona krytyka. W tym kontek6cie i ze wzgtgdu na moment Janusz Patikot mogtby

wybronic sig twierdz4c, 2e wyrazit publicznie krytyke wobec gry Potak6w, raziEt udziat w pubticznej debacie,

ktorej temperatura jest wysoka. 2e to bardziej krytyka tego co Polacy (zawodnicy i nie tytko) zrobiti, jak siq

zachowali, a nie tego jacy sa jako Nar6d.

Po co5 jest ten artykut 133 w kodeksie karnym. Czy prokuratura nie powinna wigc zbadac tej sprawy, czy ma

czekac a2 padnq cig2sze stowa np. - no wtaSnie jakie jeszcze? Gdyby tider RP uiwat takich stow prywatnie

czy w wqskim gronie - bytaby to jego prywatna sprawa, ate on prowokuje nas wszystkich, prowokuje pubticznq

wra2tiwosc i prawo.

Niech wigc prokuratura pzekona nas, 2e nie ma podstaw do jej interwencji.

2rodlo: http://prawo.rp.pl/artykul/993653-Niech-palikot-czysci-wlasne-szambo.html


