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Rok 2011 mo¿e przynieœæ istotne zmiany w prawie z zakresu wolnoœci mediów. Pod koniec 2010 r. zapad³y dwa wa¿ne orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹ce kwestii sprostowania oraz
zabezpieczenia powództwa w sprawach o ochronê dóbr osobistych przeciwko mediom, problemie o którym niejednokrotnie
informowaliœmy na ³amach Biuletynu. Ponadto, 8 grudnia 2010 r.
MKiDN og³osi³o nowy projekt nowelizacji ustawy Prawo prasowe. W pierwszym w tym roku numerze Biuletynu Informacyjnego
zamieœciliœmy omówienie obu wyroków TK oraz komentarz do
propozycji zmian prawa prasowego.

TK mobilizuje do walki z przewlek³oœci¹ procesów cywilnych
przeciwko mediom.
Dnia 9 listopada 2010 r. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ za
niezgodn¹ z Konstytucj¹ regulacjê dotycz¹c¹ instytucji
zabezpieczenia powództwa, polegaj¹c¹ na zakazie publikacji w sprawach przeciwko mediom o ochronê dóbr osobistych. TK stwierdzi³, ¿e zakwestionowany przepis art. 755
§ 2 k.p.c narusza wolnoœæ s³owa, poniewa¿ nie okreœla
ram czasowych na zabezpieczenie, które jak pokaza³
przypadek „zakazanego” filmu dokumentalnego o firmie
„Amway” mo¿e w praktyce trwaæ ponad dekadê.
Zakres wyroku
Wniosek do Trybuna³u Konstytucyjnego w 2007 r. z³o¿y³ Rzecznik
Praw Obywatelskich (RPO). Trybuna³ w wydanym wyroku stwierdzi³, ¿e art. 755 § 2 k.p.c jest sprzeczny z konstytucyjnymi gwarancjami wolnoœci prasy i wolnoœci s³owa okreœlonymi w art. 14 oraz
art. 54 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej.
Wyrok Trybuna³u jest zakresowy, nie dotyczy ca³ej instytucji zabezpieczenia powództwa, a jedynie zabezpieczenia w postaci
zakazu wydania lub rozpowszechnienia publikacji (zarówno drukowanych, wizualnych, czy audialnych) w œcis³e okreœlonych ramach. Po pierwsze, ma zastosowanie do spraw z zakresu ochrony
dóbr osobistych, po drugie dotyczy wy³¹cznie procesów, które
tocz¹ siê przeciwko „œrodkom spo³ecznego przekazu”.

Wniosek RPO: zasada zamiast wyj¹tku
Postêpowanie zabezpieczaj¹ce ma charakter pomocniczy w stosunku do postêpowania rozpoznawczego, w którym s¹d rozstrzyga o istocie sporu. W przypadku spraw o naruszenie dóbr osobistych przez media, celem powoda, który sk³ada wniosek o zabezpieczenie powództwa jest zakaz publikacji na czas trwania postêpowania s¹dowego. Wœród ogólnych przes³anek zastosowania
tego œrodka przez s¹dy wyró¿niamy wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oraz wykazanie istnienia interesu prawnego po
stronie wnioskodawcy.
Dodatkowo z art. 755 § 2 k.p.c. wynika, ¿e w sprawach przeciwko
œrodkom spo³ecznego przekazu o ochronê dóbr osobistych, s¹d
odmawia udzielenia zabezpieczenia polegaj¹cego na zakazie
publikacji, je¿eli sprzeciwia siê temu wa¿ny interes publiczny.
Jak wskazywa³ we wniosku do TK Rzecznik Praw Obywatelskich,
taka konstrukcja przepisu 755 § 2 k.p.c wprowadza zasadê orzekania o zabezpieczeniu, od którego s¹d mo¿e odst¹piæ jedynie
„w wyj¹tkowych okolicznoœciach”.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, mechanizm ten nale¿y
przemodelowaæ. W jego opinii mamy tu do czynienia z odwróceniem zasady i wyj¹tku we wprowadzaniu ograniczeñ w korzystaniu z praw i wolnoœci konstytucyjnych oraz wyposa¿eniem
sêdziego w zbyt du¿¹ swobodê uwzglêdnienia (b¹dŸ nie)
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przes³anki wa¿nego interesu publicznego. Zdaniem RPO, w sprawach przeciwko mediom, których rola powinna sprowadzaæ siê
do informowania o sprawach spo³ecznie istotnych, zasad¹ powinno byæ domniemanie, ¿e ka¿dej publikacji przyœwieca dzia³anie w interesie publicznym. Tylko w przypadku wykazania, ¿e
wa¿ny interes publiczny nie wystêpuje, s¹dy powinny byæ uprawnione do orzekania o zabezpieczeniu. Jednoczeœnie, jak zaznaczy³ Rzecznik, taka praktyka s¹dów nie mo¿e wynikaæ z wyk³adni przepisów, ale powinna byæ wyraŸnie zapisana w ustawie.

o ochronê dóbr osobistych. Tym samym, orzekaj¹c o niezgodnoœci art. 755 par. 2 k.p.c. z Konstytucj¹, Trybuna³ zobowi¹za³ ustawodawcê do wprowadzenia mechanizmów przyœpieszaj¹cych
przebieg postêpowania rozpoznawczego w sprawie g³ównej.
TK nie narzuci³ w wydanym wyroku konkretnej konstrukcji prawnej, pozostawiaj¹c ustawodawcy wybór œrodków, które mia³yby
zdyscyplinowaæ s¹dy do sprawnego prowadzenia postêpowañ.
Zaproponowa³ jedynie, aby rozwa¿yæ wprowadzenie ustawowo
okreœlonego terminu rozpatrzenia sprawy, w której na³o¿ono zakaz publikacji (ustawowe terminy rozpoznania spraw obowi¹zuj¹
chocia¿by w procesach prowadzonych trybie wyborczym). Alternatywnym rozwi¹zaniem mog³oby byæ wprowadzenie górnej
granicy czasowej trwania zabezpieczenia, niezale¿nie od perspektyw zakoñczenia postêpowania zasadniczego.

