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Bronis aw H. Bladocha

FilozoÞ a wolno ci prasy w prawie mi dzynarodowym

Aby mówić o wolności prasy, należy przybliżyć znaczenie tego pojęcia. Jak pisze 
J. Sobczak, pod pojęciem prasy ustawa o prawie prasowym rozumie publikacje nie tyl-
ko drukowane, ale także emitowane za pośrednictwem fal radiowych czy telewizyjnych. 
Wobec czego prasą są wszelkie publikacje periodyczne, których immanentną cechą jest 
pojawianie się w formie kolejnych numerów w określonej jednostce czasu. Miano pra-
sy przysługuje też periodykom ukazującym się nie rzadziej niż raz do roku. Ustawodawca 
szeroko ujmuje pojęcie prasy zaliczając do niej przykładowo dzienniki, czasopisma, serwi-
sy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne, radiowę-
zły zakładowe, kroniki 6 lmowe oraz wszelkie istniejące i powstające środki przekazu upo-
wszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki roz-
powszechniania. Prasą, w świetle ustawy, są również zespoły ludzi i poszczególne zespoły 
zajmujące się działalnością dziennikarską1. Według znanego prasoznawcy – M. Ka8 a prasą 
są wszystkie środki informacji masowej oddziaływujące na opinię publiczną2.

W „Encyklopedii ONZ i stosunków międzynarodowych” wolność prasy zde6 niowana 
jest jako termin międzynarodowy, oznaczający wolność słowa, który stał się przedmiotem 
postanowień konstytucji, w różnym stopniu określający zakres swobody wypowiedzi. Jedy-
nym państwem w świecie od blisko 200 lat nie stawiającym żadnych ograniczeń wolności 
prasy są Stany Zjednoczone, które pierwszą poprawką do swej Konstytucji (Bill of Rights 
1791) ustanowiły, że Kongres nie ma prawa ograniczania wolności słowa czy prasy...”3.

Wolność prasy jest pochodną wolności myśli, z której wypływa wolność przekonań. 
Istotnymi składnikami tej wolności są prawa do: wyrażania poglądów politycznych, kul-
tywowania tradycji narodowych i wyznawania religii. Wolność myśli i wolność przeko-
nań mogą znaleźć uzewnętrznienie tylko w przypadku istnienia wolności wypowiedzi. 
Wolność wypowiedzi to wolność prezentacji poglądów i przekonań w różnej formie, 
w sposób widoczny dla innych (słowem, gestem, dźwiękiem, obrazem itd.). Treścią wol-

1 J. Sobczak, Polskie prawo prasowe, Poznań 1993, s. 46-47.

2 M. Kafel, Prasoznawstwo, Warszawa 1966, s. 99.

3 E. J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986, s. 584.
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ności słowa – będącego pochodną wolności wypowiedzi – jest prawo do nieskrępowa-
nego wyrażania poglądów zarówno w formie mówionej, jak i do utrwalenia tych słów, 
a więc do ich publikacji w postaci pisma odręcznego, druku, zapisu przy pomocy dźwię-
ku i obrazu. Wolność prasy możliwa jest w pełnym zakresie tylko w razie rzeczywistego 
istnienia wolności: myśli, przekonań, wypowiedzi, słowa i publikacji. Właśnie w wolno-
ści prasy te wymienione wyżej pojęcia znajdują odbicie i ucieleśnienie4.

Generalnie człowiek w swojej wolności jest niczym nie ograniczony, gdyż jego świa-
domość, myśli czy idee są niedostępne dla kontroli zewnętrznej. O ile wolność w swoim 
pierwotnym kształcie nie uległa formalnym ograniczeniom, o tyle wolności prasy nie 
udało się uniknąć pewnej reglamentacji.

Wolność prasy określona jest zawsze poprzez prawo i jego relacje. Tylko w ramach 
porządku prawnego możliwym do zrealizowania jest idea wolności. Prawo bowiem stwa-
rza ramy, w których jednostki mogą z niej korzystać. Jednak w myśl prawa i za jego spra-
wą – poprzez wszechobecną cenzurę – możliwym stało się skuteczne ograniczenie wol-
ności prasy. Nie jest jednak tak, że skoro nie ma cenzury, to wszystko wolno. Nie jest też 
tak, że skoro jest wolność słowa, to każdy nie tylko może, ale i musi zezwalać na każdą 
wypowiedź. Wolność słowa oznacza tyle, że człowiek, który chce publicznie wypowie-
dzieć się w jakiejś sprawie, ma ku temu pełne prawo i nikt nie może mu w wykonywaniu 
tego prawa przeszkadzać, o ile respektowane są przy tym inne podstawowe prawa i pra-
wa innych. Jest więc wolność słowa raczej swobodą wyrażania siebie i swoich przeko-
nań. To jest ta wolność, którą ograniczała inkwizycja i którą ścigał absolutyzm, wolność 
wynaleziona przez burżuazję i znienawidzona przez marksistów, gdy doszli do władzy5. 
Wolność prasy może więc zostać w pełni zrealizowana tylko w państwie demokratycz-
nym, gdzie prawo gwarantuje wolność słowa, myśli, sumienia i wyznania. Demokracja 
jest tym wspaniałym ustrojem, który gwarantuje wolność, ale od nas samych zależy, jak 
ją wykorzystamy. Wolna prasa to ogromna władza, która oddana w ręce mądrych ludzi 
może dobrze służyć społeczeństwu obywatelskiemu, jednak jak każda wolność jest tym 
nieszczęsnym darem, z którym trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie, bowiem źle pie-
lęgnowana może się zwrócić przeciwko demokracji.

Potęgę wolnej prasy dostrzegli myśliciele schyłku Oświecenia. Uznawali oni, że pra-
sa powinna być wolna od kontroli ze strony rządzących, a rozwój regulacji prawnych 
powinien iść w kierunku umożliwienia funkcjonowania wolnej prasy. Żądania wolności 
prasy zaznaczyły się najsilniej w Europie Zachodniej, gdzie nowożytni liberałowie two-
rzyli katalogi swobód jednostkowych i obywatelskich, określając możliwości korzystania 
z wolności słowa6. W Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 26 VIII 1789 roku zapo-
wiadano, że nikt nie będzie niepokojony, z powodu swoich przekonań7. Był to milowy 
krok w kierunku teorii wolnościowych. Większość siedemnasto- i osiemnastowiecznych 

4 J. Sobczak, Polskie prawo prasowe, Poznań 1993, s. 39-40.

5 J. Keane, Media a demokracja, tł. E. Petrajtis-O’Neil, Londyn 1992, s. 12.

6 J. Kurczewski, Słowo o... wolności słowa, Rzeczpospolita, 05-06.V.1994, nr 103.

7 E. J. Osmańczyk, Encyklopedia…, op. cit.,  s. 584.
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obrońców prasy rozumiała, że obywatele są wolni w takim stopniu, w jakim mogą prze-
jawiać inicjatywę w życiu społecznym i politycznym, i że wymaga to nieograniczone-
go dostępu do środków przekazujących ich opinie. Jak pisał A. de Tocqueville suweren-
ność ludu nie mogła być nigdy urzeczywistniona bez wolność prasy, przeciwnie, cenzura 
prewencyjna i głosowanie powszechne pozostawały ze sobą w sprzeczności tak dalece, 
że nie mogły się spotkać wśród instytucji tego samego narodu8.

