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Z

przyczyn wskazanych w treĞci art. 41 pr.pr.
nie stanowi zniesáawienia dozwolona krytyka postĊpowania lub wáaĞciwoĞci jakiejĞ osoby, dokonywana w ramach recenzji, polemik
publicystycznych oraz w opiniach i charakterystykach sáuĪbowych. Zadaniem krytyki jest
wzbogacenie wiedzy i ĞwiadomoĞci, a nie wymierzanie sprawiedliwoĞci – aczkolwiek sądy
krytyczne mają charakter wartoĞciujący i osądzający. Odpowiedzialna i skuteczna krytyka
moĪe stanowiü waĪny Ğrodek sáuĪący urealnieniu udziaáu obywateli w rządzeniu paĔstwem.
MoĪe ona takĪe stymulowaü wybory polityczne,
gospodarcze, naukowe i artystyczne. W doktrynie sformuáowano teoretyczne koncepcje krytyki, stwierdzając rzeczy tak oczywiste, jak to, Īe
jest ona twórcza, oĪywcza, niezbĊdna w rozwoju
spoáecznym, w stosunkach miĊdzyludzkich – ale
teĪ, Īe moĪe peániü równieĪ rolĊ hamującą, zachowawczą, niesprawiedliwą, niszczycielską.
Przyznawano, Īe krytyka – szczególnie ta, o której mowa w prawie prasowym – ma okreĞlone
granice, a są nimi prawo i zasady wspóáĪycia.
Nieprzekraczalną granicą jest zakaz zniesáawienia i zniewaĪania. Judykatura od dawna zauwaĪaáa, Īe krytyka, satyra i karykatura są czymĞ
odmiennym od wszelkich innych wypowiedzi.
Ustawodawca dostrzegá to dopiero w treĞci art.
41 pr.pr., wiąĪąc go z prawem do krytyki, w rozumieniu art. 6 pr.pr. pojmowanym jako prawo

do ujemnych ocen. Prawo to wywodziá z prawa
do informowania. Przepis art. 41 pr.pr. w sposób jednolity wyáącza odpowiedzialnoĞü cywilną i karną w odniesieniu do zgodnych z prawdą
i rzetelnych sprawozdaĔ z jawnych posiedzeĔ
Sejmu oraz organów samorządowych, a takĪe organów tych instytucji. Wyáączenie odpowiedzialnoĞci cywilnej i karnej, przewidziane w tymĪe
artykule, odnosi siĊ takĪe do rzetelnych i zgodnych z zasadami wspóáĪycia ujemnych ocen
dziaáalnoĞci twórczej, zawodowej lub publicznej. W ostatnim zdaniu tego przepisu rozciągniĊto wspomniane wyáączenie na krytykĊ i satyrĊ.
W literaturze zwykáo siĊ przyjmowaü, Īe krytyka
prasowa jest publiczną oceną opartą na konfrontacji jakiegoĞ stanu rzeczywistego z przyjĊtymi
zaáoĪeniami. W jĊzyku polskim sáowo „krytyka”
ma silny, emocjonalny áadunek negatywny i jest
sprowadzana do oceny ujemnej, tak jakby krytyk z zaáoĪenia wyraĪaá zawsze dezaprobatĊ wobec jakichĞ zjawisk lub zdarzeĔ. Ustawodawca
w prawie prasowym – treĞci art. 41 pr.pr. – tak ją
wáaĞnie postrzega, chociaĪ wczeĞniej w art. 6 pr.pr.
widzi ją szerzej. W Ğcisáym, a nie potocznym
tego sáowa znaczeniu krytyka to analiza i ocena.
MoĪe ona przybieraü formĊ pochwaáy, aprobaty,
krytyki sensu stricto oraz dezaprobaty. Pochwaáa oznacza, Īe oceniający okreĞlony stan rzeczy
uwaĪa za optymalny, zbliĪony do ideaáu. Aprobata uznaje pewną rzeczywistoĞü lub dziaáanie
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za wáaĞciwe i celowe, ale na tyle dalekie od ideaáu, Īe niegodne jeszcze pochwaáy.
W Ğcisáym tego sáowa znaczeniu krytyką jest
analityczny sąd o rzeczywistoĞci, z wyraĪeniem
wątpliwoĞci co do potrzeby podjĊcia okreĞlonych
dziaáaĔ lub co do zasadnoĞci zaistnienia okreĞlonego stanu rzeczy, wzglĊdnie – wspierający lub
negujący tego rodzaju potrzeby i zasadnoĞü. Krytyka moĪe równieĪ przybieraü formĊ dezaprobaty, do której dochodzi wówczas, gdy przeprowadzający krytykĊ nie dostrzega Īadnych pozytywnych stron zaistniaáego stanu rzeczy. ĝwiadomie
prowadzona krytyka jest traktowana jako odrĊbne zadanie o charakterze politycznym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym, artystycznym.
Rozwija siĊ wraz z kulturą, wskazując silne uzaleĪnienie od Ğwiata wartoĞci, norm etycznych,
kanonów estetycznych i, w mniejszym stopniu,
od poglądów politycznych. Przedmiotem dziaáalnoĞci krytycznej moĪe byü kaĪdy przejaw
Īycia spoáecznego. Miarą krytyki są przy tym
pewne zasadnicze i akceptowane przez ogóá lub
co najmniej czĊĞü spoáeczeĔstwa zaáoĪenia, które w sposób najogólniejszy okreĞlają stosowane
kryteria ocen. Te zaáoĪenia stwarzają miĊdzy
krytykującym a ogóáem spoáeczeĔstwa, a czasem
takĪe miĊdzy krytykującym a krytykowanym,
okreĞloną wiĊĨ spoáeczną. Krytykujący, z jednej
strony stosuje ogólnie akceptowane zaáoĪenia,
z drugiej zaĞ stara siĊ je zmieniü, doprecyzowaü,
uĞciĞliü. W skrajnych przypadkach krytyk proponuje wáasne kryteria aksjologiczne, a co za tym
idzie – moralne, polityczne i estetyczne. Krytyka jest wyrazem pewnego dąĪenia do oceniania
i ksztaátowania rzeczywistoĞci. Znaczenie krytyki w Īyciu publicznym, jej poziom i zasiĊg zaleĪą od wielu czynników. W pierwszym rzĊdzie od
warunków spoáeczno-ekonomicznych, stopnia
ĞwiadomoĞci prawnej i zaangaĪowania obywate-