RPO wskazywa³ ponadto, ¿e niekonstytucyjnoœæ art. 755 § 2 k.p.c
polega na braku rozró¿nienia w stosowaniu zabezpieczenia
w sprawach z powództwa osób prywatnych i osób publicznych.
Poniewa¿, co do zasady, granice wolnoœci s³owa wobec osób
publicznych s¹ dalej posuniête, zdaniem Rzecznika powinny
istnieæ szczególne ograniczenia w stosowaniu zakazu publikacji,
gdy wnioskuje o niego polityk, powszechnie znany artysta, czy Kto dziœ pamiêta o Amwayu? Komentarz do wyroku
inna osoba, która z racji pe³nionej funkcji w spo³eczeñstwie znaj- Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego jest prób¹ rozwi¹zania sytuacji, w której zabezpieczenie – œrodek z za³o¿enia tymczasowy,
duje siê w centrum zainteresowania opinii publicznej.
prowizoryczny – trwale uniemo¿liwia³ wydanie czy rozpowszeTK: zabezpieczenie nie jest cenzur¹ prewencyjn¹
chnianie danej publikacji. Taka praktyka by³a sprzeczna z celem
Trybuna³ Konstytucyjny nie zgodzi³ siê przedstawionymi wy¿ej oraz funkcj¹ instytucji zabezpieczenia i w praktyce realizowa³a
argumentów Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem TK, aktu- czêsto roszczenia powoda, których dochodzi³ w procesie g³ówalna treœæ przepisu w ka¿dym przypadku, a nie tylko wyj¹tkowo, nym, przed rozstrzygniêciem sprawy co do jej istoty. O tym, jakie
zobowi¹zuje s¹d do rozwa¿enia „wa¿nego interesu spo³eczne- by³y rzeczywiste skutki stosowania dotychczasowej regulacji
go”. Je¿eli w danym przypadku interes publiczny jest wa¿niejszy œwiadczy najg³oœniejszy polski przypadek zabezpieczenia poni¿ ochrona interesów osoby, której dobra zosta³y naruszone, wództwa w postaci zakazu emisji filmu dokumentalnego o „Ams¹d powinien odmówiæ udzielenia zabezpieczenia. Trybuna³ wayu”, który obowi¹zuje nieprzerwanie od 1997 r. Reporta¿ „Wizauwa¿y³ ponadto, ¿e kwestionowany art. 755 § 2 k.p.c., który tajcie w ¿yciu” wyre¿yserowany przez Henryka Dederkê, demazosta³ dodany nowelizacj¹ kodeksu z 2004 r., zaostrza i uzupe³nia skuje kulisy funkcjonowania amerykañskiej firmy w Polsce. Pokakryteria dopuszczalnoœci orzekania zabezpieczenia w „spra- zuje m.in. perswazyjne metody rekrutacji nowych „cz³onków”,
wach medialnych” w stosunku do pierwotnego brzmienia tego którzy rozprowadzali produkty tej marki drog¹ sprzeda¿y bezpoprzepisu. W ocenie Trybuna³u uchwalona nowelizacja w wystar- œredniej.
czaj¹cy sposób wzmacnia gwarancje wolnoœci s³owa.
Kto dziœ jednak pamiêta o Amwayu? Czy ktokolwiek by³by wci¹¿
Dlaczego zatem niekonstytucyjnoœæ?
zainteresowany, aby obejrzeæ dokument Dederki w 2011 r.? Jeœli
Dopuszczalnoœæ samej instytucji zabezpieczenia nie przes¹dzi³a mamy do czynienia z reporta¿em filmowym, czy materia³em prajednak o zgodnoœci kontrolowanego przepisu z Konstytucj¹. sowym, który reaguje na konkretne zjawiska i problemy spo³eW ocenie Trybuna³u, problem zabezpieczenia powództwa czne, zakaz jego publikacji mo¿e byæ szczególnie dotkliwy, pow sprawach o ochronê dóbr osobistych przeciwko mediom tkwi niewa¿ istot¹ jego ukazania siê jest aktualnoœæ. Taki materia³ jest,
w skorelowaniu d³ugoœci jego stosowania z czêsto przewlek³ym wed³ug orzecznictwa ETPCz „zanikaj¹cym dobrem” („perishpostêpowaniem g³ównym. Na to zagadnienie zwróci³ uwagê able commodity”), którego wartoœæ maleje wraz z up³ywem czatak¿e Rzecznik. We wniosku przywo³a³ m.in. orzecznictwo Euro- su. Zdecydowana wiêkszoœæ informacji, podanych po roku czy
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka (ETPCz), który podkreœl- dwóch, traci zazwyczaj ca³kowicie swoj¹ u¿ytecznoœæ.
my – w swojej praktyce nie zakazuje jednoznacznie instytucji
zabezpieczenia w postaci zakazu publikacji (tzw. prior restraint). W konsekwencji wydanego wyroku na Ustawodawcy ci¹¿y teraz
ETPCz okreœla jednak szczegó³owe wymogi, które powinna obowi¹zek dostosowania przepisów do stanu prawnego wynikaspe³niaæ wprowadzaj¹ca ten œrodek regulacja krajowa, które j¹cego z orzeczenia TK. Dla s¹dów stosuj¹cych prawo, zw³aszchroni¹ przed jego ekscesywnym stosowaniem (zob. sprawa cza w okresie formalnego obowi¹zywania niekonstytucyjnych
Stowarzyszenia Ekin przeciwko Francji, skarga nr 39288/98; spra- przepisów 2, wa¿ne s¹ wytyczne TK zawarte w omawianym orzewa Obukhova p. Rosji, skarga nr 34736/03, sprawa Editions Plon czeniu. Trybuna³ wyraŸnie zaznaczy³, aby przy orzekaniu o zap. Francji, skarga nr 58148/00). Nale¿¹ do nich m.in. œcis³y rygor bezpieczeniu powództwa s¹dy, obok takich wartoœci jak: dobra
orzekania zakazu publikacji, tj. precyzyjnoœæ i jasnoœæ przepisów, osobiste powoda, trudnoœci w odwróceniu skutków ich naruszea tak¿e okreœlenie ram czasowych na³o¿onego zakazu 1.
W duchu rozwa¿añ ETPCz, Trybuna³ Konstytucyjny przyzna³, ¿e
prawo, które zezwala, aby tymczasowy zakaz publikacji móg³
przerodziæ siê w zakaz o charakterze sta³ym narusza wolnoœæ
medialn¹. W ocenie TK, niezbêdne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia stosowania zakazu publikacji poprzez zapewnienie gwarancji prawnych szybkiego rozstrzygania spraw

2

1 Wiêcej na temat orzecznictwa ETPCz oraz uregulowaniu zakazu publikacji w systemach

prawnych innych pañstw przeczytaæ mo¿na w artykule D. Bychawskiej Siniarskiej pt.
„Witajcie w ¿yciu” znowu NIE trafia na ekrany, który zosta³ opublikowany w numerze
10/2009 BI Obserwatorium.
2 Trybuna³ odroczy³ utratê mocy obowi¹zuj¹cej zakwestionowanego przepisu (co staje siê
powoli trwa³¹ i niepokoj¹c¹ praktyk¹). Przestanie on obowi¹zywaæ z up³ywem 15 miesiêcy od daty opublikowania wydanego orzeczenia w Dzienniku Ustaw lub do czasu wczeœniejszej ingerencji Ustawodawcy w przepisy k.p.c.

nia, czy wa¿ny interes publiczny, uwzglêdnia³y tak¿e spo³eczn¹
rolê mediów jako publicznego „watchdoga” oraz szybkoœæ ukazania siê publikacji. Podobnie jak ETPCz, Trybuna³ przyzna³, ¿e
ta ostatnia wartoœæ jest istotnym komponentem chronionych konstytucyjne: wolnoœci s³owa i prawa do informacji.

Jamróz, Ewa £êtowska i Marek Mazurkiewicz. Biuro RPO reprezentowa³ Dyrektor Miros³aw Wróblewski, Sejm – pose³ Grzegorz
Karpiiñski (PO), a Prokuraturê Generaln¹ prok. Barbara D³ugo³êcka. Przedstawiciele Sejmu i PK przedstawili stanowiska, z których wynika³o, ¿e przepis 755 par. 2 nie narusza konstytucji.

TK rozpozna³ sprawê rozpozna³ w sk³adzie Andrzej Rzepliñski
(przewodnicz¹cy), Zbigniew Cieœlak (sprawozdawca), Adam
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Dorota G³owacka,

Orzeczenie TK: Sprostowanie musi wypaœæ z obiegu prawnego 1
Dnia 1 grudnia 2010 r. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ odpowiedzialnoœæ karn¹ redaktora naczelnego za odmowê umieszczenia
odpowiedzi lub sprostowania za sprzeczn¹ z konstytucyjnymi
zasadami pewnoœci i precyzyjnoœci prawa. Za niezgodny z art. 2
i 42 ust. 1 Konstytucji TK uzna³ art. 46 ust. 1, art. 31 oraz art. 33
ust. 1 pkt. 1–4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo
prasowe.
W celu ochrony bohaterów materia³ów prasowych dano im prawo
g³osu wprowadzaj¹c do Prawa prasowego instytucjê sprostowania i odpowiedzi. Zgodnie z art. 31 pkt. 1 Prawa prasowego sprostowanie jest rzeczowym i odnosz¹cym siê do faktów oœwiadczeniem zainteresowanego podmiotu – osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoœci prawnej. Z kolei odpowiedŸ jest rzeczowym oœwiadczeniem
odnosz¹cym siê do stwierdzeñ zagra¿aj¹cych dobrom osobistym
zainteresowanego podmiotu (art. 31 pkt. 2 prawa prasowego).
Wed³ug doktryny, obydwie instytucje s¹ oœwiadczeniami w³asnymi zainteresowanego podmiotu, których zasadniczym przedmiotem jest okreœlony komunikat skierowany do publicznoœci, og³aszany za poœrednictwem prasy. Ró¿ny jest natomiast obszar zainteresowania obydwu instrumentów prawnych. Domen¹ sprostowania sensu stricto jest sfera wypowiedzi o faktach, natomiast
odpowiedzi – sfera wypowiedzi (w tym tak¿e o faktach) istotnych
z punktu widzenia dóbr osobistych 2 .
Obowi¹zek opublikowania sprostowania lub odpowiedzi nak³ada
siê na redaktora naczelnego. Odmowa publikacji wi¹¿e siê z odpowiedzialnoœci¹ karn¹ redaktora naczelnego na podstawie art.
46 prawa prasowego. Od wielu lat, instytucje sprostowania i odpowiedzi powoduj¹ problemy interpretacyjne ze wzglêdu na
swoj¹ konstrukcjê. Ponadto, w orzecznictwie i doktrynie wypracowano „subiektywistyczne” podejœcie do sprostowania. S¹d
Najwy¿szy stoi na stanowisku ¿e „sprostowanie w rozumieniu
art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe umo¿liwia zainteresowanemu przedstawienie w³asnej wersji wydarzeñ.
Nakazuj¹c odnoszenie siê do faktów, ustawodawca zezwala prostuj¹cemu wiadomoœæ na przedstawienie opinii publicznej tego,
jak te fakty odbiera. Tak wiêc sprostowanie, z natury rzeczy, s³u¿y
przedstawieniu przez prostuj¹cego jego subiektywnego punktu
widzenia” 3 . Tym samym prostuj¹cy jest suwerennym dysponentem treœci sprostowania.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich
Wniosek do TK w sprawie wniós³ Rzecznik Praw Obywatelskich,
który wskazywa³, i¿ przepisy prawne musz¹ stwarzaæ obywatelowi mo¿liwoœæ uprzedniego i dok³adnego rozeznania, jakie mog¹