Inny wspaniały myśliciel i polityk jakim był \ omas Je] erson zapytany o wolność 
prasy stwierdził: „Gdyby przyszło mi decydować, czy powinniśmy mieć rząd bez gazet, 
czy gazety bez rządu, nie wahałbym się ani przez moment i wybrałbym tę drugą ewentu-
alność9. Pierwotna wersja Pierwszej Poprawki do amerykańskiej konstytucji opracowana 
przez Jamesa Madisona mówiła, że: „Naród nie może być pozbawiony czy ograniczony 
w swoim prawie do wypowiadania, pisania czy publikowania swoich odczuć; a wolność 
prasy, jako jeden z potężnych bastionów wolności, ma być nietykalny”10.

Jednakże zasadniczy wpływ na rozwój wolności prasy miały ostatnie dwa stulecia 
– człowiek został poddany szeregu doświadczeń historycznych i nie mógł pozostać obo-
jętnym wobec spraw wolności. Musiał on uzewnętrznić swoje przeżycia słowem, ges-
tem czy obrazem. Dwudziestowieczne doświadczenie totalitaryzmu podkreślało z całą 
ostrością problem autocenzury, który nie ogranicza się tylko do reżimów totalitarnych. 
Okazuje się, że cenzura to niekoniecznie wszystko widzące oko i żelazna pięść władzy 
górującej nad swymi poddanymi. Cenzura może przybierać również całkiem inną for-
mę. Może odzywać się w nas echem, może się zagnieździć w nas, szpiegować nas niby 
prywatny, piszący pod dyktando sekretarz, który przypomina, aby nie posunąć się za 
daleko. Wewnętrzny cenzor ostrzega nas, że zbyt wiele ryzykujemy – naszą reputacją, 
rodziną, karierą, pracą czy postępowaniem prawnym. Nasz wewnętrzny cenzor sprzyja 
panowaniu powszechnych opinii i wykształceniu „gramofonowego umysłu” (Orwell)11. 
Ów Orwellowski „gramofonowy umysł” to wspaniałe określenie na samowolnie ubez-
własnowolnioną masę ludzi pióra, którzy jak „zepsuta płyta” powtarzają istniejące już 
slogany. Tak więc cenzura może istnieć we wszystkich dziedzinach naszego życia, doty-
kając sfer wydawałoby się zawoluowanych tylko dla nas samych. Może również wdzierać 
się do naszych myśli, sądów, idei, stając się naszym nieodzownym kompanem. Już John 
Stuart Mill w swoim dziele „On Liberty” pisał o intelektualistach, którzy z obawy przed 
grzywną, więzieniem lub inną naganą stają się niewolnikami komunału albo oportuni-
stami. Czynią z siebie głosicieli oklepanych frazesów, których argumentacja przeznaczo-
na dla słuchaczy czy czytelników nie tra6 a im samym do przekonania. Zaprzedają oni 
swoją duszę i umysł za cenę pozornego spokoju i bezpieczeństwa. Filozof znający dosko-
nale ludzką naturę powiedział, że „świat traci na tym, że istnieje mnóstwo obiecujących 
intelektualistów połączonych z lękliwymi charakterami, które nie mają odwagi pójść za 

8 M. Pietrzak, Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, Warszawa 1992, s. 24.

9 J. Keane, Media a .., op.cit., s. 9.

10 Tamże, s. 35.

11 Tamże, s. 33.
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jakimś śmiałym, ożywczym i niezależnym biegiem myśli, co by miało pozór niereligijno-
ści lub niemoralności”12. Tak więc za sprawą własnego wyboru stajemy się orędownikami 
idei, które choć są nam obce przejmujemy jako aksjomat, skazując się tym samym na in-
telektualną banicję.

Kwestia autocenzury jest szczególnie ważna, gdyż występuje ona zarówno w pań-
stwach demokratycznych jak i tych, które do demokracji dążą. To za jej przyczyną uczy-
my się niemówienia tego, co naprawdę myślimy, stając się intelektualnymi tchórzami. 
Zatem paradoksalnym wydaje się stwierdzenie, że człowiek w swojej wolności jest ni-
czym nieograniczony. Zawsze będą istniały granice swobody wyrażania opinii wytyczone 
przez prawo, moralność, obyczaj, a kiedy tych zabraknie, do głosu dopuszczony zostanie 
nasz wewnętrzny cenzor.

Generalnie wolność prasy można sprowadzić do kwestii cenzury, a więc do proble-
mu właściwego zakresu ingerencji państwa we wnętrze skomplikowanej machiny, jaką 
jest prasa.

2. Mi dzynarodowa regulacja prawna wolno ci prasy

Wolność myśli, słowa, a co za tym idzie wolność prasy należy niewątpliwie do naj-
ważniejszych składników demokracji. Nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowa-
nia nowoczesnego państwa demokratycznego bez wolnej prasy. Stanowi ona bowiem 
fundament, na którym opiera się demokratyczne społeczeństwo. Problem wolności wy-
powiedzi jest prawie tak stary jak ludzkość. Jednak dopiero po II wojnie światowej poja-
wiła się tendencja do stworzenia międzynarodowych standardów dotyczących wolności 
prasy. Bowiem w dwudziestym wieku za sprawą bolesnych doświadczeń historycznych, 
jakim zostały poddane jednostki i narody, koniecznym stało się stworzenie powszech-
nych gwarancji prawnych w tej dziedzinie.

Rozpatrując działalność mass mediów w skali międzynarodowej, należy zauwa-
żyć, że społeczność międzynarodowa od wielu dziesiątków lat usiłuje zabezpieczyć się 
przed negatywnymi działaniami mediów stwarzających potencjalne i rzeczywiste za-
grożenie dla suwerenność poszczególnych państw. W tym celu podejmowano wysiłki 
na rzecz prawnomiędzynarodowych regulacji w zakresie obiegu informacji13.

W Europie przez szereg lat zdołano wypracować standardy dotyczące wolności pra-
sy, które miały eliminować słabość narodowych regulacji i problemy związane z ich reali-
zacją. Mają one stanowić pewien podstawowy wzór standardów etycznych, wprowadza-
jąc harmonię i eliminując ekstremizmy14.