1

Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko
li w sprawy publiczne, a takĪe od ich stosunku do
organów paĔstwowych, wáadzy paĔstwowej, jak
równieĪ od tego, jak wáadza odnosi siĊ do zjawiska krytyki. W doktrynie przyjmuje siĊ, Īe krytyka powinna obejmowaü trzy krĊgi tematyczne.
Do pierwszego z nich zwykáo siĊ zaliczaü wypowiedzi o charakterze dyskusyjnym, postulaty
i propozycje syntetyczne sygnalizujące potrzeby
zmian w róĪnych dziedzinach Īycia. W tej sferze
krytyka jest dyskusją polityczną. Drugi krąg to
konfrontacja rzeczywistego stanu rzeczy z zamierzeniami, deklaracjami, obietnicami, programami oraz potrzebami spoáecznymi. Trzeci krąg
odnosi siĊ do spraw incydentalnych, ma charakter interwencyjny, mocno spersonalizowany, jego
przedmiotem bywa niegospodarnoĞü, nieodpowiedzialnoĞü, brak kompetencji i niedbalstwo1.
W literaturze przyjmuje siĊ, Īe krytyka moĪliwa
jest tylko w przypadku istnienia wolnoĞci prasy,
sáowa, wypowiedzi, przekonaĔ i myĞli. Krytyka
naukowa, literacka i artystyczna – które nie stanowią tu podstawowego przedmiotu rozwaĪaĔ –
ma na celu analizĊ dzieá z punktu widzenia ich
poprawnoĞci formalnej, merytorycznej, wartoĞci
poznawczej, estetycznej i praktycznej przydatnoĞci. Krytyka odgrywa rolĊ impulsu inspirującego
doskonalenie ukáadu spoáecznego, politycznego
i gospodarczego. Stanowi czynnik presji wobec
adresata lub adresatów krytyki, ma wpáyw na
rozwój i ksztaátowanie stosunków spoáecznych
i ekonomicznych. Przyczynia siĊ do eliminowania ujemnych zjawisk w tych sferach, wpáywając na poprawĊ klimatu spoáeczno-politycznego
oraz na tworzenia atmosfery wiarygodnoĞci i zaufania. Niekiedy uwaĪa siĊ, Īe w odniesieniu do
kaĪdej z form krytyki konieczne jest stosowanie
innych kryteriów. Sporne w literaturze wydaje
siĊ byü to, czy w odniesieniu do takiej krytyki,
zwáaszcza krytyki dzieá naukowych, sąd moĪe

J. Sobczak, Prawo prasowe. PodrĊcznik akademicki, Warszawa 2000, s. 253–258; tenĪe Prawo prasowe.
Komentarz, Warszawa 2008, s. 288–294; K. Pawelec, Wybrane zagadnienia krytyki prasowej w Ğwietle orzecznictwa Sądu NajwyĪszego, „Problemy PraworządnoĞci” 1980, nr 4–5, s. 37; A. Piekara, Prawne i spoáeczne aspekty
krytyki prasowej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1965, nr 4, s. 64–65.
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rozstrzygaü o sáusznoĞci zarzutów, czy teĪ jedynie o formie krytyki2.
W literaturze sáusznie podkreĞlano, Īe „dozwolona krytyka, zwáaszcza dziennikarska, nie
jest bezwarunkowa i zawsze musi mieĞciü siĊ
zarówno w granicach prawa, jak i byü w zgodzie z normami spoáecznymi”. Zasady wspóáĪycia spoáecznego, normy prawne, zwáaszcza
konstytucyjne, nakazują zachowanie szacunku
dla kaĪdego czáowieka, w tym równieĪ osoby
publicznej i liczenie siĊ z jego poczuciem wáasnej godnoĞci, osobistej wartoĞci i poĪytecznoĞci spoáecznej. Dlatego krytyka czyjegoĞ
postĊpowania, zapatrywaĔ czy dziaáalnoĞci nie
powinna przekraczaü granic potrzebnych do
osiągniĊcia spoáecznego celu krytyki (w przeciwnym wypadku moĪe stanowiü zniesáawienie
bądĨ pomówienie, a nie krytykĊ). Warunkiem
podstawowym do skorzystania z prawa krytyki jest odniesienie jej do dzieáa lub dziaáalnoĞci
(np. zawodowej, publicznej, o ile nie nosi ona
cech prywatnoĞci), a nie do konkretnej osoby.
Gdy zaĞ chodzi o wyraĪoną w art. 5 kc zasadĊ
wspóáĪycia spoáecznego, to mamy gáównie na
myĞli stosowanie form krytyki zgodnych z dobrymi obyczajami, pozbawionych polemicznych wyzwisk, nieuzasadnionego przypisywania utworowi (artykuáowi, programowi czy
innej formie, w jakiej krytyka jest wyraĪona)
cech, których on nie nosi oraz nienaruszanie
zasad dziennikarskiej etyki zawodowej. Krytyka na niewáaĞciwe postĊpowanie okreĞlonych
osób musi mieü jednakĪe cechy rzetelnoĞci oraz
starannoĞci (w szczególnoĞci w zakresie sprawdzenia wiarygodnoĞci informacji) i powinna
byü ograniczona rzeczową potrzebą, a jej forma nie moĪe przekraczaü granic zakreĞlonych
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odpowiedzialnoĞcią za treĞü podniesionych zarzutów3.

Ujemne oceny dzieá naukowych,
dziaáalnoĞci twórczej, zawodowej
lub publicznej
Ujemne oceny dzieá naukowych albo innej
dziaáalnoĞci twórczej, zawodowej lub publicznej sáuĪą realizacji zadaĔ prasy okreĞlonych
w art. 1 pr.pr. i w związku z tym z mocy art. 41
pr.pr. pozostają pod ochroną prawa. Zasada ta
w treĞci art. 54b pr.pr. zostaáa rozciągniĊta na
wszelkie przekazy o charakterze krytycznym
zamieszczone w innych niĪ prasa Ğrodkach
przeznaczonych do rozpowszechniania (niezaleĪnie od techniki przekazu), w szczególnoĞci
na publikacje nieperiodyczne, inne wytwory
druku, wizji i fonii. Tym samym wolnoĞü krytyki rozciągniĊto na wydawnictwa ksiąĪkowe,
tzw. publikacje prasopodobne, nieperiodyczne,
wideokasety, páyty gramofonowe, páyty CD,
taĞmy magnetofonowe, a takĪe na przekaz internetowy.
PamiĊtaü naleĪy, Īe kaĪda wypowiedĨ,
a w szczególnoĞci satyra, z racji specyÞki tego
gatunku moĪe godziü w dobra chronione zarówno przez prawo karne, jak i cywilne. MoĪe
naruszaü zarówno czĊĞü zewnĊtrzną, jak i wewnĊtrzną, zniesáawiaü, zniewaĪaü, naruszaü
uczucia religijne, dobre imiĊ. ZauwaĪalna antynomia miĊdzy spoáecznym przyzwoleniem nie
tylko na krytykĊ dziaáalnoĞci zawodowej, publicznej i twórczej, na formuáowanie ujemnych
ocen naukowych bądĨ artystycznych, a takĪe na
Īarty, kpiny formuáowane w formie przekazów
satyrycznych bądĨ karykatur a potrzebą ochrony
takich dóbr jak czeĞü, godnoĞü, dobre imiĊ i sáa-