byæ prawno-karne konsekwencje jego postêpowania, czego nie
gwarantuj¹ przepisy art. 46 Prawa prasowego (sprawa K41/07).
Norma dotycz¹ca sprostowania zosta³a bowiem rozbita na kilka
artyku³ów. Dyspozycja normy zawarta w art. 31 oraz 33 jest niewystarczaj¹co precyzyjna, nie definiuje pojêcia sprostowania i odpowiedzi oraz nie precyzuje okolicznoœci, w których redaktor naczelny ma obowi¹zek odmowy opublikowania sprostowania b¹dŸ
te¿ opublikuje sprostowanie lub odpowiedŸ wbrew warunkom
okreœlonym w ustawie. Zakwestionowana sankcja znalaz³a siê
w art. 46 ust. 1 Prawa prasowego, stanowi ona, ¿e „kto wbrew obowi¹zkowi wynikaj¹cemu z ustawy uchyla siê od opublikowania
sprostowania lub odpowiedzi (…) albo publikuje takie sprostowanie lub odpowiedŸ wbrew warunkom okreœlonym w ustawie –
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci”. Brak precyzji dyspozycji z daleko id¹c¹ sankcj¹ karn¹ przecz¹ zasadzie
pewnoœci prawa, poprawnej legislacji oraz nakazowi obwarowywania sankcj¹ karn¹ jedynie przepisów sformu³owanych w sposób œcis³y i precyzyjny. Rozbie¿noœci doktryny w definiowaniu
sprostowania i odpowiedzi, niewielka liczba orzeczeñ s¹dowych
oraz brak sformu³owañ w Prawie prasowym przes³anek o charakterze formalnym, jak i materialnym, które jednoznacznie pozwala³yby ustaliæ, czy nades³ana wypowiedŸ jest sprostowaniem,
czy odpowiedzi¹, powoduj¹ trudnoœci z rozró¿nieniem tych pojêæ.
Dlatego te¿ Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi³ o uznanie art.
46 ust.1 w zwi¹zku z art. 31 i art. 33 ust. 1 Prawa prasowego za niezgodny z art. 2 oraz 42 ust. 1 Konstytucji RP.
Inspiracj¹ do wniesienia wniosku by³a sprawa redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu” J. Sroki, który zosta³ skazany dnia 5 marca
2007 r. przez S¹d Okrêgowy dla Warszawy Pragi VI Wydzia³ Karny
Odwo³awczy na karê grzywny w wysokoœci trzydziestu stawek
dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki dziennej na kwotê
100 z³. Przyczyn¹ skazania by³a odmowa publikacji sprostowania
do artyku³u M. Trepiñskiej nt. prywatyzacji Huty £aziska oraz
dzia³añ GEMI SP. Z o.o. w toku tego procesu.
Do stanowiska Rzecznika przy³¹czy³ siê Marsza³ek Sejmu oraz
Prokurator Generalny.

Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
Trybuna³ w uzasadnieniu wyroku wskaza³, ¿e norma karna penalizuj¹ca odmowê opublikowania sprostowania jest z³o¿ona. Jest
ona skierowana do redaktora naczelnego. Prawo nie wskazuje w sposób wystarczaj¹cy pojêæ sprostowania i odpowiedzi.
1 Artyku³ ten zosta³ opublikowany na stronie www.prawaczlowieka.edu.pl\
2 B. Kosmus, Sprostowanie i odpowiedŸ prasowa, Warszawa 2006, s. 73.
3 Postanowienie SN z 05 sierpnia 2003r., sygn. III KK 13/03, OSNKW 2003, nr 11-12, poz. 98.
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Instytucjê tê wyjaœnia w swoim komentarzu prof. Jacek Sobczak 4 .
Sprostowanie w rozumieniu art. 31 Prawa prasowego jest rzeczow¹, odnosz¹c¹ siê do faktów wypowiedzi¹ zawieraj¹c¹ korektê
wiadomoœci, któr¹ uznaje za niew³aœciw¹ lub nieprawdziw¹. OdpowiedŸ z kolei jest równie¿ rzeczow¹ wypowiedzi¹ dotycz¹c¹
stwierdzeñ, jednak wy³¹cznie tych, które zagra¿aj¹ dobrom osobistym.

likacji sprostowania lub publikacji wbrew warunkom ustawowym.
Na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji utrata mocy obowi¹zuj¹cej
wy¿ej wymienionych przepisów zosta³a odroczona o 18 miesiêcy.