Organizacją międzynarodową, która bezpośrednio lub pośrednio wytwarza dwa ro-
dzaje standardów: wiążące i niewiążące, jest Rada Europy. Pierwsze z nich znajdują się 

12 J. S. Mill, O wolności, tł. A Kurlandzka, PWN,  Warszawa 1959, s. 162.

13 Zarys teorii procesów i środków komunikowania masowego, pod redakcją W. Dudka, Katowice 1985, 
s. 155-156.

14 K. Doktorowicz, W. Dudek, Międzynarodowe regulacje działalności środków społecznego przekazu, Katowice 
1992, s. 36.
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w konwencjach i umowach zawartych w ramach tej organizacji, drugie natomiast przyj-
mują postać rezolucji i rekomendacji Komitetu Ministrów lub Zgromadzenia Parlamen-
tarnego, czyli dwóch najważniejszych organów Rady Europy. Priorytetowy charakter, 
biorąc pod uwagę wiążącą moc standardu oraz możliwość kontroli jego wykonania, mają 
standardy kontraktowe. Niemniej standardy zawarte w uchwałach organów Rady Euro-
py również pełnią ważną rolę, bądź inspirując powstanie standardów kontraktowych, 
bądź je uzupełniając. Obydwa typy standardów mają charakter opcyjny, co oznacza, że 
państwa członkowskie Rady Europy mogą, lecz nie muszą ich przyjąć, a zwłaszcza że nie 
mają obowiązku przejęcia ich w całości i bez jakichkolwiek zmian, które byłyby pożąda-
ne, np. w związku ze specy6 ką stosunków krajowych15. Jednak w sferze praw człowieka, 
a przede wszystkim wolności wypowiedzi, przyjęcie takich standardów wydaje się wy-
soce pożądane z uwagi na statutowe cele Rady Europy, które można streścić w hasłach: 
demokracja, praworządność, prawa człowieka16. Rada Europy zdołała wytworzyć wiele 
standardów w odniesieniu do wolności wypowiedzi. w której wolność prasy jest istotną 
częścią. Podstawę standardów wiążących stanowią przepisy prawne:
a) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
b) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
c) Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zwanej Konwen-

cją Europejską,
d) oraz orzecznictwo: Europejskiej Komisji Praw Człowieka (EKPC) i Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka (ETPC).
Jeśli chodzi o standardy niewiążące w zakresie wolności prasy, to trzeba zauważyć, 

że tworzą je głównie uchwały Komitetu Ministrów Rady Europy. Należą do nich: Rezo-
lucja nr 26 z 1974 roku o prawie do odpowiedzi – sytuacja jednostki w stosunku do pra-
sy; Rezolucja nr 43 z 1974 roku o koncentracji prasy; Rekomendacja nr 17 z 1984 roku 
o równości kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz Deklaracja o wolno-
ści wypowiedzi i informacji z 1982 roku17. Standardy niewiążące powiązane są ze stan-
dardami wiążącymi, stanowiąc zarazem ich uzupełnienie. Zatem aby mówić o wolności 
prasy niezbędnym staje się przeanalizowanie aktów prawa międzynarodowego, których 
przepisy prawne dotyczą wolności wypowiedzi, Postaram się również w swojej analizie 
zwrócić uwagę na te przepisy prawne, które przyczyniają się do ograniczenia swobody 
wypowiedzi.

a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 
1948 roku. Zrazu pomyślana jako dokument przygotowujący do uchwalenia Paktu Praw 
Człowieka, stała się z czasem instrumentem samodzielnym, który wywarł i nadal wywiera 

15 J. Gilas, Wstęp do prawa międzynarodowego publicznego, Toruń 1991, s. 111-113.

16 Prawa Człowieka. Dokumenty międzynarodowe, tł. i opr.: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1993, 
s. 171.

17 C. Mik, Standardy Rady Europy dotyczące wolności prasy, „Palestra” 9-10/1993, nr 229-230, s. 88.
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istotny wpływ na praktykę międzynarodową oraz na stanowienie i stosowanie prawa kra-
jowego. Deklaracja jest najważniejszym oświadczeniem globalnego dążenia do przestrze-
gania praw człowieka. Była novum w prawie międzynarodowym, równy dla wszystkich 
ludzi bez względu na płeć, rasę, wyznanie, status materialny czy narodowość. Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka spełniła rolę inspiratora dla przyszłych norm prawa między-
narodowego18. Stała się ona tym samym dekalogiem prawa międzynarodowego w zakresie 
wolności człowieka i obywatela, czego potwierdzeniem może być artykuł 18 i 19.

Artykuł 18 mówi: „Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; pra-
wo to obejmuje wolność zmiany swej religii lub przekonań, jak również wolność manife-
stowania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub 
prywatnie, poprzez nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie kultu i rytuałów”19. Wyżej 
wymieniony artykuł odnosi się do wolności myśli, gwarantując każdemu człowiekowi 
swobodę w wyrażaniu swoich przekonań. Uzewnętrznianie ich, zgodnie z brzmieniem 
artykułu 18, może być indywidualne albo wspólne z innymi, publiczne lub prywatne 
– wobec czego ustawodawca gwarantuje również wolność formy demonstracji swoich 
przekonań. Artykuł ten jest istotny ze względu na fakt, iż z wolności myśli wypływa wol-
ność słowa, która jest istotnym elementem demokratycznego państwa prawnego. Bez-
pośrednio tematykę wolności słowa porusza artykuł 19 Deklaracji, zgodnie z brzmie-
niem którego:

„Każda jednostka ma prawo do wolności poglądów i wypowiedzi; prawo to 
obejmuje nieskrępowaną wolność posiadania poglądów oraz poszukiwania, 
otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkimi środkami bez 
względu na granice”20.

Pierwsze zdanie artykułu 19 mówi o prawie wolności każdej jednostki w kwestii jej 
poglądów i wypowiedzi, z czego wynika, że prawo do swobody wypowiedzi przysługuje 
każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, wyznanie czy narodowość. Artykuł 19 
gwarantuje również każdemu człowiekowi wolność posiadania poglądów i wypowiedzi, 
a więc zapewnia zarówno swobodę myśli jak i sposób ich artykułowania. Ustawodaw-
ca zapewnia także każdemu prawo do nieograniczonego poszukiwania, otrzymywania 
i przekazywania informacji oraz idei. Wobec czego każdy człowiek ma prawo do rzetel-
nej, a więc prawdziwej informacji. Prawo to dotyczy zarówno osób poszukujących infor-
macji (głównie dziennikarzy), przekazujących je (szeroka sfera pracowników mass me-
diów), jak i osób, do których jest ona kierowana (odbiorcy, którzy tworzą opinię pub-
liczną). Bez gwarancji dostępu do informacji trudno w ogóle dziś mówić o wolnej pra-
sie. Wobec czego, aby wolność prasy została w pełni urzeczywistniona ustawodawca za-
gwarantował jej niczym nieograniczony przepływ, wszelkimi środkami i bez względu na 
granice. Niejasnym jest sformułowanie „wszelkich środków”, które prowadzić może do 

