
 
 

 
 

Warszawa, 05.05.2019  

 

Rusza proces przeciwko Facebookowi wytoczony przez Macieja Świrskiego.  

Pierwsza rozprawa już 5 czerwca w Sądzie Okręgowym w Warszawie 

5 czerwca 2019 roku rusza proces przeciwko Facebookowi. Pozywającym jest Maciej Świrski, prezes 
Reduty Dobrego Imienia, który domaga się zakazania Facebookowi stosowania cenzury, dyskryminacji 
oraz blokowania swobody przepływu informacji. Sprawa przeciwko największemu serwisowi 
społecznościowemu dotyczy blokowania stron związanych z organizowanym w Warszawie z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada Marszowi Niepodległości.  

Od października 2016 roku administratorzy Facebooka zaczęli blokować i usuwać profile określonych osób 
i organizacji. Żaden z zablokowanych profili nie otrzymał uzasadnienia, dlaczego zostały podjęte przez 
administratorów serwisu wobec niego  tego typu działania. Zablokowanym użytkownikom portalu ukazał się 
jedynie komunikat o niezgodności publikowanych treści z regulaminem oraz polityką serwisu. Wspólnym 
czynnikiem, który łączył zablokowane strony była tematyka Święta Niepodległości 11 listopada. Co więcej 
zablokowane profile oraz osoby publikujące treści związane z Polskim Świętem Niepodległości  11 listopada 
związane były z prawicą. W ciągu kilkunastu dni zablokowane zostały profile Młodzieży Wszechpolskiej, 
Narodowego Odrodzenia Polski, Obozu Radykalno-Narodowego oraz Stowarzyszenia Marszu Niepodległości.  

Richard Allan, ekspert serwisu społecznościowego odpowiedzialny za politykę publiczną tłumaczył, że standardy 
Facebooka są „politycznie neutralne i zezwalają na szeroką gamę politycznych wypowiedzi włączając w to 
poglądy, które niektórzy mogą uznać za obraźliwe”. Po interwencji Macieja Świrskiego i licznych protestach 
użytkowników strona Stowarzyszenia Marszu Niepodległości została przywrócona. Allan w liście otwartym 
wyjaśnił przyczyny zaistniałej sytuacji i częściowo przyznał się do błędu. Zaznaczył, że strona Marszu została 
usunięta tylko ze względu na występowanie na niej symbolu Falangi, który uważany jest za niezgodny polityką 
treści Facebooka. Jednocześnie, o czym nie wspomniał Allan, administratorzy nie blokowali stron, w których 
występowały symbole komunistycznych totalitaryzmów (sierp i młot, czerwona gwiazda itp.).  

– Portale społecznościowe przeznaczone są do komunikacji, wyznawania swoich opinii i organizowania różnego 
rodzaju wydarzeń. Zablokowanie stron, które nie nawiązują do mowy nienawiści, a administratorzy za takie je 
uznają stanowi podwalinę cenzury. Blokując informacje według kryteriów, które oceniane są jako 
dyskryminacyjne, naruszone zostało prawo pozyskiwania informacji, uzyskiwania rzetelnych, prawdziwych treści 
oraz prawo do godności – ocenił Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia, Pozywający w sprawie.  

Pozew przeciwko Facebook Ireland Limited i Facebook Inc. trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie już 21 
listopada 2016 roku. Facebook od początku kwestionował możliwość wytaczania sporu w Polsce. Sąd jednak 
przychylił się do zażalenia złożonego przez RDI i uznał, że sprawa może i powinna odbywać się przed polskim 
wymiarem sprawiedliwości. Dzięki temu już dziś odbędzie się pierwsza rozprawa w tej sprawie.  

 

 

 

 