Do wyroku zdanie odrêbne z³o¿y³ sêdzia Stanis³aw Biernat, który
uzna³, ¿e Trybuna³ powinien orzec o niekonstytucyjnoœci art. 46
Prawa prasowego w zwi¹zku z pozosta³ymi artyku³ami, tak jak
wnioskowa³ o to Rzecznik Praw Obywatelskich, a nie odnosz¹c
Art. 46 ust. 1 Prawa prasowego zawiera sankcjê, ma charakter re- siê do ka¿dego przepisu z osobna. Wskazuje to na brak harmonii
presyjny, a mimo tego nie okreœla kto jest adresatem dyspozycji, w wyroku, w którym Trybuna³ podkreœla³ wielokrotnie zwi¹zki
nie wskazuje obowi¹zków redaktora naczelnego oraz warunków jakie zachodz¹ pomiêdzy art. 46 ust. 1 a art. 31 a tak¿e art. 33 ust. 1
w jakich mo¿e on odmówiæ sprostowania. Hipoteza i dyspozycja Prawa prasowego. Niekonsekwencja wyroku, jak wskazuje sênormy karnej znajduje siê w art. 31 ust. 1 Prawa prasowego, naka- dzia S. Biernat, polega na tym, ¿e ¿adnemu z oddzielnie rozpatryzuj¹cy bezp³atne opublikowanie sprostowania i odpowiedzi. wanych artyku³ów nie mo¿na zarzuciæ niekonstytucyjnoœci. Art. 46
W œwietle zasady okreœlonoœci przepisów prawnokarnych wyra- ust. 1 Prawa prasowego zawiera niepe³n¹ normê karn¹, wymaga¿onej w art. 42 ust. 1 Konstytucji, wymaga dookreœlenia wszystkich j¹c¹ uzupe³nienia o dalsze elementy, zawarte w innych przepikoniecznych elementów pozwalaj¹cych jednoznacznie okreœliæ sach. Takie konstrukcje wystêpuj¹ w wielu innych normach karpodmiot odpowiedzialnoœci karnej, czyn zabroniony i sankcje. nych i nigdy ich konstytucyjnoœæ nie by³a kwestionowana. Art. 31
Wskazania niepe³ne, rozbite na kilka przepisów s¹ sprzeczne oraz 33 ust. 1 zawieraj¹ z kolei nakaz skierowany do redaktora naczelnego oraz zakaz opublikowania sprostowania lub odpowiez zasad¹ okreœlonoœci przepisów prawno karnych.
dzi w pewnych wyszczególnionych przypadkach. Zarzut niezgoArt. 33 ust. 1 w pkt. od 1 do 4 okreœla okolicznoœci, w jakich reda- dnoœci mo¿na postawiæ dopiero normom prawno karnym, które
ktor naczelny mo¿e odmówiæ publikacji sprostowania. Uzupe³nia powstaj¹ w wyniku powi¹zania art. 46 ust. 1 i z art. 31 a tak¿e z art.
on tym samym normê z art. 46 Prawa prasowego. Ten przepis tak- 46 ust. 1 z art. 33 ust. 1 Prawa prasowego. Normy zawarte w art. 31
¿e nie spe³nia jednak zasady okreœlonoœci, poniewa¿ nie wskazu- i 33 maj¹ charakter praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z prawa
je jasno na podmiot, czyn i ewentualne sankcje. Ponadto, art. 33 prasowego, a nie karnego. Art. 46 ust. 1 Prawa prasowego ma
ust. 1 Prawa prasowego prowadzi do sytuacji, w której redaktor charakter uzupe³niaj¹cy, penalizuje naruszenia wspomnianych
naczelny staje siê „sêdzi¹ w swojej sprawie”, decyduj¹c o publi- obowi¹zków, w celu wzmocnienia skutecznoœci norm prawa prakacji sprostowania lub jej odmawiaj¹c na podstawie wyj¹tkowo sowego. Dlatego te¿ konstytucyjnoœæ tych norm powinna byæ rozniejasnych kryteriów jakim jest ocena „prawdziwoœci i s³usznoœci” patrywana ³¹cznie.
treœci sprostowania. Tym samym, Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³,
¿e podziela w¹tpliwoœci doktryny co do okolicznoœci umo¿liwia- Kolejnym zarzutem zdania odrêbnego jest mo¿liwoœæ powstania
j¹cych odmowê publikacji sprostowania. Brak precyzji co do wa- luki prawnej w zwi¹zku z utrzymaniem w mocy art. 32 Prawa prarunków, przy spe³nieniu których redaktor naczelny mo¿e odmówiæ sowego i brakiem jasnoœci co do sankcji, jakie za odmowê publipublikacji sprostowania narusza³ równie¿ gwarancje jednostki, kacji sprostowania gro¿¹ lub w¹tpliwoœci co do tego, jak egzektóra sprostowania siê domaga³a. Przepisy karne, nieprecyzyjne, kwowaæ publikacjê w razie odmowy. Art. 32 Prawa prasowego
odsy³aj¹ce i blankietowe nie mog¹ spe³niaæ warunku „okreœlono- okreœla sposób, termin oraz miejsce opublikowania sprostowania
œci czynu zabronionego”. W szczególnoœci nie s¹ dostatecznie i odpowiedzi. Sêdzia Biernat nie widzi powodu aby eliminowaæ
precyzyjnie okreœlone elementy hipotezy i dyspozycji normy z obiegu prawnego wy³¹cznie art. 46 ust. 1 Prawa prasowego poprawno karnej. Trybuna³ uzna³, ¿e skoro dosz³o w niniejszej spra- niewa¿ nie zawiera on wszystkich elementów normy prawnej,
wie do naruszenia przepisów prawno karnych, dosz³o równie¿ doprecyzowuje on przy tym art. 32. Powzi¹³ on w¹tpliwoœæ czy
do naruszenia zasady okreœlonoœci przepisów prawa wynikaj¹cej pomimo osiemnastomiesiêcznego terminu na wprowadzenie
zmian legislacyjnych ustawodawca dojdzie do konsensusu.
z zasady poprawnej legislacji, wyra¿onej w art. 2 Konstytucji.
Z dotychczasowych prac legislacyjnych wynika bowiem, ¿e s¹
Ponadto, oprócz wspólnej przes³anki rzeczowoœci sprostowania przedstawiane przeciwstawne koncepcje. U¿ycie nieprecyzyji odpowiedzi, art. 31 Prawa prasowego nie wprowadza ¿adnej dy- nych zwrotów jest ponadto nieuniknione w omawianej dziedziferencjacji pomiêdzy sprostowaniem a odpowiedzi¹. Wskazano, nie, a osi¹gniêcie szerszej okreœlonoœci ni¿ jest ona obecnie –
¿e rozró¿nienie i¿ sprostowanie odnosi siê do faktów, a odpowiedŸ mo¿e byæ trudne. W konkluzji sêdzia Biernat wskaza³, ¿e skutkiem
do opinii jest niemo¿liwe do przeprowadzenia w rzeczywistoœci, wyroku powinna byæ depenalizacja czynów polegaj¹cych na naponiewa¿ ka¿de stwierdzenie bêd¹ce s¹dem wartoœciuj¹cym ruszeniu przez redaktorów naczelnych obowi¹zków okreœlonych
opiera siê na faktach. Co do zgodnoœci z Konstytucj¹ RP art. 32 w art. 31 oraz 33 ust. 1 Prawa prasowego. Jedn¹ z mo¿liwoœci doPrawa prasowego Trybuna³ umorzy³ postêpowanie ze wzglêdu na chodzenia prawa do sprostowania mo¿e byæ art. 39 i 38 Prawa
prasowego, reguluj¹cy odpowiedzialnoœæ cywiln¹, odszkodosposób sformu³owania zaskar¿enia.
wawcz¹ w razie odmowy sprostowania, jak równie¿ art. 24 KodeKonsekwencj¹ wyroku jest utrata mocy obowi¹zuj¹cej art. 46 ust.1, ksu cywilnego.
art. 31 i art. 33 ust. 1 Prawa prasowego. Ustawodawca powinien
okreœliæ poprawnie z punktu widzenia standardów konstytucyj- Na marginesie nale¿y wskazaæ, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny zaj¹³
nych, penalizacjê zarówno zaniechania publikacji sprostowania siê sprostowaniem w wyroku z 5 maja 2004 r. (sygn. P 2/03). Poprasowego, jak i jego publikacji wbrew warunkom ustawowym.
Trybuna³ Konstytucyjny zostawia jednak woln¹ rêkê ustawodawcy
co do tego, czy chce utrzymaæ penalizacjê w razie odmowy pub- 4 Zob. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 731.
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stanowienia wynikaj¹ce z wyroku nie zosta³y jednak uwzglêdnione przez ustawodawcê.