18 A. Michalska, Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw człowieka, Warszawa 1976, 
s. 181.

19 Prawa Człowieka. Dokumenty międzynarodowe, op. cit., s. 20.

20 Tamże, s. 21.
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pewnych nieporozumień w odczytywaniu tego artykułu. Jednak zarówno artykuły 18 
jak i 19 dały prawne gwarancje wolności myśli, a co za tym idzie wolności słowa. War-
to zaznaczyć fakt, że artykuł 19 zakłada swobodny przepływ informacji bez względu na 
granicę, tak więc Deklaracja była zapowiedzią koncepcji swobodnego przepływu infor-
macji (Free Flow of Information)21, która pojawiła się po II wojnie światowej, a która 
w minionych latach święciła na Zachodzie swój triumf. Po dzień dzisiejszy Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka jest nadrzędnym dokumentem w odniesieniu do praw po-
szczególnych narodów, a jej założenia odbiły się echem w konstytucjach wielu państw. 
Wzorowały się na niej liczne konstytucje afrykańskie i iberoamerykańskie, które niekie-
dy posuwały się, aż do włączenia Deklaracji do swych tekstów22. Na projekcie Deklaracji 
oparto też w pewnym stopniu ustawę zasadniczą RFN z 1949 roku23.

Charakter prawnomiędzynarodowy Deklaracji jest sporny – jedni autorzy traktują 
ją jako dokument niewiążący, inni sądzą, że korzystanie z niej w praktyce międzynaro-
dowej sprzyja traktowaniu deklaracji jako elementu prawa zwyczajowego24. Niezależnie 
od tego sporu wszyscy autorzy zgadzają się, że Deklaracja jako podstawowy dokument 
powszechny posiada duże znaczenie dla ochrony praw człowieka i podstawowych wol-
ności. Posiada również wielką siłę moralną i psychologiczną – jako wyraz generalnych 
wartości międzynarodowego prawa obowiązującego wszystkie nacje.

Państwa jednak mogą ograniczyć korzystanie z praw zagwarantowanych w Deklara-
cji, zgodnie z Artykułem 29, który mówi:

1. Każda jednostka ma obowiązki wobec wspólnoty, bo tylko w niej możliwy 
jest swobodny i pełny rozwój jej osobowości.

2. W korzystaniu ze swych praw i wolności, każdy podlega jedynie takim 
ograniczeniom, które są określone przez prawo, wyłącznie w celu zapew-
nienia należytego uznania i poszanowania praw i wolności innych, oraz 
zaspokojenia słusznych wymagań moralności, porządku publicznego i po-
wszechnego dobrobytu w społeczeństwie demokratycznym.

3. Te prawa i wolności w żadnym razie nie mogą być wykorzystywane wbrew 
Celom i Zasadom Narodów Zjednoczonych25.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka proklamując między innymi wolność wy-
rażania opinii, stanowi zarazem (art. 29), że każdy człowiek ma obowiązki wobec społe-
czeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości. Dekla-
racja nie wymienia tych obowiązków. Wobec czego dopuszcza pewną swobodę interpre-
tacji w tej kwestii. Trudno bowiem określić, jakie obowiązki wobec wspólnoty posiada 
człowiek. Sądzę, że jest to sprawa indywidualnej interpretacji, a więc kwestia dyskusyjna. 

21 W. Dudek, Koncepcja „Free Flow of Information” („swobodnego przepływu informacji”) w polityce zagranicz-
nej USA po II wojnie światowej, „Sprawy Międzynarodowe”, 11/1993,  s. 29.

22 J. Gilas, Uniwersalizm i regionalizm praw człowieka, Toruń 1968, s. 49.

23 C. Mik, Porządek międzynarodowy a porządek krajowy w dziedzinie praw człowieka, „Państwo i Prawo”, 
11/1992, s. 5.

24 Prawa człowieka. Dokumenty.., op. cit.,  s. 15.

25 Tamże, s. 23.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

48

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi jednak, że w korzystaniu ze swych praw 
i wolności każdy człowiek podlega ograniczeniom, ale tylko takim, które są określone 
przez prawo i tylko w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw 
i wolności innych oraz w celu zadośćuczynienia słusznym wymaganiom moralności, po-
rządku publicznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie. De-
klaracja dodaje, że z proklamowanych w niej praw i wolności nie wolno w żadnym wy-
padku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych. Są 
one następujące:
– zachowanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
– rozwijanie pokojowych stosunków między narodami,
– osiąganie międzynarodowej współpracy w rozstrzyganiu międzynarodowych prob-

lemów o charakterze ekonomicznym, socjalnym, kulturalnym lub humanitarnym26.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest pierwszym sformułowanym uniwersal-

nym standardem dopuszczalnych przez państwo ograniczeń wolności wyrażania opinii. 
Do czasu jej proklamowania (1948 r.) nie było uniwersalnie uzgodnionego i uznawanego 
kryterium ograniczania swobody wyrażania opinii. Podmiotem, który ostatecznie decy-
dował o granicach tej swobody było państwo. Wobec czego różne kraje, w różnych cza-
sach i różnych formach wyznaczały owe granice w sposób mniej lub bardziej sprzyjający 
wolności wyrażania opinii. Często eliminując ją z szerokich obszarów życia społecznego, 
stosując w tym celu różne środki i formy swego postępowania27.

Deklaracja była pierwszym międzynarodowym standardem w dziedzinie wolności 
prasy. Dała ona podwaliny pod jej nieskrępowane funkcjonowanie, a jej założenia znala-
zły odzwierciedlenie w późniejszych standardach wolności wypowiedzi.

b) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Protokół Fakultatyw-
ny do tego paktu zostały przyjęte, podobnie jak Pakt Praw Gospodarczych i łącznie z nim, 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 roku. 
Drugi Protokół Fakultatywny do Paktu dotyczący kary śmierci uchwalono 15 grudnia 
1989 roku. Zarówno Pakt Praw Politycznych, jak towarzyszące mu protokoły, są traktata-
mi międzynarodowymi, tworzą więc prawa i obowiązki dla państw-stron. Warto zazna-
czyć, że raty6 kowanie lub związanie się ostatecznie protokołami w inny sposób możli-
we jest tylko jednocześnie z raty6 kacją lub ostatecznym związaniem się w inny sposób 
samym Paktem. Pakt i pierwszy protokół fakultatywny weszły w życie 23 marca 1976, 
drugi Protokół wszedł w życie 11 lipca 1991. Polska raty6 kowała tylko Pakt 13 III 1977 
i pierwszy Protokół, uznała ponadto kompetencję Komitetu Praw Człowieka do rozpa-
trywania skarg międzynarodowych dotyczących interpretacji lub stosowania postano-
wień Paktu28.

