
„Kto w mówieniu miarę przebiera, odrazę budzić będzie,

a ten co na wszystko sobie pozwala, popadnie w nienawiść.

Lepiej się potknąć na gruncie pod nogami, niż o wybryk języka”.

Mdr. Syr. 20.8; 20.18.

Wprowadzenie

WprowadzenieWprowadzenieJedną z cech współczesnych społeczeństw demokratycznych jest wypra-
cowanie powszechnie uznawanych standardów życia społecznego, a ich za-
chowywanie – faktycznym probierzem istnienia, bądź nieistnienia demokra-
cji. W ustawach zasadniczych państw mieniących się demokratycznymi nie-
kwestionowaną pozycję zajmuje wolność prasy. Fakt, że nie jest to jedyna,
a jedna z kilku wartości stanowiących fundament demokratycznego państwa
prawa, powoduje, że w praktyce możliwe są jej konflikty z wartościami pozo-
stałymi. Wśród wartości, które najczęściej stają w relacji konfliktu w stosun-
ku do wolności prasy należy wymienić dobra osobiste, w szczególności do-
bre imię.

W związku z tym podjęty temat – „Prawo do dobrego imienia a wolność
prasy” – zasługuje na opracowanie zarówno ze względu teoretycznego, jak
i praktycznego. W pierwszym przypadku należy stwierdzić, że temat jest nie-
zmiennie, od wielu lat, interesujący poznawczo. Żyjemy w XXI w., w świecie,
w którym nieustannie rośnie znaczenie i wartość informacji. Informacja
stała się towarem równie cennym, a często znacznie cenniejszym niż towary
tradycyjnie kwalifikowane do kategorii bogactw. Kraje wysoko rozwinięte za
przyczyną multimediów i procesu globalizacji również w zakresie informa-
cji, stały się „globalną wioską”, a ich społeczność zmieniła się tak bardzo, że
określenie „społeczeństwo przemysłowe” zastąpiono określeniem „społecze-
ństwo informacyjne”1. Autor tego terminu Kenitchi Koyama użył go po raz
pierwszy w 1969 r.2 Jednym z kanałów przekazywania informacji są media.
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1 Por. W. Kilian, Schutz der Persönlichkeit in der Informationsgesellschaft,
AUWr 1997, Nr 36, s. 13.

2 T. Goban-Klas, Uniwersytet a mass-media, FA 1997, Nr 2, s. 22. Owo „jokoka
kayami” (społeczeństwo informacyjne) według K. Koyama charakteryzuje co naj-
mniej sześć zasadniczych cech: „utowarowienie” informacji, rozpowszechnienie tech-
nik informacyjnych, bogactwo informacji i kanałów jej przesyłania, łączenie się
różnych mediów i technik informacyjnych, zdominowanie gospodarki przez sektor
informacyjny oraz specjalny status nauki oraz wiedzy teoretycznej zajmującej się in-
formacją.



Mimo upływającego czasu i procesu okrzepnięcia demokracji w państwach
cywilizowanych, ciągle trwa dyskusja nad treścią i granicami wolności prasy
i nic nie wskazuje na bliskie jej rozwiązanie, ponieważ życie dostarcza no-
wych sytuacji, w obliczu których jesteśmy zmuszani do ponownego namysłu
nad treścią tej zasady i jej granicami1. Właśnie dlatego przybliżanie tematyki
wolności prasy i jej ewentualnych ograniczeń może ułatwić poznanie
– a przez to zrozumienie – problemów ważnych, aktualnych i dotyczących
każdego uczestnika życia społecznego. W tym sensie można mówić także
o praktycznym walorze tego opracowania.

Przedstawienie zagadnienia relacji prawa do dobrego imienia oraz wol-
ności prasy wymaga zdefiniowania i doprecyzowania podstawowych pojęć
zawartych w temacie, a więc pojęć: „wolność prasy” oraz „dobre imię”. Kate-
goria „wolność prasy” zbudowana jest z dwóch terminów: wolność i prasa.
Zdefiniowanie pojęcia prasa nie stwarza większych trudności, ponieważ dys-
ponujemy jego definicją normatywną. Artykuł 7 ust. 2 ustawy z 26.1.1984 r.
– Prawo prasowe2 stanowi, że „prasa oznacza publikacje periodyczne, które
nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz
do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą,
a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy
teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe;
prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicz-
nego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i ra-
diowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą
druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje
również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością
dziennikarską”. Zgodnie z pkt 2 i 3 art. 7 PrPras dziennikiem jest ogólnoinfor-
macyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku
i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu, a czasopismem jest druk
periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu uka-
zujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku. Jak wi-
dać różnica między dziennikami a czasopismami sprowadza się do częstotli-
wości ich ukazywania się na rynku. Interwał przyjęty dla ich odróżniania ma
charakter umowny i jest różnie regulowany w różnych systemach praw-
nych3. Analizując treść definicji normatywnej prasy należy podkreślić, że
ustawodawca proponuje bardzo szerokie jej rozumienie. Z jednej strony są to
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1 Dyskusja jest obecna także w państwach, które z problemem zetknęły się nieco
wcześniej; por. B. Rüthers, Medienfreiheit und Persönlichkeitsschutz im Konflikt. Er-
fahrungen und Grundsätze in Praxis und Lehre der Bundesrepublik Deutschland,
[w:] Kultura i prawo. Wolność mediów, J. Krukowski, O. Theisen (red.), Lublin 2002,
s. 80–113.