w zwi¹zku z odmow¹ opublikowania sprostowania. Skargê konstytucyjn¹ oparto na art. 46 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 1 oraz
33 ust. 1–4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe
Co dalej ze sprostowaniem?
(Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.) oraz wnoszono o orzeczenie,
Odroczenie utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisów o 18 miesiêcy i¿ przepisy te s¹ niezgodne z art. 54 ust. 1, art. 42 ust. 1 w zwi¹zku
rodzi problem w kontekœcie wznowienia postêpowania. Redakto- z art. 14 i 2 Konstytucji RP 9. G³ównym zarzutem jest niezgodnoœæ
rzy naczelni skazani przed wyrokiem TK, mog¹ próbowaæ wzno- powy¿szych artyku³ów z gwarancjami wolnoœci prasy i s³owa.
wiæ postêpowanie w ich sprawie na podstawie art. 540 § 2 k.p.k.
Nie jest jednak jasne, czy s¹dy decyduj¹c o wszczêciu postêpo- Nowelizacja Prawa prasowego powinna opieraæ siê na przeniewania bêd¹ bra³y pod uwagê obecny stan prawny (przed uchyle- sieniu postêpowania o sprostowanie na grunt prawa cywilnego,
niem, poniewa¿ przepisy na podstawie których dosz³o do skaza- jako elementu procesu o ochronê dóbr osobistych. Odmowa punia obowi¹zuj¹ jeszcze przez 18 miesiêcy) czy te¿ interpretowaæ blikacji sprostowania rozpatrywana powinna byæ w trakcie postêbêd¹ przedmiotowe przepisy „z duchem” Konstytucji, tj. z uwzglê- powania o ochronê dóbr osobistych i powinna stanowiæ odrêbne
dnieniem niekonstytucyjnoœci podstawy skazania 5 .
Ÿród³o naruszenia dobrego imienia 10 . Nale¿a³oby siê równie¿
zastanowiæ nad wprowadzeniem szybkiego trybu postêpowania
Nowelizacja zaproponowana przez Ministerstwo Kultury i Dzie- s¹dowego w sprawach o publikacjê sprostowania. Takie postêdzictwa Narodowego dnia 8 grudnia 2010 r. zak³ada zast¹pienie powanie prowadzone w trybie nieprocesowym mo¿na wzorowaæ
obydwu instytucji (sprostowania i odpowiedzi) jedn¹ – sprosto- na przepisach reguluj¹cych chocia¿by „procesy wyborcze”. Cewaniem. Proponuje siê, aby odmowa sprostowania œcigana by³a lowym by³oby zapewnienie wydania prawomocnego nakazu
z oskar¿enia prywatnego, niezale¿nie od tego, czy pokrzywdzo- sprostowania nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 4-6 tygodni od momentu
nym jest osoba fizyczna czy prawna 6 . Proponowana nowelizacja wniesienia sprawy do s¹du. Jest to termin realny z punktu widzeusuwa karê ograniczenia wolnoœci z art. 46 Prawa prasowego 7 . nia mo¿liwoœci rozpoznania sprawy przez s¹d, jako ¿e nie by³oby
jego rol¹ badanie prawdziwoœci treœci sprostowania, ale tego,
Zmiany takie s¹ jednak niewystarczaj¹ce. Instytucja sprostowania czy nie zawiera ono oczywistej nieprawdy, spe³nia wymogi objêi odpowiedzi funkcjonuj¹ca w obecnym kszta³cie budzi wiele za- toœciowe, precyzyjnie odnosi siê do prostowanej informacji oraz
strze¿eñ. Wyegzekwowanie publikacji sprostowania nastrêcza nie narusza prawa.
wiele problemów, a istniej¹cy mechanizm s¹dowy (art. 38 ust. 1
Dominika Bychawska-Siniarska,
Koordynator Obserwatorium Wolnoœci Mediów w Polsce
prawa prasowego) pozostaje nieskuteczny. W zwi¹zku z powy¿szymi zastrze¿eniami niezbêdne jest zupe³ne odst¹pienie od sankcji karnych za odmowê publikacji sprostowania. Rozwi¹zanie to 5
Ten pogl¹d zosta³ wskazany przez Katarzynê Gonerê i Ewê £êtowsk¹ w „Wieloaspewydaje siê racjonalne i znajduje oparcie w obszernym orzeczniktowoœæ nastêpstw stwierdzenia niekonstytucyjnoœci”, Pañstwo i Prawo, maj 2008 r.
ctwie ETPC. W wyroku w sprawie Castells przeciwko Hiszpanii 8 6 A. Bodnar, D. Bychawska, Nowe prawo prasowe – za³o¿enia Ministerstwa Kultury,
Informacyjny „Obserwatorium Wolnoœci Mediów w Polsce”, nr 3marzec '09
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e sankcje karne w przypadku ingerencji 7 Biuletyn
Ustawa o zmianie ustawy Prawo prasowe opracowana 8 grudnia 2010 r., tekst na strow wolnoœæ wypowiedzi powinny byæ stosowane tylko wtedy, gdy
nie: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw.php.
8 Wyrok ETPC w sprawie Castells przeciwko Hiszpanii z 23 kwietnia 1992r., skarga
pañstwo dzia³a jako gwarant porz¹dku publicznego. Tymczasem
nr 11798/85, § 43, dostêpny na stronie: http://echr.coe.int/echr/en/hudoc. Ostatnio
omawiana instytucja chroni wy³¹cznie interes osoby domagaj¹cej
sprawdzone 15 stycznia 2011 r.
siê sprostowania. Odpowiedzialnoœæ karna wywo³uje mro¿¹cy 9 Informacja z: http://www.obserwatorium.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=2538&Itemid=106
skutek, studz¹c zapa³ mediów do poruszania kontrowersyjnych, 10 A. Bodnar, D. Szeœci³o, Prawo do sprostowania nie mo¿e t³umiæ wolnoœci prasy
„Rzeczpospolita” z 27 wrzeœnia 2009r.
ale spo³ecznie wa¿nych kwestii. Jest to szczególnie groŸne ze
wzglêdu na niejasnoœæ polskich przepisów dotycz¹cych sprostowaniu oraz kontrowersyjn¹ subiektywistyczn¹ teoriê tej instytucji.
Pe³na treœæ wyroków TK wraz z uzasadnieniem zosta³a
Do Trybuna³u Konstytucyjnego dnia 28 maja 2010 r. wp³ynê³a skaropublikowana na stronie internetowej www.obserwatorium.org
ga w sprawie J. Kopeæ, redaktora naczelnego „Tygodnika Pu³tuw zak³adce „Z wokandy – Trybuna³ Konstytucyjny”.
skiego” skazanego na karê 9 miesiêcy ograniczenia wolnoœci

Co dla mediów szykuje Ministerstwo Kultury?
Projekt nowelizacji prawa prasowego z 8 grudnia 2010 r.
Zniesiono instytucjê odpowiedzi, pozosta³ jednak obowi¹zek publikacji sprostowania i odpowiedzialnoœæ karna za jego odmowê (ograniczona jedynie do kary grzywny, dziœ grozi za ten czyn nawet kara
ograniczenia wolnoœci). Jednoczeœnie powody, dla których mo¿na
odmówiæ zamieszczenia sprostowania nie uleg³y zmianie, czyli –
jak stwierdzi³ Trybuna³ Konstytucyjny 1 grudnia 2010 r. – pozostaj¹
one nieprecyzyjne, a przez to naruszaj¹ konstytucyjn¹ zasadê nullum
crimen sine lege. Pojawi³a siê propozycja nieco zmienionej definicji „sprostowania”, ale w praktyce nie odbiega od sposobu definiowania tego pojêcia w aktualnym prawie prasowym.

Utrzymano obowi¹zek autoryzowania wypowiedzi. Zapisano jednak
now¹ definicjê autoryzacji: „Nie stanowi autoryzacji przekazanie nowej treœci wypowiedzi lub zaproponowanie nowych pytañ, a tak¿e
przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi”. Ma to zapobiec
sytuacjom, gdy rozmówcy zmieniaj¹ w autoryzacji sens swoich wypowiedzi. Wyznaczono tak¿e termin autoryzacji wypowiedzi. Bêdzie
on wynosi³ 12 godzin w przypadku dzienników oraz trzy dni w odniesieniu do innych wydawnictw, chyba ¿e strony umówi¹ siê inaczej.
Zapis ten ma przeciwdzia³aæ wstrzymywaniu publikacji pod pozorem autoryzacji.

www.obserwatorium.org
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PRASA INTERNETOWA
Projekt przewiduje ¿e pras¹ s¹ wszelkie publikacje periodyczne,
„jeœli ukazuj¹ siê za pomoc¹ druku, wizji, fonii lub innej techniki
rozpowszechniania, w tym w formie dokumentu elektronicznego”.
Zapis ten przes¹dza zatem, ¿e elektroniczne wersje dzienników
drukowanych, ale tak¿e takie ukazuj¹ce siê wy³¹cznie on-line zaliczaj¹ siê do prasy (nie podlegaj¹ jednak obowi¹zkowej rejestracji –
o czym ni¿ej). Projekt rozstrzyga jednoczeœnie, ¿e pras¹ nie s¹ blogi
internetowe, serwisy spo³ecznoœciowe, korespondencja elektroniczna i inne „przekazy niepodlegaj¹ce procesom przygotowywania
redakcyjnego”. Oznacza to, ¿e nie trzeba ich rejestrowaæ jako prasy,
nie bêd¹ mia³y obowi¹zku zamieszczania sprostowañ czy komunikatów urzêdowych. Ponadto, dziêki takiej regulacji osoba prowadz¹ca bloga nie bêdzie odpowiada³a za treœci zamieszczane przez czytelników na forach lub pod artyku³ami na takiej zasadzie jak redaktor
naczelny. Z drugiej strony autorzy blogów nie bêd¹ mogli korzystaæ
z ochrony prawa prasowego, np. powo³ywaæ siê na ochronê dziennikarskich Ÿróde³ informacji.
OBOWI¥ZEK REJESTRACJI PRASY INTERNETOWEJ
Ustawodawca wprowadzi³ koncepcjê fakultatywnej rejestracji dzienników i czasopism ukazuj¹cych siê w Internecie. Oznacza to, ¿e wydawcy, którzy nie zarejestruj¹ takiego tytu³u – nie bêd¹ ponosili odpowiedzialnoœci karnej z tytu³u niedope³nienia tego obowi¹zku. Wydawca bêdzie musia³ jednak dokonaæ rejestracji, jeœli chcia³by korzystaæ w pe³ni z przywilejów dziennikarskich, np. prawa do informacji
i tajemnicy dziennikarskiej, ochrony prawnej tytu³u prasowego itp.