W. Wolter, Krytyka naukowa i obraz czci, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1929, nr 14 i 15; M. Pietrzak,
Reglamentacja wolnoĞci prasy w Polsce (1918–1939), Warszawa 1963, s. 506–509; I. Dobosz, Krytyka w czasopismach naukowych, OĞrodek BadaĔ Prasoznawczych 1979 passim; takĪe Krytyka w recenzjach i polemikach
naukowych, „Nauka Polska” 1980, nr 6, s. 47.
3
J. Rupar, Zniesáawienie a dozwolona krytyka dziennikarska osób publicznych, „Prokuratura i Prawo” 2008,
nr 11, s. 133.
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wa, doprowadziáa do sformuáowania kontratypu
dozwolonej krytyki satyry i karykatury4.
W ten sposób w art. 41 pr.pr. okreĞlono niezauwaĪalny w praktyce kontratyp wyáączający
bezprawnoĞü czynu. Godzi siĊ w tym miejscu
zauwaĪyü, Īe w kwestii pojĊcia bezprawnoĞci
w doktrynie toczy siĊ spór, którego nie sposób
w tym miejscu analizowaü. Kontratypy zawarte
w ustawach karnych lub formuáowane przez naukĊ prawa karnego w oparciu o materialne ujĊcie istoty przestĊpstwa legalizują czyn z punktu
widzenia prawa karnego. Niepeáne wyczerpanie
znamion kontratypu wystĊpuje niejednokrotnie
pod nazwą przekroczenia granic kontratypu,
wiąĪąc siĊ z mniejszym áadunkiem spoáecznego
niebezpieczeĔstwa czynu. W zaleĪnoĞci od sytuacji moĪe to byü podstawą nadzwyczajnego
záagodzenia kary lub nawet odstąpienia od jej
wymierzenia. W kodeksie karnym okreĞlono
tylko niektóre kontratypy. W pozakodeksowym
prawie karnym istnieje szereg przepisów, które
legalizują wyczerpanie znamion czynu zabronionego z uwagi na szczególną sytuacjĊ. Niektóre z nich stanowią podstawĊ do okreĞlenia
samodzielnych kontratypów, inne są podstawą
do okreĞlenia zbiorczego kontratypu „dziaáania w granicach uprawnieĔ i obowiązków”.
Są to tzw. ustawowe okolicznoĞci wyáączające
bezprawnoĞü. Ponadto w nauce podejmuje siĊ
próby formuáowania pozaustawowych kontratypów – podstawĊ ich stanowi materialne ujĊ-
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cie przestĊpstwa, w myĞl którego bezprawnym
moĪe byü tylko takie zachowanie wyczerpujące
znamiona czynu zabronionego, które jest równoczeĞnie spoáecznie niebezpieczne.
OczywiĞcie przedmiotem kontratypu bĊdzie tylko negatywna ocena dzieáa bądĨ dziaáalnoĞci publicznej. WaĪną rzeczą jest, aby byáa
ona skierowana ad rem, a nie ad personam.
Táumienie krytyki czy utrudnianie jej stanowi
przestĊpstwo sformuáowane w art. 44 ust. 1 i 2
pr.pr. O kwaliÞkacji zarzutu krytycznego jako
oceny albo stwierdzenia faktu decyduje ustalenie natĊĪenia w wypowiedzi krytycznej elementów oceniających. Przy dokumentowaniu
takiego ustalenia uĪyteczne jest posáugiwanie siĊ
wzorcem przeciĊtnego sáuchacza lub czytelnika
w celu rozstrzygniĊcia pytania, czy dana wypowiedĨ ma, z punktu widzenia takiego sáuchacza
lub czytelnika, przynajmniej w czĊĞci charakter sprawdzalnego stwierdzenia faktów, czy
teĪ w jej treĞci przewaĪają subiektywne oceny.
Stawiający i rozpowszechniający ujemne oceny
o dziele, dziaáalnoĞci lub postĊpowaniu innej
osoby przekracza granice dozwolonej krytyki,
jeĪeli zasadniczym motywem jego dziaáania jest
poniĪenie osoby krytykowanej w opinii innych5.
Wykáadnia semantyczna przepisu art. 41 pr.pr.
pozwala na stwierdzenie, Īe okreĞlenia „rzetelne” i „zgodne z prawdą” nie są w rozumieniu
tego przepisu synonimami. W terminie „rzetelny” zdają siĊ kryü takie treĞci, jak: odpowie-

Jak wskazano w literaturze, kontratypy to okolicznoĞci wyáączające bezprawnoĞü czynu. KaĪdy kontratyp
musi zaistnieü w sytuacji kolizji dóbr mających wartoĞü spoáeczną, kiedy jedyną moĪliwą drogą rozwiązania tej
kolizji jest poĞwiĊcenie jednego z dóbr, przy czym to poĞwiĊcenie jest spoáecznie opáacalne. Por. A. Zoll, „Pozaustawowe” okolicznoĞci wyáączające odpowiedzialnoĞü karną w Ğwietle konstytucyjnej zasady podziaáu wáadzy [w:]
W krĊgu teorii i praktyki prawa karnego. KsiĊga poĞwiĊcona pamiĊci prof. Andrzeja Wąska, red. L. LeszczyĔski,
E. SkrĊtowicz, Z. Hoáda, Lublin 2005 s. 425–438. Jako podstawĊ wyáączenia bezprawnoĞci wskazuje siĊ zwykle
albo brak spoáecznej szkodliwoĞci (W. Wolter, O kontratypach i braku spoáecznej szkodliwoĞci czynu, „PaĔstwo
i Prawo” 1963, nr 10, s. 502 i n.; A. Zoll, Stosunek kontratypów do ustawowej okreĞlonoĞci czynu, „PaĔstwo
i Prawo” 1975, nr 4, s. 83–92), albo przesáanki formalne (A. Krukowski, Materialna treĞü czynu a okolicznoĞci
wyáączające bezprawnoĞü karną, „Nowe Prawo” 1971, nr 12, s. 1764), albo wreszcie inne czynniki, np. w postaci
niecelowoĞci karania (M. Marek, J. WaszczyĔski, Obrona konieczna w prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa
Sądu NajwyĪszego, Warszawa 1979, s. 176).
5
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 12 stycznia 1994 r. I ACr 314/93 [w:] Dobra osobiste. Zbiór orzeczeĔ Sądu Apelacyjnego w Krakowie, oprac. B. Gawlik, Kraków 1999, s. 100–114.
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dzialny, zgodny z zasadami sztuki, niestosujący
niedozwolonych wybiegów, uczciwy, niewprowadzający umyĞlnie w báąd.
Granicami legalnoĞci krytyki w rozumieniu
art. 41 pr.pr. jest rzetelne i zgodne z zasadami
wspóáĪycia spoáecznego przedstawienie krytycznej oceny pracy. Zaprezentowanie ujemnej
opinii w sposób záoĞliwy, tendencyjny, w niedopuszczalnej formie wykracza poza granice
ochrony okreĞlonej przez art. 41 pr.pr., stanowiąc przestĊpstwo. Dziennikarz, który zyskaá
prawo negatywnej oceny kaĪdej dziaáalnoĞci
twórczej, zawodowej czy publicznej, nie zostaá
zwolniony z obowiązku zachowania odpowiedniej formy krytyki. Naruszenie tej formy rodzi
odpowiedzialnoĞü zarówno karną, jak i cywilną
– nawet jeĞli z merytorycznego punktu widzenia
dziennikarz miaá racjĊ. Dopuszczalna jest równieĪ krytyka niesáuszna i nietrafna, szczególnie
wówczas, gdy owa nietrafnoĞü lub niesáusznoĞü
ma charakter negatywny6.
Przekracza granice dozwolonej krytyki, kto
podnosi (takĪe rozpowszechnia) zarzuty krytyczne zawierające zwroty uznane za obraĨliwe. W ocenach stosownoĞci sformuáowania
zarzutu krytycznego naleĪy uwzglĊdniaü dziaáalnoĞü celu krytyki, jej rodzaj i okolicznoĞci,
w jakich nastĊpuje7. W doktrynie nie ulega
wątpliwoĞci, Īe art. 41 pr.pr. nie wyáącza odpowiedzialnoĞci dziennikarza, jednak publikacja
o charakterze rzetelnym, zgodnym z prawdą
i zasadami wspóáĪycia spoáecznego pozostaje
pod ochroną prawa. UĪyty przez ustawodawcĊ
w art. 41 pr.pr. zwrot „pozostaje pod ochroną
prawa” naleĪy odczytywaü jako wyáączenie
bezprawnoĞci dziaáania dziennikarza, który
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uczyniá zadoĞü wymaganiom art. 41 pr.pr. Zgodziü siĊ naleĪy z tezą, Īe przyjĊcie innej wykáadni wspomnianego przypisu oznaczaáoby, Īe
stanowi on normĊ pustą, pozbawioną znaczenia
normatywnego8. W literaturze podkreĞla siĊ, Īe
krytyka nie korzysta z ochrony prawnej, gdy
jest krytyką ad personam, której przysáuguje
ochrona warunkowa. NiezbĊdne jest bowiem
przeprowadzenie dowodu prawdy – lub prawdopodobieĔstwa poprzedzonego odpowiednim
dowodem – Īe dziaáanie jej zasáugiwaáo na
ochronĊ interesu, wzglĊdnie udowodnienie, Īe
dziaáanie jej nie byáo bezprawne i wykazaáa siĊ
szczególną starannoĞcią przy opracowaniu materiaáu9. Doktryna stoi jednoznacznie na stanowisku, Īe krytyka prasowa nie jest sama w sobie
czymĞ nagannym, a wrĊcz przeciwnie – uwaĪana jest za jedną z okolicznoĞci wyáączających
bezprawnoĞü naruszenia czci. Bezprawne są
ekscesy krytyki, gdyĪ nie moĪna przypisaü im
tych przymiotów, które zgodnie z art. 41 pr.pr.
charakteryzują krytykĊ prasową – zwáaszcza
rzetelnoĞci czy zgodnoĞci z zasadami wspóáĪycia spoáecznego10. TreĞü przepisu art. 41 pr.pr.
koresponduje z dyspozycją art. 213 §2 kk oraz
wypracowanych na gruncie tego przepisu przekonaniach o niekaralnoĞci krytyki, aczkolwiek
dyspozycja art. 41 pr.pr. zasady te odnosi do
ujemnych ocen dzieá naukowych lub artystycznych oraz odpowiednio do takich gatunków literackich, jak satyra i karykatura. W art. 41 pr.pr.
odchodzi siĊ od okreĞlonych w art. 213 kk znamion niekaralnego kontratypu, a mianowicie:
publicznoĞci i prawdziwoĞci zarzutu albo uzasadnionej dobrej wiary w prawdziwoĞü zarzutu
oraz wystąpienia w obronie spoáecznie uzasad-