2 Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.
3 Por. J. Sobczak, Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 113.



wszelkiego rodzaju publikacje (nie tylko drukowane), które charakteryzują
się periodycznością oraz nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości. Z dru-
giej strony są nią w rozumieniu ustawodawcy zespoły ludzi i poszczególne
osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. Można więc mówić
o dwóch aspektach prasy: przedmiotowym i podmiotowym.

Większe trudności stwarza skonstruowanie definicji wolności, a sama
wolność jest przedmiotem badań nie tylko prawników, ale także filozofów,
teologów, psychologów i socjologów. Analizując różne definicje wolności
można przyjąć, że treść każdej z nich jest uwarunkowana przyjętą orientacją
metodologiczną, opcją światopoglądową, a nade wszystko przyjętą koncep-
cją człowieka1. Potocznie przez wolność rozumie się niezależność jakiegoś
podmiotu od jakiegokolwiek uwarunkowania. W ujęciu filozofii personali-
stycznej i katolickiej nauki społecznej wolność jest cechą konstytutywną
istoty ludzkiej. Wolność to atrybut człowieka polegający na tym, że może on
samookreślać się: działać lub nie działać oraz działać tak lub inaczej, czyli de-
cydować i wybierać, a także opierać się presji zewnętrznej2. Bezpośrednim
źródłem tej wartości jest wrodzona godność osoby ludzkiej, gdyż człowiek
rodzi się jako istota rozumna, wolna i obdarzona sumieniem. Przymiotów
tych wyzbyć się nie może. Nikt też nie jest zdolny jej ich pozbawić. Dlatego
godność człowieka jest niezbywalna i trwała. W nauce społecznej Kościoła
godność osoby ludzkiej jest wartością powszechną i absolutną, gdyż jej osta-
teczną podstawą jest imago Dei, i w związku z tym ujmowana jest w podwój-
nej dymensji: naturalnej i nadprzyrodzonej3. Człowiek jest wolny, ponieważ
posiada zdolność opowiedzenia się po stronie prawdy i dobra. Jest wolny,
ponieważ ma zdolność wyboru, będąc „od wewnątrz poruszony i naprowa-
dzony”4. Innymi słowy być wolnym to móc i chcieć wybierać oraz żyć zgod-
nie z właściwie ukształtowanym sumieniem. W związku z powyższym wol-
ność jest naturalną, przyrodzoną i niezbywalną wartością człowieka. Prawo-
dawca poprzez akty prawne nie tworzy jej, a jedynie ją potwierdza. Wolność
można ujmować w dwóch aspektach: negatywnym i pozytywnym. W aspek-
cie negatywnym jest „wolnością od” i jest wolnością od ingerencji
z zewnątrz. W aspekcie pozytywnym jest „wolnością do” i oznacza wymóg
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1 Szerzej L. Jaskuła, Zasada wolności prasy w prawie polskim, PAK 2002, Nr 4,
s. 50.

2 T. Żeleźnik, Wolność, [w:] Słownik katolickiej nauki społecznej, W. Piwowarski
(red.), Warszawa 1993, s. 192.

3 Por. F. J. Mazurek, Społeczno-prawne konsekwencje zasady godności osoby ludz-
kiej, Chrześcijanin w świecie 1989, Nr 189, s. 3; Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka
społeczna, Lublin 1994, s. 149.