Czego
w projekcie zabrak³o?
Projekt nie wprowadza radykalnych zmian prawa prasowego.
Choæ mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, czy jest to nowela na miarê potrzeb
nowoczesnych mediów, zaproponowane zmiany w wiêkszoœci s¹
krokiem uczynionym w w³aœciwym kierunku.
Najpowa¿niejsze zastrze¿enia budzi pozostawienie w projekcie
nowelizacji dotychczasowej regulacji dotycz¹cej publikacji sprostowañ przez redaktorów naczelnych, wraz z utrzymaniem odpowiedzialnoœci karnej za nieuzasadnione uchylenie siê od tego
obowi¹zku. Po pierwsze, projekt ten nie realizuje wytycznych Trybuna³u Konstytucyjnego, który uzna³ dotychczas obowi¹zuj¹ce
przepisy za niezgodne z art. 42 Konstytucji (kluczowe, okreœlone
w art. 33 ust. 1 obligatoryjne przyczyny odmowy zamieszczenia
sprostowania ujête s¹ bez zmian). Po drugie nowela zachowuje
odpowiedzialnoœæ karn¹ za odmowê publikacji sprostowania,
która uwa¿ana jest przez œrodowisko dziennikarskie i HFPC za
narzêdzie mog¹ce ograniczyæ wolnoœæ s³owa. Jak wielokrotnie
podkreœlaliœmy, pozbawienie sankcji karnych, nie oznacza³oby,
¿e normy zawarte w art. 31 i 33 prawa prasowego by³yby w ogóle
pozbawione sankcji. Jedn¹ z mo¿liwoœci ochrony praw osób dochodz¹cych roszczenia opublikowania sprostowania mo¿e byæ
art. 39 i 38 prawa prasowego, reguluj¹cy odpowiedzialnoœæ cywiln¹ w razie odmowy sprostowania, jak równie¿ art. 24 kodeksu
cywilnego.

DEFINICJA DZIENNIKARZA
Doprecyzowano definicjê dziennikarza, która obejmie osoby zatrudnione w redakcjach na umowê o pracê lub wspó³pracuj¹ce z nimi
na podstawie umów cywilnoprawnych.
„ARCHAIZMY”
Projekt zawiera wiele przepisów porz¹dkuj¹cych. Wyrzucono z niego odes³ania do prawa z PRL, zlikwidowano te¿ zapis o tym, ¿e redaktorem naczelnym musi byæ osoba o polskim obywatelstwie.
PODMIOTY ZOBOWI¥ZANE
DO UDZIELANIA INFORMACJI PRASIE
Nowelizacja rozszerza katalog podmiotów zobowi¹zanych do udzielania informacji prasie. Na pytanie o sw¹ dzia³alnoœæ wykraczaj¹c¹
poza zakres informacji publicznej bêd¹ musieli odpowiadaæ: przedsiêbiorcy, stowarzyszenia, fundacje, spó³dzielnie, czy wspólnoty mieszkaniowe, chyba informacje te s¹ objête tajemnic¹ na podstawie
innych przepisów lub ich ujawnienie narusza³oby prawo do prywatnoœci.
Z£AGODZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI KARNEJ
Projekt ³agodzi zagro¿enie kar¹ przewidziane w przepisach wprowadzaj¹cych odpowiedzialnoœæ karn¹ za przestêpstwa opisane w art.
45–49 a prawa prasowego. S¹ to m.in. odmowa publikacji sprostowania, odmowa zamieszczenia dokumentów urzêdowych wymienionych w art., 47, wydawanie prasy bez rejestracji, naruszenie zasad
tajemnicy dziennikarskiej. Obecnie przestêpstwa te zagro¿one s¹
kar¹ grzywny lub ograniczenia wolnoœci. W nowym projekcie pozostawiono jedynie karê grzywny.

stety z brakiem odpowiedzialnoœci zwi¹zana jest odpowiedzialnoœæ karna. W USA autoryzacja funkcjonuje jedynie jako element
dobrej praktyki dziennikarskiej, nie maj¹c prawnie wi¹¿¹cej mocy. Zaproponowana nowela œwiadczy tak¿e o silnym przywi¹zaniu
Ustawodawcy do odpowiedzialnoœci karnej za przestêpstwa
okreœlone w prawie prasowym. Choæ kary uleg³y z³agodzeniu,
nie zdecydowano siê na ca³kowite wyeliminowanie przepisów
karnych z ustawy. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, takie rozwi¹zanie by³oby to uzasadnione
z uwagi nieproporcjonaln¹ dolegliwoœæ sankcji karnych oraz istnienie innych narzêdzi prawnych (np. powództwa cywilnego),
które w skuteczny sposób zabezpieczaj¹ interesy osób poszkodowanych.
Projekt nie uwzglêdnia ponadto postulatów HFPC i Izby Wydawców Prasy dotycz¹cych wprowadzenia zapisów zakazuj¹cych
samorz¹dom lokalnym prowadzenia dzia³alnoœci wydawniczej
o charakterze prasowym. Dzia³alnoœæ ta czêsto prowadzi do zaburzenia norm uczciwej konkurencji, szczególnie w mniejszych
oœrodkach, gdzie prasa samorz¹dowa czêsto eliminuje z rynku
media niezale¿ne i w ten sposób monopolizuje rynek informacji
i debatê publiczn¹ na tym obszarze.

Prace nad now¹ ustaw¹ opóŸniaj¹ siê. Pomimo, i¿ Rz¹d zapowiada³ przyjêcie projektu z koñcem stycznia, a Minister Kultury Bogdan Zdrojewski zapewnia³, ¿e zostanie on uchwalony jeszcze
w tej kadencji Sejmu – jego losy wydaj¹ siê niepewne. Prace nad
W¹tpliwoœci budz¹ równie¿ zaproponowane terminy do dokona- projektem nadal tocz¹ siê w obrêbie Ministerstwa i szanse, ¿e
nia autoryzacji. Warto zastanowiæ siê, czy w kontekœcie aktualnych uda siê wprowadziæ nowe prawo prasowe w do czasu kolejnych
potrzeb rynku informacji, terminy te nie s¹ zbyt d³ugie. W wielu wyborów parlamentarnych coraz bardziej malej¹.
pañstwach autoryzacja w ogóle nie jest regulowana przez prawo
i wynika tylko i wy³¹cznie z zasad etyki dziennikarskiej. Nadal nieDominika Bychawska, Dorota G³owacka
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Z WOKANDY
ETPCz
Uwaga z porównaniem aborcji
do Holocaustu
Wed³ug orzeczenia ETPCz z dnia 13 stycznia
2011 roku, w sprawie Hoffer i Annen przeciwko Niemcom (numer skargi 397/07 i 2322/07),
skazanie aktywistów za znies³awienie z powodu porównania aborcji do Holocaustu nie naruszy³o art. 10 Konwencji.
Wnioskodawcami w sprawie byli Collene Hoffer, obywatelka Australii i W³och oraz Klaus Annen, obywatel Niemiec. Zostali oni skazani za
znies³awienie z powodu treœci zawartych
w rozprowadzanej przez nich broszurze antyaborcyjnej. W paŸdzierniku 1997 roku, skar¿¹cy rozdawali przed centrum medycznym w Norymberdze ulotki zawieraj¹ce informacje na
temat aborcji i okreœlaj¹ce jednego z lekarzy
z centrum (doktora F.) jako „specjalistê od zabijania”. Broszura wzywa³a do zatrzymania
„mordowania dzieci w ³onie matki” w centrum
medycznym i zawiera³a miêdzy innymi stwierdzenie „kiedyœ: Holocaust / dzisiaj: Babycaust”.
W imieniu centrum medycznego oraz lekarza,
którego dotyczy³y treœci zawarte w ulotce, miasto Norymberga wnios³o akt oskar¿enia przeciwko pani Hoffer i panu Annen, zarzucaj¹c im
dokonanie znies³awienia. Zostali oni uniewinnieni przez S¹d Rejonowy w Norymberdze
w lipcu 1998 roku. S¹d uzna³, ¿e rozprowadzanie broszur by³o dopuszczalne z uwagi na art. 5
niemieckiej konstytucji, gwarantuj¹cy prawo
do wolnoœci wyra¿ania opinii.
Jednak w 1999 roku S¹d Okrêgowy Nurymberga-Fürth uchyli³ wyrok i stwierdzi³, i¿ skar¿¹cy
dopuœcili siê znies³awienia na szkodê centrum
medycznego i lekarza. S¹d orzek³, ¿e stwierdzenie „kiedyœ: Holocaust / dzisiaj: Babycaust”,
rozpatrywane w kontekœcie innych treœci zawartych w broszurze, zrównuje prowadzon¹
zgodnie z prawem dzia³alnoœæ lekarza z Holocaustem, najbardziej odra¿aj¹c¹ zbrodni¹ ludobójstwa. Oskar¿eni mieli prawo, zdaniem s¹du,
u¿yæ nawet przesadzonej krytyki do osi¹gniêcia swoich celów, jednak¿e zawarte w broszurze sformu³owanie nie mo¿e byæ chronione
przez prawo do wolnoœci wypowiedzi, jako ¿e
krytykuje lekarza w sposób, który nie by³ konieczny do wyra¿enia opinii na jego temat. S¹d
na³o¿y³ karê grzywny na oboje oskar¿onych.
Wyrok zosta³ utrzymany w mocy przez S¹d
Apelacyjny w Bawarii.
C. Hoffer i K. Annen z³o¿yli w styczniu 2000 r.
skargê do Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego. W maju 2006 roku Federalny Trybuna³
Konstytucyjny uchyli³ wyrok s¹du okrêgowego
w zakresie skazania za znies³awienie ze szkod¹ dla centrum medycznego, a pozosta³¹ czêœæ
skargi oddali³. Wed³ug s¹du, pani Hoffer i pan
Annen nie ograniczyli siê do generalnego skrytykowania wykonywania zabiegów przerywania ci¹¿y – co mieli pe³ne prawo zrobiæ – ale
skierowali swoje zarzuty bezpoœrednio przeciwko lekarzowi. S¹d uzna³, ¿e mimo i¿ samego