Wyrok NSA z 11 stycznia 1987 r., II SA 21-25/87, „Gazeta Prawnicza” 1988, nr 5.
Wyrok SA w Krakowie z 15 maja 1998 r. I ACa 130/98 [w:] Dobra osobiste, oprac. B. Gawlik, s. 305 i n.
8
P. Sobolewski, glosa do wyroku Sądu NajwyĪszego z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 1292/00, OSNC 2004,
nr 2, poz. 27, PS 2005, nr 7–8, s. 246.
9
J. SieĔczyáo-Chlabicz, glosa do wyroku Sądu NajwyĪszego z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 1293/00,
„PaĔstwo i Prawo” 2004, nr 4, s. 116.
10
I. Dobosz, glosa do wyroku Sądu NajwyĪszego z dnia 17 kwietnia 2002, IV CKN 925/00, OSP 2003, Nr 5,
poz. 60.
7
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nionego interesu. Ustawodawca objąá swoistym
kontratypem z art. 41 pr.pr. bardzo odlegáe od siebie gatunki twórczoĞci dziennikarskiej, i nie tylko
dziennikarskiej, gdyĪ trudno zasadnie przyjąü,
aby ustawodawca zakáadaá, Īe utwory satyryczne
mogáyby wychodziü tylko spod piór dziennikarzy.
Są w Ğród nich bowiem zarówno sprawozdania
z jawnych posiedzeĔ Sejmu, jak równieĪ ujemne
oceny dotyczące dzieá naukowych bądĨ artystycznych, dziaáalnoĞci twórczej zawodowej lub publicznej. Taki stan rzeczy nakazuje sformuáowaü
pytanie o to, czy granice prawne w odniesieniu do
wszystkich tych gatunków są identyczne. Jasną
jest rzeczą, Īe áatwiej osiągnąü postulowaną przez
art. 41 pr.pr. „zgodnoĞü z prawdą” i „rzetelnoĞü”
w odniesieniu do sprawozdaĔ. Nieco trudniej zachowaü ją, dokonując krytyki (ujemnej oceny)
jakichkolwiek dzieá lub dziaáalnoĞci twórczej, zawodowej lub publicznej.

Satyra i karykatura
Dyspozycja art. 41 pr.pr. odnosi siĊ teĪ do
wszelkich form satyrycznych, zarówno w formie pisemnej, rysunkowej, Þlmowej, sformuáowanej prozą lub wierszem, jak i do karykatur.
SpecyÞka takich gatunków jak karykatura bądĨ
satyra w sposób istotny róĪni siĊ od pozostaáych
wymienionych w dyspozycji art. 41 pr.pr. W tej
sytuacji ustalenie granic satyry na poziomie
abstrakcyjnym, w oderwaniu od konkretnego
kazusu, jawi siĊ jako niezwykle trudne – o ile
nie wrĊcz niemoĪliwe. Generalnie, punktem
wyjĞcia muszą byü wspomniane wczeĞniej wypracowane przez doktrynĊ i judykaturĊ granice
przyjmowane dla krytyki (ujemnych ocen w rozumieniu art. 41 pr.pr.)11.
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Satyra jest szczególnym rodzajem ekspresji
artystycznej, bĊdącym swoistą krytyką poszczególnych ludzi bądĨ caáych grup spoáecznych,
zwyczajów, obyczajów, postaw Ğwiatopoglądowych, artystycznych, zmierzająca do napiĊtnowania wad i przywar. Wyjątkowo wdziĊcznym
obiektem dziaáaĔ satyrycznych stają siĊ polityka
i politycy. Im bardziej ci ostatni gotowi traktowaü siĊ serio, tym chĊtniej, celniej i z wiĊkszą
zjadliwoĞcią gotowi są uderzaü w nich satyrycy.
W literaturze podkreĞla siĊ, Īe istotą wypowiedzi
satyrycznych jest negacja chĊtnie posáugująca
siĊ Ğrodkami komicznej deformacji: groteską,
dowcipem, ironia, kpiną i szyderstwem. Twórca
satyry pozornie nie przedstawia wzoru pozytywnego, nie formuáuje programów, nie wskazuje
ideaáów, nie okreĞla wzorów i standardów.
W teorii literatury podkreĞla siĊ, Īe satyra
jest zjawiskiem ponadliterackim, interartystycznym i intersemiotycznym, funkcjonującym
miĊdzy szeroko rozumianą literaturą, plastyką
i formami audiowizualnymi (estrada, Þlm, radio i telewizja). Funkcja dydaktyczna satyry
z biegiem czasu zaczĊáa ustĊpowaü ludycznej,
co doprowadziáo do zatarcia granicy miĊdzy satyrą, komizmem a humorem. Satyra ma wiele
odmian. Wskazuje siĊ wĞród nich satyrĊ literacką – wymierzoną w konwencjĊ i szablony
twórczoĞci pisarskiej, chĊtnie uciekającą siĊ
do parodii, trawestacji, pastiszu i persyßarzu;
satyrĊ spoáeczno-obyczajową – atakującą konkretne zwyczaje, niedomogi Īycia spoáecznego, przesądy, mody i snobizmy; satyrĊ osobistą
– oĞmieszającą w sposób aluzyjny lub wprost
osoby powszechnie znane na forum publicznym (peániące funkcje publiczne). Ten ostatni