4 Por. Jan Paweł II, Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność (1.1.1981 r.),
Nr 5, [w:] Paweł VI, Jan Paweł II. Orędzia na światowy dzień pokoju, K. Cywińska
(red.), Rzym–Lublin 1987, s. 127.



otwarcia się i aktywności wobec innych podmiotów. Trzeba także pamiętać,
że wolność nie jest wartością absolutną. Nie jest swobodą czynienia wszyst-
kiego i w ściśle określonych warunkach może być skutecznie ograniczana
przez państwo1. Wydaje się, że na podstawie poczynionych uwag o wolności
człowieka można przyjąć, że z jednej strony jest to pewien stan idealny do
którego dążymy, z drugiej jest to określony stan faktyczny, którego zakres
i stopień realizacji są gwarantowane przez ustanawiane prawo. Wykorzy-
stując powyższe definicje prasy i wolności autorka definiuje wolność prasy
jako zagwarantowaną prawnie możliwość wydawania wszelkiego rodzaju
publikacji, które charakteryzują się periodycznością oraz nie tworzą zam-
kniętej, jednorodnej całości, oraz zagwarantowaną prawnie możliwość
działalności dziennikarskiej. Z przyjętej definicji wynika, że wolność prasy
można ujmować w dwóch aspektach: jako wolność prasowej działalności wy-
dawniczej oraz jako wolność działalności dziennikarskiej. Treść wolności
prasy w każdym z wymienionych aspektów jest wyznaczona z jednej strony
przez wskazanie pozytywnie określonego obszaru tej wolności oraz przez
wskazanie jej ograniczeń.

Kolejnym, ważnym z punktu widzenia tematu publikacji pojęciem, które
wymaga zdefiniowania jest dobre imię. Kategoria ta nie została wymieniona
wprost wśród przykładów dóbr osobistych podawanych przez ustawodawcę
w art. 23 KC, ale bez wątpienia jest jednym z nich, o czym świadczy bogate
orzecznictwo sądów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych oraz sta-
nowisko doktryny. Biorąc pod uwagę otwarty katalog dóbr osobistych za-
warty w art. 23 KC należy podkreślić, że dobrem, które najbardziej korespon-
duje z kategorią dobrego imienia jest cześć. Niektóre publikacje używają za-
miennie tych kategorii. Słownik języka polskiego podaje, że dobre imię to
sława, rozgłos, reputacja, opinia, honor2 i jako przykład takiego użycia intere-
sującej nas kategorii podaje zdania: „Rzucić cień na czyjeś dobre imię” lub
„Szargać dobre imię rodziny, instytucji”. Słownik katolickiej nauki społecznej
utożsamia dobre imię z pojęciem honoru i ten ostatni definiuje jako rodzaj
godności zasadzający się na osobistej wartości jednostki lub grupy i na sza-
cunku jaki z tego tytułu odbiera od innych3. Również S. Grzybowski twier-
dzi, że używając kategorii cześć, godność, honor czy dobre imię mamy na my-
śli tylko jedno dobro osobiste, choć określenia te nie są jednak w całej pełni
synonimami4. W cywilistyce przyjmuje się dość powszechnie, że dobre imię
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1 Por. Sobór Watykański II, konst. duszp. Gaudium et spes, 1965, Nr 17; J. S. Mill,
O wolności, Warszawa 1959, s. 172; J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków
1993, s. 213; J. H. Hallowell, Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993, s. 107.

2 Uniwersalny słownik języka polskiego, S. Dubisz (red.), t. I, Warszawa 2006, s. 1195.
3 Por. A. Tarczyński, Honor, [w:] Słownik katolickiej..., s. 63.
4 Por. S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych pra-

wa cywilnego, Warszawa 1957, s. 86.



jest jednym z aspektów czci człowieka traktowanej jako pojęcie nadrzędne
i jawiące się w dwóch aspektach – jako cześć „zewnętrzna” w postaci właśnie
dobrego imienia i jako cześć „wewnętrzna” w postaci godności osobistej. Nie
wchodząc w spory dotyczące zasadności przytoczonego podziału podkreślić
należy, że oba aspekty są ściśle ze sobą związane. Biorąc pod uwagę powyż-
sze rozważania przyjmuje się, że dobre imię jest chronionym prawem do-
brem osobistym, a więc wartością związaną z wewnętrzną sferą życia ludz-
kiego, której treścią jest pozytywna ocena podmiotu przez opinię publiczną.
Przyjmuje się, że dobre imię w aspekcie normatywnym wiąże się z przy-
sługującym każdemu domniemaniem, że zasługuje on na szacunek ze strony
społeczeństwa z racji bycia człowiekiem. W przypadku osoby prawnej dobre
imię oznacza chronione prawem dobro osobiste rozumiane jako dobre
mniemanie innych osób o danym podmiocie prawa1.