oœwiadczenia o Holocauœcie nie mo¿na zakwa- rynek prasowy, to przepis s³u¿¹cy ochronie wylifikowaæ jako zniewagi, to jednak powa¿nie dawcy, tak aby na rynku nie znajdowa³y siê punaruszy³o ono dobra osobiste lekarza. Po prze- blikacje o tej samej nazwie”. W opinii S¹du oskazaniu sprawy, s¹d okrêgowy ostatecznie na- kar¿ony nie mo¿e siê powo³ywaæ na swoj¹ nie³o¿y³ kary grzywny w wysokoœci odpowiednio œwiadomoœæ. Poniewa¿ funkcjonuje na rynku
150 i 100 euro.
prasowym, musi mieæ okreœlony poziom œwiaC. Hoffer i K. Annen wnieœli skargê do ETPCz, domoœci i wiedzy. „Przecie¿ rejestrowa³ gazetê
stwierdzaj¹c miêdzy innymi, i¿ skazanie ich za w formie papierowej” – zaznaczy³ s¹d.
dystrybucjê broszur naruszy³o ich prawo do W lipcu 2010 r. Rzecznik Praw Obywatelskich
wolnoœci wyra¿ania opinii przys³uguj¹ce im wniós³ kasacjê na korzyœæ Leszka Szymczaka
z mocy artyku³u 10. Zdaniem Trybuna³u, skaza- od wyroku S¹du Okrêgowego z 7 lutego 2008 r.
nie pani Hoffer i pana Annena, które bezsprze- Na rozprawie stawi³ siê przedstawiciel Rzecznicznie stanowi³o ingerencjê w ich prawo do ka Praw Obywatelskich, wskazywa³ on na ra¿¹wolnoœci wypowiedzi, oparte by³o na niemie- ce i maj¹ce istotny wp³yw na treœæ poprzednich
ckim kodeksie karnym, a tym samym by³o orzeczeñ naruszenia prawa karnego proceso„przewidziane przez ustawê” w rozumieniu art. wego – art. 433 par. 2 k.p.k. w zw. z art. 7 k.p.k.
10. Mia³o ono na celu ochronê „dobrego imie- poprzez nienale¿yte rozwa¿enie podniesionenia i praw innych osób”, w tym przypadku do- go w apelacji oskar¿onego zarzutu, i¿ S¹d I inbrego imienia lekarza i jego dóbr osobistych. stancji b³êdnie uzna³, ¿e strona www.gazetabyW odniesieniu do pozosta³ych kwestii, a miano- towska.pl jest publikacj¹ w postaci przekazu
wicie tego, czy ingerencja by³a „niezbêdna za pomoc¹ dŸwiêku i obrazu. Wnosi³ on o uchyw spo³eczeñstwie demokratycznym”, Trybuna³ lenie wyroku S¹du Okrêgowego w S³upsku
stwierdzi³, i¿ s¹dy niemieckie przyjê³y, ¿e wszy- w zaskar¿onej czêœci i uniewinnienie oskar¿ostkie stwierdzenia zawarte w broszurze z wy- nego od pope³nienia przypisanego mu czynu
j¹tkiem jednego, czyli „kiedyœ: Holocaust / z art. 45 ustawy Prawo prasowe. Prokurator
dzisiaj: Babycaust” stanowi¹ akceptowalny ele- wnioskowa³ o oddalenie kasacji.
ment publicznej debaty wchodz¹cy w zakres S¹d Najwy¿szy uzna³ kasacjê za oczywiœcie
wolnoœci s³owa. Trybuna³ wskaza³ ponadto, ¿e bezzasadn¹. Ze wzglêdu jednak na dzienninie mo¿na rozpatrywaæ wp³ywu, jaki wyra¿enie karzy siedz¹cych na sali, sêdzia sprawozdawca,
opinii wywar³o na dobra osobiste innej osoby Jacek Sobczak, przedstawi³ kilka s³ów wyjaœniew oderwaniu od kontekstu historycznego i spo- nia. Wskaza³ on, ¿e stanowiskiem S¹du Najwy¿³ecznego, w którym zosta³o dokonane; Trybu- szego nie jest chêæ rejestracji czy regulacji Inna³ zgodzi³ siê zatem z wnioskiem s¹dów nie- ternetu, lecz przestrzeganie obowi¹zku rejestmieckich, ¿e wspomniane stwierdzenie stano- racji prasy w rozumieniu art. 7 ust. 1 Prawa p rawi³o bardzo powa¿ne pogwa³cenie dóbr oso- sowego. Internetu nie da siê bowiem zarejestbistych lekarza. Co wiêcej, stosunkowo nie- rowaæ. Poniewa¿ jednak jest mo¿liwoœæ wydawielkie sankcje karne, jakie zosta³y na³o¿one wania prasy w Internecie, powinna ona byæ rena skar¿¹cych by³y w tych okolicznoœciach jestrowana tak jak ta papierowa. Doda³, ¿e praproporcjonalne. Wed³ug Trybuna³u nie dosz³o s¹ mo¿e byæ serwis informacyjny, radiowy czy
telewizyjny. Rejestracja ma na celu ochronê tyzatem do naruszenia art. 10.
tu³u przed nieuczciw¹ konkurencj¹ i wykorzystaniu go przez innego wydawcê. Rejestracja
ma równie¿ chroniæ interesy wydawcy i normoZ KRAJU
waæ takie kwestie jak prawa autorskie czy te¿
zakres umieszczania w prasie internetowej reRejestracja gazety internetowej
klam. Sêdzia J. Sobczak wskaza³, ¿e skoro L.
obowi¹zkowa
Dnia 15 grudnia 2010 r. S¹d Najwy¿szy rozpozna³ Szymczak przed 1993 r. wydawa³ papierow¹
kasacjê wniesion¹ przez Rzecznika Praw Oby- wersjê gazety pt. Gazeta Bytowska, która nastêwatelskich w sprawie Leszka Szymczaka, reda- pnie na kilka lat zniknê³a z rynku, to musia³ on
ktora naczelnego portalu www.gazetabytow- wiedzieæ, ¿e dokonana wówczas rejestracja
ska.pl (sygn. akt III KK 250/10).
tytu³u przesta³a obowi¹zywaæ i powinien go zaLeszek Szymczak by³ oskar¿ony o brak reje- rejestrowaæ ponownie. Z regu³y bowiem wydastracji portalu internetowego jako tytu³u praso- niu papierowemu towarzyszy wydanie elektrowego w rozumieniu art. 45 Prawa Prasowego. niczne i oba w tym samym zakresie podlegaj¹
Sprawa rozpoznawana przez S¹d Najwy¿szy rejestracji. Na zakoñczenie sêdzia J. Sobczak
dotyczy drugiego czynu. W tym zakresie Leszek mówi³, ¿e równie¿ Europejski Trybuna³ Praw
Szymczak wyrokiem S¹du Okrêgowego w S³up- Cz³owieka mia³ okazje wypowiadaæ siê co do
sku z dnia 7 lutego 2008 r. zosta³ uznany winnym systemu rejestracji prasy, uznaj¹c j¹ za zbie¿n¹
pope³nionego czynu. Ze wzglêdu na znikom¹ z art. 10 Konwencji.
szkodliwoœæ spo³eczn¹ czynu s¹d warunkowo
umorzy³ postêpowanie w sprawie.
„Obserwatorium” nie podziela stanowiska S¹S¹d Okrêgowy w S³upsku uzasadniaj¹c wyrok du Najwy¿szego. Uznajemy bowiem, ¿e s¹ inne
stwierdzi³, ¿e „ustalenia s¹du I instancji s¹ pra- instrumenty prawne umo¿liwiaj¹ce chronienia
wid³owe mamy do czy nienia z pras¹, by³ obo- tytu³u prasowego, takie jak prawo konkurencji
wi¹zek rejestracji, to kwestia oczywista”. S¹d czy te¿ powództwo o ochronê dóbr osopodkreœli³, ¿e „przedmiotem ochrony jest tutaj bistych.