Przekonywujące jest stanowisko Sądu NajwyĪszego co do tego, Īe granicami legalnoĞci krytyki w rozumieniu art. 41 pr.pr. jest rzetelne i zgodne z zasadami wspóáĪycia spoáecznego przedstawienie krytycznej oceny.
Przedstawienie ujemnej opinii w sposób záoĞliwy, tendencyjny, w niedopuszczalnej formie wykracza poza granice
ochrony okreĞlonej przez ten przepis, stanowiąc czyn zabroniony. Dziennikarz, który ma prawo negatywnej oceny
kaĪdej dziaáalnoĞci, nie jest zwolniony od obowiązku zachowania odpowiedniej formy krytyki. Naruszenie tej formy rodzi odpowiedzialnoĞü zarówno karną, jak i cywilną, nawet jeĪeli z merytorycznego punktu widzenia dziennikarz miaá racjĊ, zob. postanowienie SN z dnia 1 lipca 2009, sygn. III KK 52/09, OSN KW 2010, nr 1, poz. 2.
11
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typ satyry chĊtnie odwoáuje siĊ do formy paszkwilu. Najistotniejszą rolĊ zdaje siĊ odgrywaü
jednak satyra polityczna skierowana przeciwko
postaciom i instytucjom Īycia politycznego.
Warto zauwaĪyü, Īe pojĊcie satyry politycznej nie zostaáo w literaturze zdeÞniowane. MoĪna
natomiast zaryzykowaü stwierdzenie, Īe satyrą są
wszelkie utwory (zwáaszcza literackie – w tym
wiersze, piosenki, skecze, parodie, monologi,
felietony, tzw. „kawaáy”; plastyczne – zwáaszcza
rysunki, karykatury, fotomontaĪe, memy, Þlmy,
programy radiowe i telewizyjne), które w caáoĞci lub we fragmentach oĞmieszają, wyszydzają, piĊtnują dziaáalnoĞü wáadz paĔstwowych,
ich przedsiĊwziĊcia, cele, formy dziaáalnoĞci,
zadania i metody realizacji tych zadaĔ, a takĪe
naĞmiewające siĊ z konkretnych osób biorących
czynny udziaá w Īyciu politycznym. Satyra polityczna w wielu przypadkach bywa toĪsama
z satyrą osobistą12. Jakkolwiek satyryczne utwory o charakterze politycznym są chĊtnie czytane, oglądane, powtarzane z ust do ust, to jednak
doĞü szybko ulegają zapomnieniu, bowiem po
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wielu latach niezrozumiaáy staje siĊ ich kontekst.
CzĊĞü politycznych przekazów o charakterze
satyrycznym udaáo siĊ ocaliü dziĊki rozmaitym
zbiorom i antologiom lub tylko dlatego, Īe zostaáy odnotowane na áamach pism satyrycznych.
Wiele, niestety, przepadáo na zawsze w mrokach
niepamiĊci. Niektóre zachowaáy siĊ dziĊki pamiĊtnikom i wspomnieniom13.
W okreĞleniu granic satyry judykatura i doktryna polska zostaáa pozostawiona „sama sobie”,
gdyĪ orzecznictwo Trybunaáu Praw Czáowieka
w Strasburgu, interpretując art. 10 Europejskiej
Konwencji Prawa Czáowieka i Podstawowych
WolnoĞci, bardzo szeroko wypowiadaáo siĊ co
do granic krytyki i jej swobody – w róĪnych
zresztą kontekstach. Natomiast nie podjĊáo problematyki satyry politycznej.

Wyáączenie bezprawnoĞci
W judykaturze podkreĞlono, Īe satyryczny
charakter utworu sam przez siĊ nie wyáącza
bezprawnoĞci dziaáania autora takiego utworu. Samo zresztą zakwaliÞkowanie utworu do