Zarówno dobra osobiste, jak i wolność prasy były w ostatnich latach sto-
sunkowo często przedmiotem badań naukowych. Zagadnienia te przedsta-
wiano z punktu widzenia nie tylko prawa, ale także innych nauk, w tym psy-
chologii, politologii czy socjologii. Z prawniczymi opracowaniami do-
tyczącymi zagadnienia dóbr osobistych związane są takie znakomite
nazwiska jak S. Grzybowski, A. Szpunar, A. Kopff, J. Serda, M. Safjan,
J. Piątkowski czy B. Kordasiewicz. Kwestiami dotyczącymi mediów w tym
wolności wypowiedzi i wolności prasy zajmuje się J. Sobczak, I. Kamiński,
T. Goban-Klass, A. Młynarska-Sobaczewska. Niewiele jednak publikacji do-
tyczy ograniczeń zasady wolności prasy ze względu na dobre imię.

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie relacji między prawem do
dobrego imienia a wolnością prasy. Biorąc pod uwagę temat niniejszej publi-
kacji główny jej problem można ująć w pytaniu: „Czy prawo do dobrego imie-
nia jest elementem ograniczającym wolność prasy i czy jego ochrona jest wy-
starczająco zagwarantowana przez obowiązujący system prawa?”. W związku
z tak postawionym problemem teza publikacji sformułowana została w spo-
sób następujący: Prawo do dobrego imienia jest elementem ograniczającym
wolność prasy, ale system obowiązującego prawa nie gwarantuje przedmio-
towemu prawu wystarczającej ochrony.

Aby rozstrzygnąć postawiony problem i zweryfikować przyjętą tezę, pro-
blematyka publikacji została zawarta w szeregu pytań szczegółowych: co jest
genezą prawa do dobrego imienia i wolności prasy?, jak prawo obowiązujące
w RP reguluje kwestię wolności prasy?, w jaki sposób prawo obowiązujące
w RP chroni dobre imię?, w jaki sposób prasa może naruszać dobre imię?, ja-
kie są przesłanki wyłączenia bezprawności naruszenia dobrego imienia
w działalności prasowej?, jak przedstawia się kwestia odpowiedzialności
z tytułu ingerencji w prawo do dobrego imienia w ramach działalności pra-
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1 Por. A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005, s. 167.



sowej?, jak należy ocenić system ochrony prawa do dobrego imienia w ra-
mach działalności prasowej w Polsce? W bezpośrednim związku z tak zakre-
śloną problematyką pozostaje struktura publikacji, na którą składa siedem
rozdziałów.

W publikacji korzystano z kilku metod naukowych. Podstawowe znacze-
nie miały: metoda egzegetyczna (analiza treści przepisów) i dogmatyczna
(odwołanie się do wypracowanych pojęć) oraz metoda prawnoporównaw-
cza. Natomiast konstrukcja publikacji zbudowana została w oparciu o meto-
dę historyczno-krytyczną, zaczerpniętą z metodologii nauk społecznych
(wskazującą na genezę, wykład i ocenę omawianego problemu).

Podstawowymi źródłami były: Konstytucja RP z 2.4.1997 r.1, ustawa
z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny2, ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe3,
ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny4, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r.5, Międzynarodowy Pakt Praw Oby-
watelskich i Politycznych z 19.12.1966 r.6, a także inne akty prawne, których
regulacje odnosiły się do kwestii związanych z tematem publikacji oraz
orzecznictwo sądów polskich oraz ETPC. W publikacji korzystano także z do-
kumentów nauczania społecznego Kościoła, które również należy zaliczyć
do źródeł.

Oprócz wymienionych źródeł w przygotowaniu publikacji niezwykle po-
mocne były opracowania dotyczące zagadnień związanych z wolnością prasy
oraz ochroną dóbr osobistych w aspekcie prawnym, socjologicznym, psy-
chologicznym i filozoficznym, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii
społecznej.

Książka ta stanowi opracowanie rozprawy doktorskiej napisanej pod kie-
runkiem prof. dr. hab. Wojciecha Łączkowskiego, któremu pragnę gorąco
podziękować za wieloletnią opiekę naukową. Serdeczne podziękowania kie-
ruję także do recenzentów rozprawy prof. dr. hab. Mirosława Granata oraz
ks. dr. hab. Sławomira Fundowicza, których cenne i życzliwe uwagi przyczy-
niły sie do jej poprawienia i uzupełnienia.

Książkę dedykuję Rodzinie i Przyjaciołom.

Lublin, październik 2007 r. Lidia K. Jaskuła
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1 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
2 Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
3 Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.
4 Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
5 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
6 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 ze zm.