www.obserwatorium.org
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³ania policji i s³u¿b specjalnych (w szczególnoœci kontrolowanie bilingów dziennikarzy bez
uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przeZ przykroœci¹ odnotowaliœmy równie¿, ¿e sê- stêpstwa).
dzia sprawozdawca nie odniós³ siê w ¿aden
sposób do kwestii odpowiedzialnoœci karnej Odpowiedzialnoœæ dziennikarza za cytat
zwi¹zanej z uchybieniem obowi¹zkowi rejest- 28 stycznia 2011 r. S¹d Apelacyjny w Krakowie
racji prasy internetowej. W œwietle orzecznic- oddali³ apelacjê A.K., który pozwa³ dziennikarza
twa ETPCz odpowiedzialnoœæ karna dzien- Faktów Oœwiêcim – Paw³a Wodniaka o ochronê
nikarzy, za s³owo jest uznawana za niepropor- dóbr osobistych w zwi¹zku z tym, ¿e dziennicjonaln¹ w œwietle dóbr jakie mia³aby chroniæ. karz umieœci³ w swoim materiale filmowym emitowanym w serwisie informacyjnym w InterneDziennikarz pokrzywdzony przez CBŒ
cie niepochlebn¹ wypowiedŸ so³tysa BroszkoDnia 3 stycznia 2011 r. S¹d Rejonowy dla War- wic na temat powoda.
szawy-Œródmieœcia uwzglêdni³ za¿alenie Woj- Dziennikarz przygotowywa³ materia³ o blokaciecha Czuchnowskiego na zarz¹dzenie Proku- dzie drogi, któr¹ zorganizowali mieszkañcy
ratury Okrêgowej w Zielonej Górze, która uzna- miejscowoœci, aby zaprotestowaæ przeciwko
³a, ¿e dziennikarz nie jest pokrzywdzonym funkcjonowaniu lokalnej ¿wirowni, która ich
w sprawie przekroczenia uprawnieñ CBŒ, pole- zdaniem dzia³a³a nielegalnie i stanowi³a zagrogaj¹cego na m.in. stosowaniu wobec niego kon- ¿enie dla lokalnej spo³ecznoœci. So³tys w trakcie
troli operacyjnej (sygn. II Kp 1896/10). Tym swojej wypowiedzi wymieni³ pe³ne nazwisko
samym W. Czuchnowski uzyska³ status pokrzy- powoda, by³ego w³aœciciela ¿wirowni Pana
wdzonego w prowadzonym postêpowaniu. A.K., mówi¹c, ¿e w zwi¹zku z d zia³alnoœci¹ ¿wiChodzi o œledztwo Prokuratury Okrêgowej rowni zosta³ on ju¿ „postawiony w stan oskar¿ew Zielonej Górze w sprawie pods³uchiwania nia kryminalnego”.
i zbierania bilingów dziesiêciorga dziennikarzy Pan A. K. pozwa³ autora reporta¿u P. Wodniaka
przez CBŒ, ABW i CBA w cza sach rz¹dów PiS. za naruszenie dóbr osobistych w zwi¹zku
Przedstawienie ustnych motywów uzasadnienia z umieszczeniem w materiale jego pe³nego napostanowienia S¹du odby³o siê przy wy³¹czeniu zwiska w kontekœcie tocz¹cego siê przeciwko
jawnoœci. W konsekwencji wydanej decyzji Czu- niemu postêpowania karnego. Zdaniem powochnowski bêdzie móg³ siê zapoznaæ z aktami da zachowanie pozwanego naruszy³o zasadê
œledztwa. Zdaniem dziennikarza, znajduj¹ siê domniemania niewinnoœci oraz art. 13 ust. 2
tam prawdopodobnie dokumenty mog¹ce po- ustawy prawo prasowe ("Nie wolno publikowaæ
twierdziæ inwigilacjê 10 dziennikarzy m.in. Ma- w prasie danych osobowych i wizerunku osób,
cieja Dudy („Rzeczpospolita”, „Newsweek”, przeciwko którym toczy siê postêpowanie przyobecnie tvn24.pl), Moniki Olejnik (TVN24 i Ra- gotowawcze lub s¹dowe, jak równie¿ danych
dio ZET), Bertolda Kittela („Rzeczpospolita”, osobowych i wizerunku œwiadków, pokrzywobecnie TVN). Ponadto, dziêki takiemu posta- dzonych i poszkodowanych, chyba ¿e osoby te
nowieniu s¹du, inni dziennikarze bêd¹ mogli wyra¿¹ na to zgodê").
tak¿e wyst¹piæ o uznanie za pokrzywdzonych Powód domaga³ siê m.in. 15 tys. z³. zadoœæuczyprzez jak twierdz¹ niezgo dne z prawem dzia- nienia za naruszenie dóbr osobistych, przepro-

sin oraz usuniêcia reporta¿u z portalu internetowego, w zakresie, w jakim ujawnia jego dane.
S¹d I instancji oddali³ powództwo (sygn. akt.
IC 1050/09). Sad uzna³, ¿e wyemitowany materia³ filmowy mieœci³ siê w granicach wolnoœci
wypowiedzi i realizowa³ prawo mieszkañców
Broszkowic i okolic do informacji o sprawach
lokalnych. Reporta¿ i wypowiedŸ burmistrza
dotyczy³y blokady drogi i nie odnosi³y siê bezpoœrednio do procesu karnego powoda. „Newsowy” charakter nagrania uniemo¿liwi³ powodowi szczegó³ow¹ weryfikacjê wszystkich wypowiedzi, które znalaz³y siê w materiale. Tym
bardziej, ¿e relacjonuj¹c s³owa so³tysa Broszkowic, dziennikarz dzia³a³ w zaufaniu do osoby
sprawuj¹cej funkcjê publiczn¹. Dziennikarz nie
mo¿e wiêc ponosiæ odpowiedzialnoœci za naruszenie dóbr osobistych przedsiêbiorcy.
S¹d Apelacyjny w pe³ni podzieli³ argumentacje
s¹du I instancji i oddali³ apelacjê powoda. Wyrok jest prawomocny.
Obserwatorium Wolnoœci Mediów w Polsce
HFPCz uczestniczy³o w rozprawach jako obserwator oraz znalaz³o dla pozwanego pe³nomocnika – mec. Marlenê Pecynê, która zgodzi³a siê reprezentowaæ dziennikarza pro bono.

Najnowsze informacje
na stronie internetowej
„Obserwatorium”

REDAKCJA BIULETYNU
Dr Adam Bodnar – redaktor naczelny
Koordynator merytoryczny „Obserwatorium”, doktor nauk prawnych,
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekretarz Zarz¹du Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka.
A.Bodnar@hfhr.org.pl
Dominika Bychawska-Siniarska, koordynator „Obserwatorium”,
prawnik, absolwentka Kolegium Europejskiego w Natolinie, w latach
2005–2006 wspó³pracownik Programu Spraw Precedensowych
Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, w latach 2007–2008 prawnik

Chcesz dostawaæ nasz comiesiêczny biuletyn?
Napisz: obserwatorium@hfhr.org.pl

w Kancelarii Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.
D.Bychawska@hfhr.org.pl
Dorota G³owacka, asystentka „Obserwatorium”, absolwentka
Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego oraz Szko³y
Prawa FrancuskiegoUniwersytetu Francois - Rebelais w Tours,
odby³a sta¿ w Miêdzynarodowym Trybunale Karnym dla by³ej
Jugos³awii w Hadze.
D.Glowacka@hfhr.org.pl
WYDAWCA:

HELSIÑSKA FUNDACJA PRAW CZ£OWIEKA
Obserwatorium wolnoœci mediów w Polsce
ul. Zgoda 11; 00–018 Warszawa
Tel. 022 556 44 54, faks: 022 556 44 75

e-mail: obserwatorium@hfhr.org.pl
http://www.obserwatorium.org
Projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê, Liechtenstein i Norwegiê ze œrodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz bud¿etu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych.
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