P. Buchwald-Pelcowa, Satyra [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, Warszawa 1985,
s. 338–339.
13
WĞród takich zbiorów wypada przywoáaü: Dowcip polityczny: Polska ’93, Biaáystok 1993; Dowcip polityczny 1989–1992¸Lublin 1992; Komuno wróü!¸ Warszawa 1993; Na erewiaĔskiej fali, Warszawa 1990; Najnowszy
dowcip polityczny, Lublin 1993; Nie chcem, ale muszem. 300 dowcipów o Lechu WaáĊsie i nie tylko, àódĨ 1992;
Nowy dowcip polityczny, Warszawa 1997; Zielone pająki, Warszawa 1993; 501 dowcipów politycznych, Waábrzych
1993; Anegdota prawdĊ ci powie…, wybór i oprac. J. Mikoáajczak, B. Paluszkiewicz, M. Frajtak, PoznaĔ 1995;
Antologia satyry polskiej 1944–1955, red. A. Marianowicz, Warszawa 1955; A. Bikont, P. Bikont, W. Cesarski,
Maáe vademecum Peerelu. Z wycinków gazet podziemnych w formie kalendarza robotniczego na rok 1990, wstĊp
S. Bratkowski, Warszawa 1990; Z. Bosacki, Pierwszy lepszy Sejm. Stenogramy nie-parlamentarne¸ PoznaĔ 1993;
Dowcip surowo wzbroniony. Antologia polskiego dowcipu politycznego, red. V. Syguáa-Gregowicz, M. Waloch,
ToruĔ 1990; Dowcip surowo wzbroniony. Antologia polskiego dowcipu politycznego, t. II, red. V. Syguáa-Gregowicz, M. Waloch, ToruĔ 1991; Kawaá polski, M. Radecka, Warszawa 1983; Satyra polska w walce o pokój, wstĊp
J. Szeląg, Warszawa 1950; Satyra prawdĊ mówi… 1918–1939, wybór i oprac. Z. Mitzner, L. Pasternak, Warszawa 1963; ĩarty niepoĞwiĊcone (pozbieraá i opowiedziaá ks. Jan Kracik), Kraków 1993; zob. takĪe: J. Krzywda
Pogorzelski, PieĞni i wiersze satyryczne opozycji do rządów legionowo-sanacyjnych 1926–1939, Detroit 1981;
T. Szczerbakowski, O grach jĊzykowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych, Kraków
1994; J. Fedorowicz, Felietony i dialogi, Warszawa 1989; J. Pietrzak – wywiad A. Romana, Co jest grane, panie
Janku, Warszawa 1992; S. Latanowicz, Satyra i polemika prasowa z przed 100 laty, PoznaĔ 1931; M. Tobera, Wesoáe gazetki. Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905–1914, Warszawa–àódĨ 1988,
E. Skorupa, Lwowska satyra polityczna, Kraków 1992; W. Filler, Szczutek, Cyrulik Sewilski, Szpilki, Warszawa
1995; A. Garlicki, J. Kochanowski, Józef Piásudski w karykaturze, Warszawa 1931; W. Husarski, Karykatura
w Polsce, Warszawa 1926; H. Górska, E. LipiĔski, Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1977; A. Zakrzewski, Prosto z Wiejskiej, Wrocáaw–Warszawa–Kraków 1990; Z dziejów cnoty. Szpilki 1935–1985, Warszawa 1985;
J. Lenica, A. Marianowicz, J. Szeląg, Polska karykatura polityczna, Kraków 1951; M. Raczkowski, Historyjki
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utworów satyrycznych moĪe rodziü – i rodzi
– wątpliwoĞci. Forma utworu oczywiĞcie ma,
jak zauwaĪyá Sąd NajwyĪszy – istotne znaczenie dla oceny granic tego, co wypada uznaü
za dozwolone, dopuszczalne i mieszczące siĊ
w ramach wyznaczanych przez prawa danego
gatunku literackiego. Sąd NajwyĪszy w sposób
zdecydowany podkreĞliá, Īe istotnym jest zróĪnicowanie kryteriów ocen artykuáu prasowego,
w zaleĪnoĞci od konwencji, w jakiej zostaá on
napisany (reportaĪ, recenzja, felieton, satyra).
ZróĪnicowanie to jest związane m.in. z tym, Īe
tylko informacje (czyli stwierdzenia o okreĞlonych faktach) poddają siĊ weryÞkacji wedáug
kryterium prawda–faász, podczas gdy o ocenach, czyli sądach wartoĞciujących, moĪna
jedynie powiedzieü, Īe są Ğcisáe, odpowiednie,
wáaĞciwe oraz Īe mieszczą siĊ lub nie w granicach rzeczowej, konstruktywnej krytyki. Bardziej Þnezyjne rozróĪnienie moĪe byü równieĪ
dokonywane w obrĊbie utworów (tekstów prasowych) wyraĪających wáaĞnie oceny lub sądy
wartoĞciujące. W odniesieniu do nich istotne
znaczenie mogą odgrywaü takie czynniki, jak
forma utworu oraz miejsce jego publikacji. Nie
oznacza to jednak, Īe sama tylko topika bądĨ
wyáącznie literacka forma, w jakiej sądy, opiniĊ czy krytykĊ wyraĪono przesądza o braku
bezprawnoĞci dziaáania autora. Warto pamiĊtaü,
Īe zarówno Konstytucja, jak i Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci w art. 10 gwarantuje prawo
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kaĪdego czáowieka do publicznego wyraĪania
ocen i sądów. Prawo to dotyczy zarówno okreĞlonych sądów, jak i ocen – np. dotyczących postĊpowania innych osób. To prawo nie przesądza jednak braku o bezprawnoĞci dziaáaĔ osób
wyraĪających takie oceny bądĨ sądy. Pojawia
siĊ tutaj bowiem antynomia, a nawet czasami
wrĊcz konßikt pomiĊdzy wolnoĞcią swobodnego wyraĪania poglądów i ocen a potrzebą
ochrony dóbr osobistych. Obie są dobrami
chronionymi, co powoduje koniecznoĞü wartoĞciowania dóbr naruszonych i chronionych. Jak
podkreĞliá Sąd NajwyĪszy, dziaáanie w ramach
obowiązującego porządku prawnego czy wykonywania wáasnych praw podmiotowych musi
mieĞciü siĊ w pewnych granicach, których przekroczenia wyáącza moĪliwoĞü powoáania siĊ na
przyczynĊ egzoneracyjną. Judykatura stoi jednoznacznie na stanowisku, Īe wówczas, gdy
dochodzi do wkroczenia w sferĊ cudzego prawa
lub dobra, konieczne jest zbadanie, czy zachodzą okolicznoĞci usprawiedliwiające dziaáanie
sprawcy14. W odniesieniu do tekstu satyrycznego takim uzasadnieniem nie moĪe byü sama
chĊü zabawienia odbiorcy bądĨ oĞmieszania
kogokolwiek. Niewątpliwie forma satyryczna
– co zdaje siĊ akcentowaü ustawodawca – uzasadnia przyjĊcie szerokiego zakresu swobody
wypowiedzi. Jak zauwaĪono poprzednio, satyra
ze swej natury to utwór oĞmieszający lub piĊtnujący ukazywane w nim zjawiska bądĨ osoby.
Celem satyry jest przede wszystkim oĞmiesza-

obrazkowe, Kraków 2004; Kawaáy, czyli anegdoty polityczne z PRL i nie tylko, Warszawa 2005; L. Straszewicz,
ĝmiech w kajdanach. Kawaáy warszawskie z czasów okupacji, Kraków 1946; E. LipiĔski, J. Szeląg, PoĪegnanie
z Hitlerem, Warszawa 1946; M.R. Buczkowski, Warszawski dowcip w walce 1939–1944, Warszawa 1947; Proletariusze wszystkich krajów, przepraszam. Komuna w dowcipie, Warszawa 1991; Absurdy PRL-u. Antologia, oprac.
M. Rychlewski, PoznaĔ 2006; M. Ogórek, Przewodnik po Polsce, Warszawa 1991; Diplomex. Noty i anegdoty
polityczne, Warszawa 1977; S. KobyliĔski, Jak dobrze mieü sąsiada, Warszawa 1974; tenĪe, Domysáy, Warszawa
1975; Nie tylko do Ğmiechu. Dowcipy z czasów Peerelu 1948–1989. Z wieloletniej kolekcji Bronisáawa Saáudy,
wybraá, wstĊpem i rysunkami opatrzyá S. KobyliĔski, Warszawa 1991. Znakomitą teoretyczną analizĊ jĊzyka
polskiej satyry politycznej z początku lat 20. ub. wieku przynosi maáo znana, a Ğwietnie udokumentowana praca
Ireny KamiĔskiej-Szmaj, Judzi, zohydza, ze czci oddziela. JĊzyk propagandy politycznej w prasie 1919–1923,
Wrocáaw 1994.
14
Zob. wyrok Sądu NajwyĪszego z dnia 20 czerwca 2001 r., I CKN 1135/98, OSNC 2002, nr 2, poz. 23.
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jąca krytyka. Dlatego teĪ posáuguje siĊ wynaturzeniem, karykaturą, paradoksem. Autor utworu satyrycznego dąĪy przecieĪ do oĞmieszenia
tego, co uznaje za szkodliwe, bezwartoĞciowe,
báĊdne. Satyra konkretna – w przeciwieĔstwie
do abstrakcyjnej – odnosi siĊ do rzeczywistych
zjawisk i zdarzeĔ wspóáczesnych, aczkolwiek
jako utwór czĊstokroü moĪe mieü charakter ponadczasowy, zarówno z racji treĞci, jak i formy.
Mimo lekkoĞci przedstawienia – a moĪe wáaĞnie dlatego – peáni ona istotne role spoáeczne,
ma szeroki i gáĊboki zakres oddziaáywania.
Zgodziü siĊ naleĪy z poglądami judykatury, Īe
wypowiadanie w formie satyrycznej opinii o ludziach i zdarzeniach jest oczywiĞcie prawnie
dozwolone, mieĞci siĊ w granicach konstytucyjnej wolnoĞci sáowa, gwarantowanej takĪe przez
normy prawa unijnego oraz przez akty normatywne Rady Europy15. Ale to stwierdzenie nie
oznacza, Īe wystarczy uciec siĊ do formy saty-
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rycznej, aby wypowiedĨ byáa caákowicie poza
kontrolą prawną. Nie moĪna takĪe wyciągaü
z tego wniosku, Īe satyry nie dotyczą kryteria
ocen stosowane w odniesieniu do innych wypowiedzi. Uprawnionym jest jedynie wniosek,
Īe granice swobody wypowiedzi satyrycznej są
wyznaczone bardzo szeroko.
Ustawodawca przyznaje satyrykowi prawo
do oĞmieszającego przedstawienia postaw czy
poglądów innych ludzi. Nie zwalnia go jednak
od obowiązku zachowania odpowiedniej formy
krytyki. Satyryk, przekraczając granice wyznaczające legalnoĞü satyry, naraĪa siĊ na ponoszenie odpowiedzialnoĞci za naruszenie cudzych,
prawem chronionych dóbr osobistych. Ustawodawca wyraĨnie wskazuje, Īe satyra podlega
ochronie z punktu widzenia zasad wspóáĪycia
spoáecznego16 oraz rzetelnoĞci. Znacznie powaĪniejszy jest natomiast problem prawdy, której podporządkowania siĊ wymaga art. 41 pr.pr.