26 A. Łopatka, Prawo do swobodnego wyrażania opinii, Warszawa 1993, s. 23.

27 Tamże, s. 23.

28 Prawa Człowieka. Dokumenty.., op. cit., s. 41.
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Podobnie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Pakt podejmuje problematy-
kę wolności wyrażania opinii. Artykułem, który bezpośrednio porusza tę tematykę jest 
artykuł 19, który mówi:

1. Każdy ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.
2. Każdy ma prawo do swobody wypowiedzi; prawo to obejmuje swobodę 

poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji 
i po glądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub dru-
kiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według włas-
nego wyboru.

3. Wykonywanie praw przewidzianych w paragra6 e 2 niniejszego artykułu 
pociąga za sobą specjalne obowiązki i szczególną odpowiedzialność. Może 
ona w konsekwencji podlegać pewnym ograniczeniom, które powinny 
być wyraźnie przewidziane przez ustawę które są niezbędne w celu:
a) poszanowania praw i dobrego imienia innych;
b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego 

(„order public”) albo zdrowia lub moralności publicznej.29

Artykuł 19 zapewnia każdemu człowiekowi swobodę poglądów, dając zarazem gwa-
rancję nieograniczonej wypowiedzi, oraz nieskrępowaną swobodę poszukiwania, otrzy-
mywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów. Ustawodawca dopusz-
cza dowolność formy przekazu, zostawiając jej wybór w gestii nadawcy. Informacje i po-
glądy w myśl artykułu są niezależne, a więc wolne od granic państwowych. Wobec czego, 
w myśl artykułu zakłada się swobodną cyrkulację wypowiedzi. W punkcie 3 artykułu 19 
określa model dopuszczalnych ograniczeń stosowanych przez państwo – są one ściśle 
przewidziane przez prawo, a państwa mają obowiązek prawny respektować je. W myśl 
artykułu państwa mogą jednak stosować mniejsze ograniczenia; niedopuszczalne są jed-
nak ograniczenia nie przewidziane przez prawo. Niemniej jednak państwa-strony Paktu 
są ograniczone prawnie w decydowaniu o tym, jakie ograniczenia wolności wyrażania 
opinii mają w nich obowiązywać.

Warto wspomnieć o artykule 20, który nawiązuje do wolności wyrażania opinii. 
Mówi on, że:

1. Wszelka propaganda wojenna będzie zakazana przez ustawę.
2. Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub reli-

gijnej, stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, bę-
dzie zakazane przez ustawę30.

c) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zwana Kon-

wencją Europejską

Konwencja Europejska jest traktatem międzynarodowym, tworzącym prawa i obo-
wiązki dla państw-stron. Jest ona traktatem regionalnym, ogólnym, chociaż gwarantuje 

29 Tamże, s. 52-53.

30 A. Łopatka, Prawo do …, op. cit.,  s. 24.
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przede wszystkim prawa obywatelskie i polityczne. Władze polskie podpisały Konwencję 
Europejską 26 listopada 1991, wraz z o6 cjalnym przystąpieniem Polski do Rady Europy, 
oraz po wejściu w życie ostatniej nowelizacji prawa prasowego31.

Tematykę wolności podejmuje artykuł 9 i 10 Konwencji.
Artykuł 9 mówi:

1. Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to 
obejmuje wolność zmiany religii lub przekonań oraz wolności uzewnętrz-
niania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie 
swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowa-
nie i czynności rytualne.

2. Wolność uzewnętrzniania religii lub przekonań może podlegać jedynie 
takim ograniczeniom, które są przewidziane przez prawo i są konieczne 
w społeczeństwie demokratycznym ze względu na interesy bezpieczeń-
stwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia, moralności 
lub ochronę praw i wolności innych osób32.

Istotę wolności prasy określa artykuł 10:
1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność 

poglądów oraz otrzymywania informacji i idei bez ingerencji władz pub-
licznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy artykuł nie stoi na 
przeszkodzie udzielaniu przez państwa zezwoleń dla przedsiębiorstw ra-
diowych, telewizyjnych lub kinematogra6 cznych.

2. Korzystanie z tych wolności, jako pociągające za sobą obowiązki i odpo-
wiedzialność, może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, 
ograniczeniom i sankcjom, które są przewidziane prawem i niezbędne 
w społeczeństwie demokratycznym ze względu na interesy bezpieczeń-
stwa narodowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa pub-
licznego, zapobieganie zamieszkom lub przestępczości, ochronę zdrowia 
i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób, zapobieganie 
ujawnianiu informacji poufnych lub zagwarantowanie powagi i bezstron-
ności sądownictwa33.

Zdanie pierwsze art. 10 ustęp 1 stanowi więc, że każda osoba ma prawo do wolno-
ści wypowiedzi. Prawo to stanowi jedną z istotnych podstaw społeczeństwa demokra-
tycznego i jedną z istotnych podstaw jego postępu i rozwoju. Artykuł 10 nie przesądza 
charakteru wypowiedzi, z którą prawo jest związane. Dopiero Europejski Trybunał Praw 
Człowieka podkreślił, że prawo do wolności wypowiedzi chroni wypowiedź każdego ro-
dzaju, bez względu na jej treść (polityczną, gospodarczą, społeczną lub kulturalną) o ile 
budzi ogólne zainteresowanie34. Sformułowanie z art. 10 „Każdy ma prawo do wolności 