W kwestii wolnoĞci prasy, zwáaszcza w kontekĞcie granic wyznaczonych przez akty normatywne Rady
Europy i Unii Europejskiej, por. J. Sobczak, Europejskie standardy wolnoĞci sáowa a orzecznictwo Europejskiego
Trybunaáu w Strasburgu [w:] Polska wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. S. Wojciechowski, PoznaĔ
2001, s. 7–22; tenĪe, Determinanty wolnoĞci prasy [w:] Prawo w okresie spoáecznych przemian, red. S. Pawela,
Warszawa 2005, s. 31–38; tenĪe, WolnoĞü sáowa w myĞl litery prawa i w praktyce prasy lokalnej (polski zaĞcianek
Ğrodków spoáecznego przekazu w globalnej wiosce wobec wyzwaĔ europejskich systemów prawnych) [w:] Media
lokalne a demokracja lokalna, red. J. Cháopecki, R. Polak, Rzeszów 2005, s. 59–90; tenĪe, Prawo do prywatnoĞci
a wolnoĞü sáowa i druku [w:] WolnoĞci i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. WiĞniewski,
Warszawa 2006, s. 152–178; tenĪe, Zakres normatywny wolnoĞci wypowiedzi w aktach prawa miĊdzynarodowego, „Zeszyty Naukowe WyĪszej Szkoáy Handlu i Prawa im. Ryszarda àazarskiego w Warszawie” 2004, s. 81–99;
tenĪe, WolnoĞü Ğrodków spoáecznego przekazu czy wolnoĞü ekspresji w orzecznictwie Trybunaáu SprawiedliwoĞci w Strasburgu [w:] Kulturowe instrumentarium wolnoĞci. Etyka i prawo, red. R. Paradowski, PoznaĔ 2005,
s. 163–208; tenĪe, Europejski áad komunikacyjny w procesie globalizacji [w:] Europejska myĞl polityczna wobec
globalizacji, red. J. Sobczak, R. Bäcker, àódĨ 2005, s. 39–70.
16
PojĊcie zasad wspóáĪycia spoáecznego, wzorowane na rozwiązaniach radzieckich, pojawiáo siĊ po drugiej
wojnie Ğwiatowej we wszystkich systemach prawnych tzw. demokracji socjalistycznych. W polskim systemie
prawnym ten termin zostaá uĪyty po raz pierwszy w art. 5 przepisów ogólnych prawa cywilnego z 1946 r. Posáugiwano siĊ nim w doktrynie i w publikacjach odnoszących siĊ do obrotu gospodarczego. Istnienie zasad wspóáĪycia
spoáecznego odnotowaáa Konstytucja z 1952 r., nakazując w art. 90 szanowaü zasady wspóáĪycia spoáecznego.
Zasady te w zamyĞle ustawodawcy miaáy odwoáywaü siĊ do ocen moralnych o charakterze socjalistycznym oraz
do zasad ustrojowych i celów PRL. Mimo ideologicznego sensu tych zasad nie miaáy one takiego przeáoĪenia na
praktykĊ sądową, widzącą w nich zasady postĊpowania aprobowane przez spoáeczeĔstwo, áagodzące rygoryzm
przepisów prawnych, a wiĊc w znaczeniu, w jakim klauzule generalne wystąpiáy w unormowaniach przedwojennych (art. 135 kodeksu zobowiązaĔ). Obecnie klauzula zasad wspóáĪycia spoáecznego wystĊpuje w sferze prawa
cywilnego bez uwarunkowaĔ ideologicznych, „odwoáując siĊ do powszechnie uznanych w kulturze naszego spoáeczeĔstwa wartoĞci, które są razem dziedzictwem i skáadnikiem kultury europejskiej” (Z. RadwaĔski). Prawo
prasowe nie precyzuje, co naleĪy rozumieü przez zasady wspóáĪycia, nie czyni tego takĪe art. 5 kc odwoáujący siĊ
do tych zasad. W doktrynie przyjmuje siĊ, Īe zasady wspóáĪycia spoáecznego są normami postĊpowania ludzkiego
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Satyra bowiem z natury rzeczy przejaskrawia
rzeczywistoĞü, a wiĊc utwór satyryczny nie jest
caákowicie zgodny z prawdą, ukazując to co
prawdziwe „w krzywym zwierciadle”.

Przedmiot czynnoĞci wykonawczych
zniesáawienia
W przepisie art. 212 § 1 kk wskazano, Īe przedmiotem czynnoĞci wykonawczych, a wiĊc pokrzywdzonymi, mogą byü: osoba, grupa osób,
instytucja, osoba prawna, jednostka organizacyj-

Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko
na niemająca osobowoĞci prawnej. Ten katalog
ma charakter zamkniĊty i obejmuje wszystkie
podmioty „w których interesie zazwyczaj leĪy
zachowanie dobrego imienia w opinii publicznej czy zaufania potrzebnego dla wykonywanej
dziaáalnoĞci”17.
Jak podkreĞlono w judykaturze, pomówienie o okreĞlone postĊpowanie lub wáaĞciwoĞci skierowane bezpoĞrednio pod adresem
instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebĊdącej osobą prawną zawsze