31 Prawa Człowieka. Dokumenty .., op. cit., s. 41.

32 Tamże, s.173.

33 Tamże, s. 180.

34 C. Mik, Standardy.., op. cit.,  s. 89.
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wypowiedzi. (...)” należy interpretować jako uprawnienia przysługujące każdej osobie 
tj. każdej osobie 6 zycznej lub prawnej, bez względu na jakiekolwiek kryteria wymienio-
ne w art. 14 Konwencji (zasada niedyskryminacji). Oznacza to, że prawo do wolności 
prasy przysługuje każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie na zasadzie równości. Wol-
ność prasy przysługuje każdemu bez względu na kolor skóry, język, religię, pocho-
dzenie społeczne, narodowe, status majątkowy, poglądy polityczne lub inne. W myśl 
brzmienia artykułu 10 wolność prasy przynależy zarówno osobie 6 zycznej (czy to jako 
właścicielowi pisma, dziennikarzowi, czy też jako czytelnikowi gazety), jak i osobie 
prawnej (czy to w charakterze wydawcy czy też redakcji prasowej) bez względu na jej 
status w prawie krajowym35. Zdanie drugie artykułu 10 ustęp 1 Konwencji Europejskiej 
mówi, że wolność wypowiedzi obejmuje wolność poglądów oraz wolność otrzymy-
wania i przekazywania informacji i idei bez względu na granice państwowe. Wolność 
poglądów tkwi u źródeł wolności wypowiedzi, w tym wolności prasowej. Jej zawartość 
w przypadku wolności prasy mieści się w zakresie wolności otrzymywania i przeka-
zywania informacji i idei. Zarazem wolność otrzymywania informacji i idei impliku-
je wolność ich poszukiwania. Można więc stwierdzić, że wolność prasy obejmuje trzy 
wolności składowe: wolność poszukiwania, wolność otrzymywania i wolność przeka-
zywania informacji i idei. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wolność prasy dotyczy nie 
tylko takich informacji i idei, które odbierane są korzystnie lub postrzegane są jako 
nieszkodliwe czy obojętne, ale także takich, które oburzają, szokują lub niepokoją pań-
stwo albo jakąkolwiek część jego ludności.

Wolność prasy obejmuje w pierwszym rzędzie wolność poszukiwania informacji 
i idei. Wolność ta dotyczy przede wszystkim dziennikarzy oraz korespondentów i wiąże 
się z etyką zawodową. Ogólne zasady etyki dziennikarskiej zostały sformułowane w De-
klaracji paryskiej z 1978 roku36 i Deklaracji meksykańskiej z 1980 roku37. Z zasad etyki 
dziennikarskiej wynika zasada poszukiwania danych środkami oszukańczymi i w spo-
sób sprzeczny z prawem. Poza nim panuje jednak swoboda dostępu do źródeł informacji 
i prawo do zachowania tego źródła w tajemnicy. Jednak przy poszukiwaniu informacji 
dziennikarz powinien również uszanować prawa człowieka co do sfery prywatnej i god-
ności osobistej, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego i krajowego. Wolność 
otrzymywania informacji i idei jest drugim składnikiem wolności prasy. Dotyczy głów-
nie czytelników, a więc szeroko pojętej opinii publicznej. Opinia publiczna ma prawo do 
uzyskania rzetelnych, a więc zgodnych z prawdą informacji. Informacje takie mają przy-
czyniać się do ograniczenia spekulacji osób źle poinformowanych, pobudzać dyskusję 
publiczną oraz umożliwiać osobom atakowanym obronę38.

Ostatnim składnikiem wolności prasy jest wolność przekazywania informacji i idei. 
Jest to chyba najistotniejszy z elementów wolnej prasy. Dotyczy on głównie dziennika-

35 Tamże, s. 90.

36 Tłumaczenie „Paryskiej Deklaracji”, „Przekazy i Opinie”, 4/1986, s. 11-13.

37 Tłumaczenie „Deklaracji meksykańskiej”, „Zeszyty Prasoznawcze”, 3/1980, s. 159-162.

38 C. Mik, Standardy…, op. cit.,  s. 91.
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rzy, którzy w swej pracy powinni kierować się zasadą dobrej wiary, a informacje i idee, 
o których piszą powinny być zgodne z celami demokratycznymi, muszą więc być oparte 
na faktach i dostatecznie ścisłe39.

Warto zwrócić uwagę, że wolność poszukiwania, otrzymywania i przekazywania in-
formacji i idei powinna odbywać się „bez ingerencji władz publicznych”. Jednak zgodnie 
z art. 10 państwo może stosować takie wymogi formalne, warunki, ograniczenia i sank-
cje, które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym i jakie są przewidziane przez 
prawo. Wobec czego państwo może ingerować w takim zakresie, w jaki pozwalają na to 
warunki określone w art. 10 ustępie 2 Konwencji.

Konwencja Europejska w artykule 10 stanowi, że wolność wyrażania opinii nie wy-
klucza możliwości poddania rozgłośni radiowych, telewizyjnych oraz kinematogra6 i 
kontroli państwa. Przy czym brak w wyżej wymienionym artykule precyzyjnych sformu-
łowań w czym kontrola ta ma się wyrażać oraz jakim celom ma służyć40.

Ponieważ wolność wyrażania opinii łączy się z obowiązkami i odpowiedzialnością, 
może podlegać takim formalnościom, warunkom lub ograniczeniom, które są przewi-
dziane przez prawo i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie: integral-
ności terytorialnej, bezpieczeństwa państwowego, bezpieczeństwa publicznego, ochro-
ny zdrowia i moralności, zapobiegania zamieszkom i przestępczości, ochrony dobrego 
imienia i praw innych ludzi, zapobiegania ujawnianiu informacji uzyskanych poufnie 
lub zagwarantowania powagi i bezstronności sądownictwa.

Pewnym ograniczeniem wolności prasy może być również art. 15 Konwencji, który 
zgodnie ze swoim brzmieniem zakłada że:

1. W przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażają-
cego życiu narodu każda z Wysokich Układających się Stron może podjąć 
środki uchylające (derogating – ang., derogeant – fr.) stosowanie zobowią-
zań wynikające z niniejszej Konwencji w zakresie ściśle odpowiadającym 
wymogom sytuacji, pod warunkiem, że środki te nie są sprzeczne z inny-
mi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego.

2. Na mocy niniejszego przepisu nie można uchylać zobowiązań wynikają-
cych z art. 2, z wyjątkiem przypadków śmierci będących skutkiem zgod-
nych z prawem działań wojennych, oraz zobowiązań wynikających z art. 
3, 4 (paragraf 1 i 7).

3. Każda z wysokich Układających się Stron korzystających z prawa do uchy-
lenia zobowiązań poinformuje wyczerpująco Sekretarza Generalnego 
Rady Europy o środkach, które podjęła oraz o przyczynach ich zastoso-
wania. Informować będzie również Sekretarza Generalnego Rady Europy 
o tym, kiedy takie środki przestaną działać, a przepisy Konwencji będą 
w pełni ponownie stosowane41.

39 Tamże, s. 91.

40 A. Łopatka, Prawo…, op. cit., s. 25.

41 Prawa Człowieka .., op. cit ., s. 181-182.
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Jak widać regionalne uregulowanie, jakim jest bez wątpienia Konwencja Europejska, 
wyszczególnia szerszy wachlarz ograniczeń niż Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
czy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Można jednak na przewidziane ogranicze-
nia spojrzeć i w ten sposób, że wyraża ona w sposób bardziej szczegółowy to samo, co za-
wierają cytowane wyżej sformułowania Paktu. Jedynie ostatni punkt, dotyczący zagwa-
rantowania powagi i bezstronności sądownictwa, nie da się zmieścić w ograniczeniach 
w nim przewidzianych. Państwo-strona Konwencji Europejskiej nie musi wprowadzać 
wszystkich ograniczeń wolności wyrażania opinii zawartych w nije. Przez to może mniej 
tę wolność ograniczać42.

Zobowiązania wynikające z Konwencji Europejskiej mają charakter obiektywny 
– prawa człowieka i podstawowe wolności chronione w traktacie przestają należeć do 
kompetencji wewnętrznej poszczególnych państw. Stają się one przedmiotem regula-
cji międzynarodowej, przez co uległy internacjonalizacji i wyjęciu z kręgu wyłącznej 
domeny państwa. Wyłączenie jakiejś materii spod kompetencji krajowej nie oznacza 
ubezwłasnowolnienia państwa, lecz jedynie ograniczenie swobody jego woli (nałoże-
nie obowiązków uwzględnienia postanowień prawa międzynarodowego w prawotwór-
stwie i praktyce krajowej) i poddanie jej kontroli międzynarodowej, przynajmniej 
w stopniu minimalnym43.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zwana Konwen-
cją Europejską stanowi podstawę, na której opiera się orzecznictwo Europejskiej Komisji 
Praw Człowieka (EKPC) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Ar-
tykuł 10 Konwencji dotyczący wolności wypowiedzi stanowi zatem punkt wyjścia dla 
orzecznictwa EKPC czy ETPC w sprawach związanych z wolnością prasy.

d) Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) oraz Europej-

skiej Komisji Praw Człowieka (EKPC)

Orzecznictwo TEPC i EKPC pozwala przedstawić funkcjonowanie międzynarodo-
wych standardów dotyczących wolności wypowiedzi. Ukazując zarazem funkcjonowanie 
prawa międzynarodowego w zakresie wolności prasy. Przedstawione poniżej przykłady 
orzecznictwa ETPC i EKPC są modelowymi sprawami toczącymi się w kwestii wolnej pra-
sy. Sprawy te wyznaczają zarazem granice wolności prasy, które ze względu na szybki roz-
wój społeczny ulegają w ciągu szeregu lat płynnym przesunięciom, bowiem wypowiedzi, 
które niegdyś mogły szokować naszych przodków, dzisiaj często są powszechnie uznawane 
i akceptowane. Stąd moja próba zwrócenia uwagi na tak ważną kwestię, jaką jest orzecz-
nictwo europejskie w sprawach dotyczących wolności prasy. Bowiem orzecznictwo ETPC 
i EKPC wraz z artykułem 10 Konwencji Europejskiej określa istotę jej wolności. Zgodnie 
z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności, każda osoba ma pra-
wo do wolności wypowiedzi. Prawo to stanowi „jedną z istotnych podstaw społeczeństwa 

42 A. Łopatka, Prawo…, op. cit ., s. 25.

43 C. Mik, Charakter, struktura i zakres zobowiązań z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Państwo i Prawo”, 
4/1992, s. 6.
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demokratycznego i jedną z istotnych podstaw jego postępu oraz rozwoju każdego mężczy-
zny i kobiety” (ETPC, sprawa Barthold p. RFN, A-90, wyrok z 25.03.1985)44.

Wolność wypowiedzi należy niewątpliwie do najważniejszych składników demokra-
cji. Uzasadnienie tej tezy zostało dobitnie sformułowane w orzeczeniu ETPC w sprawie 
Oberschlick p. Austria; „wolność wypowiedzi (...) stanowi jeden z istotnych fundamen-
tów społeczeństwa demokratycznego i jeden z głównych warunków jego postępu oraz 
rozwoju każdego człowieka (...), wymaga tego pluralizm, tolerancja i duch otwartości, 
bez których nie ma społeczeństwa demokratycznego”45. Wolność wypowiedzi gwaran-
towana jest niezależnie od sposobu jej wykonywania – może to być forma ustna, radio-
wa, telewizyjna, kinowa, ale może być to także forma pisemna, w tym artykuły praso-
we. I w tym kontekście pojawia się wolność prasy. W myśl orzecznictwa europejskie-
go wolność prasy pełni bardzo ważne funkcje w społeczeństwie demokratycznym: jest 
środkiem dostarczającym wiedzę, przez co stwarza możliwości osądu poglądów i postaw 
rządzących (ETPC, Oberschlick p. Austrii, A-204, wyrok z 23.05.1991), daje każdemu, 
a zwłaszcza politykom, okazję do odzwierciedlenia i komentowania trosk opinii publicz-
nej i pozwala każdemu na uczestniczenie w debacie publicznej (ETPC, Castells p. Hi-
szpanii, A-236, wyrok z 23.04.1992), umożliwia przekazywanie informacji i poglądów 
budzących publiczne zainteresowanie (TEPC, T. \ orgirsson p. Islandii) i pozwala na 
wykonywanie przez prasę funkcji kontrolnej – „psa łańcuchowego” (ETPC, „Observer” 
i „Guarian” p. Zjednoczonemu Królestwu, A-216, wyrok z 26.11.1991; TEPC, „Sunday 
Times” II p. Zjednoczonemu Królestwu, A-217, wyrok 26.11.1991)46.

Wolność prasy zgodnie z orzecznictwem europejskim dotyczy nie tylko informa-
cji i idei, które odbierane są korzystnie lub postrzegane są jako nieszkodliwe lub obo-
jętne, ale również takich, które oburzają, szokują, niepokoją państwo lub jakąkolwiek 
część jego ludności (ETPC, „Sunday Times” I p. Zjednoczonemu Królestwu, A-30, wy-
rok z 26.04.1979)47. ETPC w swoim orzecznictwie wyraźnie podkreślił, że prawo do wol-
ności wypowiedzi chroni wypowiedź każdego rodzaju, bez względu na treść (polityczną, 
gospodarczą, społeczną lub kulturalną), o ile budzi ogólne zainteresowanie (markt in-
tern Verlag GmbH i K. Beermann p. RFN, A-165, Wyrok z 20.11.1989; ETPC, T. \ or-
girsson p. Islandii, A-239, wyrok z 25.06.1992)48. Zarazem EKPC zauważyła, że wypo-
wiedzi o charakterze handlowym korzystają z mniej ścisłej ochrony, aniżeli wypowiedzi 
polityczne (EKPC, Pastor X i Kościół Scientologiczny p. Szwecji, dec. o dopuszczalności 
skargi z 05.05.1979)49. Faktyczny zakres ochrony uwarunkowany jest przepisem art. 10 
ustępu 2 Konwencji Europejskiej. Warto zauważyć, że organy europejskie rozróżniają 
informacje i idee, wskazując, że te pierwsze stanowią wypowiedź faktów i wiadomości 

44 C. Mik, Standardy .., op. cit , s. 89.

45 L. Gardocki, Europejskie standardy wypowiedzi a polskie prawo karne, „Państwo i Prawo” 3/1993, s. 11.

46 C. Mik, Standardy…, op. cit,  s. 89-90.

47 Tamże, s.91.

48 Tamże, s. 89.

49 Tamże, s. 89.
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(ETPC, „De Geillustreerde Pres”, opinia merytoryczna z 06.07.1976r.) i jako takie są do-
brami szczególnie chronionymi w Konwencji z uwagi na utracalny charakter, który wy-
raża się tym, że nawet niewielkie opóźnienia jej publikacji rodzą poważne ryzyko utraty 
wartości i zainteresowania (ETPC, „Observer” i „Guarian” p. Zjednoczonemu Królestwu; 
ETPC, „Sunday Times” II p. Zjednoczonemu Królestwu)50. Tym samym idee mają trwal-
szy charakter i nie są w tak dużym zakresie chronione.