odmiennymi od norm prawnych. RóĪnią siĊ od nich przede wszystkim tym, Īe nie są wyposaĪone w sankcje przymusu paĔstwowego. Niektórzy wyraĪają pogląd, Īe przez zasady wspóáĪycia spoáecznego naleĪy rozumieü takĪe normy
obyczajowe. WiĊkszoĞü wiąĪe je jednak z normami moralnymi odnoszącymi siĊ do wzajemnych stosunków miĊdzy
ludĨmi. Skatalogowanie zasad wspóáĪycia spoáecznego nie jest – zdaniem doktryny – moĪliwe, bowiem w miarĊ
rozwoju spoáeczeĔstwa pojawiają siĊ coraz to nowe zasady moralne i rodzą siĊ coraz to nowe reguáy postĊpowania. Jakkolwiek na gruncie Īadnego z dziaáów prawa nie dokonano wyliczenia zasad wspóáĪycia spoáecznego, to
jednak do zasad tych odwoáuje siĊ szereg przepisów prawych z róĪnych dziedzin. PodkreĞla siĊ, Īe zasady wspóáĪycia spoáecznego są pojĊciem nieostrym, niepoddającym siĊ kodyÞkacji lub weryÞkacji w badaniach empirycznych,
a ustalenie ich istnienia oraz okreĞlenie treĞci staáo siĊ zadaniem judykatury. PróbĊ systematyzacji zasad wspóáĪycia
podejmuje doktryna, zob. Z. RadwaĔski, Prawo cywilne, czĊĞü ogólna, Warszawa 1993, s. 43–45; St. Dmowski,
St. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. KsiĊga pierwsza. CzĊĞü ogólna, Warszawa 1998; St. Grzybowski,
System prawa cywilnego, t.1. CzĊĞü ogólna, Wrocáaw 1974, s. 95 i n.; A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys czĊĞci ogólnej, Warszawa 1967, s. 129. W licznych aktach prawnych zasady wspóáĪycia spoáecznego ujmowane są jako reguáy
postĊpowania zarówno osób Þzycznych, jak i prawnych. W doktrynie i judykaturze wyraĪano przy tym pogląd, Īe
klauzule odsyáające do zasad wspóáĪycia spoáecznego zastąpiáy dawne klauzule odsyáające do zasad dobrej wiary,
dobrych obyczajów czy uczciwego obrotu. ZwaĪywszy, Īe zasady wspóáĪycia spoáecznego odnoszą siĊ nie tylko
do osób Þzycznych, ale i prawnych, naleĪy przyjąü, Īe nie tylko dziennikarz ma dziaáaü zgodnie z tymi zasadami,
lecz takĪe redakcja. PodkreĞliü przy tym wypada, Īe zasady wspóáĪycia spoáecznego odnoszą siĊ niewątpliwie do
naduĪycia prawa podmiotowego (art. 5 kc). Tym samym dziennikarz wyposaĪony z mocy prawa prasowego (art. 11
w związku z art. 4 pr.pr.) w prawo do informacji nie moĪe z niego korzystaü w sposób sprzeczny z zasadami wspóáĪycia spoáecznego, a wiĊc np. nieuczciwie, podstĊpnie wykorzystując cudzą áatwowiernoĞü. Stosowanie klauzuli zasad
wspóáĪycia spoáecznego (art. 5 kc) nie moĪe doprowadziü jednak ani do nabycia, ani do utraty prawa podmiotowego.
MoĪe jedynie pozbawiü prawo podmiotowe ochrony przez pewien czas osoba, której przysáuguje okreĞlone prawo podmiotowe, moĪe z niego skorzystaü w razie zmiany okolicznoĞci faktycznej (por. wyroki Sądu NajwyĪszego: z 7 grudnia
1965 r., III CR 287/65; OSN CP 1966, nr 7, poz. 130; z 7 listopada 1985 r., III CRN 344/85; OSN CP 1986, nr 10, poz.
161). W judykaturze podkreĞla siĊ, Īe zasady wspóáĪycia spoáecznego są pojĊciem pozostającym w nierozáącznym
związku z caáoksztaátem okolicznoĞci danej sprawy i w takim caáoĞciowym ujĊciu wyznaczają podstawy, granice
i kierunki rozstrzygniĊcia. Dla zastosowania klauzuli zasad wspóáĪycia spoáecznego konieczna jest ocena caáoksztaátu szczególnych okolicznoĞci rozpatrywanego przypadku w Ğcisáym powiązaniu z konkretnym stanem faktycznym.
Na jego podstawie nie moĪna konstruowaü dyrektyw o charakterze ogólnym i dokonywaü uogólnieĔ, nawet w sytuacjach uznawanych za typowe (por. wyrok Sądu NajwyĪszego z 28 listopada 1967 r., I CR 415/67; OSP 1968, nr 10,
poz. 210). ZauwaĪono takĪe w orzecznictwie, Īe klauzula zasad wspóáĪycia spoáecznego ma charakter wyjątkowy
i moĪna ją stosowaü jedynie w sytuacji, gdy w inny sposób nie da siĊ zabezpieczyü interesu osoby zagroĪonej wykonaniem prawa podmiotowego przez inny podmiot (wyrok Sądu NajwyĪszego z 17 wrzeĞnia 1969 r., III CRN 310/69;
OSN CP 1970, nr 6, poz. 115). Sprzeczne z zasadami wspóáĪycia spoáecznego jest wprowadzenie w báąd innej osoby,
jeĪeli doprowadziáo to do powstania u niej szkody (wyrok Sądu NajwyĪszego z 13 stycznia 1966 r., II CR 306/63;
OSN CP 1966, nr 7–8, poz. 134).
17
O. Górniok [w:] O. Górniok i inni, Kodeks karny. Komentarz, GdaĔsk 2002, s. 1026. Wymieniona w art. 212
§ 1 kk „osoba” to oczywiĞcie osoba Þzyczna. Dowodzi tego fakt, Īe obok tej osoby ustawodawca wskazuje „osobĊ
prawną”. OczywiĞcie, pojĊcie osoby Þzycznej i osoby prawnej naleĪy rozumieü w tym znaczeniu, w jakim uĪywa

Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialnoĞci dziennikarza…
jest związane z dziaáaniem, zaniechaniem lub
cechami okreĞlonych osób. Byáoby absurdem
zakazywanie pomawiania osób Þzycznych,
ale dopuszczanie pomawiania np. instytucji,
w której są zatrudnione. Co wiĊcej, w ĞwiadomoĞci spoáecznej pejoratywne oceny instytucji, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych mogą „rozszerzaü siĊ”
równieĪ na osoby, które w róĪny sposób są
powiązane z tymi jednostkami, chociaĪ nie
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mają nic wspólnego z wáaĞciwoĞciami lub
postĊpowaniem bĊdącymi przedmiotem zarzutu. Pomówienie instytucji, osoby prawnej
lub innej jednostki organizacyjnej jest wiĊc
nierozerwalnie poáączone z pomówieniem
pewnych osób Þzycznych, choü z reguáy nie
są one w tym przypadku wymienione wprost.
MoĪna wiĊc stwierdziü ogólnie, Īe art. 212 kk
jest legitymowany dąĪeniem do ochrony wolnoĞci i praw innych osób18.

tych pojĊü kc w art. 8 i n. kc, odnoĞnie osoby Þzycznej i w art. 33 kc (w brzmieniu ustawy z 28 lipca 1990 r.,
Dz. U. 1990, Nr 55, poz. 321) – odnoĞnie osoby prawnej. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby przedmiotem
pomówienia byáa osoba posiadająca zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych (w rozumieniu art. 11 kc) ani peánoletnia
(w rozumieniu art. 10 § 1 i 2 kc). Tak wiĊc oÞarą pomówienia moĪe byü osoba niemająca peánej zdolnoĞci do
czynnoĞci prawnych, czyli maáoletni albo osoba caákowicie lub czĊĞciowo ubezwáasnowolniona. Ustawodawca
nie czyni dystynkcji miĊdzy osobami mogącymi byü przedmiotem karalnego zniesáawienia. Identyczna odpowiedzialnoĞü grozi za zniesáawienie osoby Þzycznej, zarówno niesprawującej Īadnych funkcji, jak i funkcjonariuszy
publicznych (w rozumieniu art. 115 § 19 kk), osób peániących funkcje publiczne lub powszechnie znanych. OczywiĞcie, pamiĊtaü naleĪy o obecnej treĞci art. 213 § 2 pkt 1 kk. Odmiennie uregulowano kwestiĊ odpowiedzialnoĞci sprawcy w odniesieniu do zniewaĪenia, róĪnicując sankcje w zaleĪnoĞci od osoby pokrzywdzonego, a wiĊc
w przypadku zniewaĪenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (art. 135 § 2 kk), funkcjonariusza publicznego lub
osoby przybranej mu do pomocy, podczas i w związku z peánieniem obowiązków sáuĪbowych (art. 226 § 1 kk),
konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 226 § 3 kk). We wszystkich wspomnianych sytuacjach
sprawca ponosi surowszą odpowiedzialnoĞü od tej, którą przewidziano w przypadku „zwykáej zniewagi” popeánionej na szkodĊ wszystkich innych osób (art. 216 kk).
18
Wyrok TK z 30 paĨdziernika 2006 r., sygn. P 10/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.
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