Liberalna linia orzecznictwa ETPC w sprawach dotyczących wolności wypowiedzi 
w sferze publicznej wywiera niewątpliwie wpływ na prawo wewnętrzne i politykę wy-
miaru sprawiedliwości w państwach-stronach Konwencji. Przykładem potwierdzającym 
tę tezę jest orzeczenie hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego z 15.02.1990 roku. 
Sprawa dotyczyła artykułu krytykującego wykorzystywanie przez polityków zawodów 
sportowych do celów propagandowych. Dziennikarz postawił ten zarzut królowi Juano-
wi Carlosowi, wskazując, że tego rodzaju nadużywanie sportu dla celów polityczno-pro-
pagandowych było stosowane w przeszłości przez Mussoliniego, Franco, Hitlera i Videlę. 
Dziennikarz zarzucił swemu monarsze, że ma on nastawienie antydemokratyczne i fa-
szystowskie. Sąd hiszpański skazał dziennikarza za obrazę króla, w myśl art. 174 hiszp. 
k.k. na 6 lat i 1 dzień więzienia. Natomiast Trybunał Konstytucyjny uznał ten wyrok za 
naruszenie konstytucyjnego prawa do wolności słowa51.

Orzecznictwo europejskie wpływa pośrednio lub bezpośrednio na prawo wewnętrz-
ne poszczególnych państw. Wyznacza granicę swobody wypowiedzi, oraz możliwość in-
gerencji państwa w sprawy wolności prasy. Określa również funkcję i rolę, jaką winna 
spełniać prasa w demokratycznym państwie prawnym.

3. Rola wolnej prasy w demokratycznym pa stwie prawnym

Problem roli jaką winna spełniać prasa w państwie demokratycznym jest dzisiaj bar-
dzo aktualny. Jest to kwestia dyskusyjna, wykraczająca poza problem badań prasoznaw-
czych czy politologicznych. Jak twierdzi E. Aronson truizmem jest stwierdzenie, że żyje-
my w wieku, który charakteryzują próby masowej perswazji. Za każdym razem, gdy włą-
czamy radio lub telewizor, albo gdy otwieramy książkę, magazyn ilustrowany czy gazetę, 
ktoś stara się pouczyć nas, a nawet nakłonić, abyśmy kupowali właśnie jego produkt, 
głosowali właśnie na jego kandydata lub podpisali się pod jego poglądami na to, co słusz-
ne, prawdziwe czy piękne52. Prasa bowiem zawładnęła niemal wszystkimi dziedzinami 
życia społecznego, stając się naszym nieodłącznym kompanem – prześladowcą. Nie da 
się dzisiaj uciec od prasy – jest ona wszechobecna. Wkracza w nasze życie od chwili na-
rodzin (anons o narodzinach w popołudniówce) i towarzyszy nam, aż do śmierci (ne-
krolog w gazecie). Jesteśmy skazani na działanie informacji, bez względu na to, czy tego 
chcemy czy nie – prasa zaś jest nieprzebranym jej źródłem. To za jej sprawą uzyskujemy 
wiadomości, które pozwalają nam rozeznać się w skomplikowanej rzeczywistości. Rola 

50 Tamże, s. 91.

51 L. Gardocki, Europejskie…, op. cit ., s. 16.

52 E. Aronson, Człowiek istota społeczna, tł. J. Radzicki, Warszawa 1995.
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informacji społecznej polega na dostarczaniu człowiekowi „wiedzy życia”, mogącej słu-
żyć kształtowaniu osobowości i praktycznemu działaniu53.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie demokracji bez wolnej prasy. Or-
ganizuje ona życie jednostek, a nawet całych społeczeństw. Jak twierdzi M. Szulczewski 
prasa spełnia rolę czynnika regulacji życia społecznego, a przede wszystkim funkcji skie-
rowanych na inicjowanie i kontrolę różnorodnych przedsięwzięć i poczynań mających 
znaczenie dla zbiorowości54. Jest w tym twierdzeniu sporo prawdy, bowiem bez wolnej 
prasy nie ma wolnych wyborów, bez których nie może istnieć demokracja. Prasa pozwala 
obywatelowi zapoznać się z programem wyborczym, z kandydatami na dany urząd, ich 
zapatrywaniami na poszczególne tematy. Daje możliwość wyrobienia własnego zdania, 
stając się przewodnikiem, który wprowadza w trudne, nieznane tematy, który uczy jak 
postępować. Prasa zawsze była i jest nadal ogromną siłą, która obalała trony i wszczynała 
wojny. Francuski socjolog J. Lechartier pisał przed laty: „Prasie należy przypisać znaczną 
odpowiedzialność za powstawanie kon8 iktów. Jeśli jakaś wojna nie jest wywołana przez 
rządy, to czyni to za nie prasa”55. Bowiem „Słowo było od początku zarazem narzędziem 
aktywności ludzkiej i czymś tajemniczym, wymagającym szacunku i ostrożności. Zawsze 
istniały słowa święte albo przeklęte, których nie wolno było wymawiać”56. Słowo jest po-
tężną bronią, która w rękach prasy zyskuje siłę wszechogarniającą. Jej moc dostrzegli 
liberałowie walczący o swoje prawa. Podstawową rolą prasy według doktryny liberalno-
burżuazyjnej miało być prywatne posiadanie przedsiębiorstw prasowo-wydawniczych, 
Miało ono zapewniać warunki swobodnej konkurencji między poszczególnymi pisma-
mi i popierać istnienie tych, które zdobywają większą ilość zwolenników. Mówiąc zatem 
słowami ówczesnych myślicieli, choćby J. Miltona czy O. W. Holmesa, „Swobodny rynek 
idei” dzięki „samopoprawiającemu się procesowi” (self- righting process) w ostatniej in-
stancji zawsze prowadzi do poznania prawdy57.

To na Zachodzie odkryto, że wolna, niezależna i silna ekonomicznie prasa jest wa-
runkiem prawa – warunkiem demokracji. Patrzy na ręce rządowi, demaskuje korupcję 
i arogancję władzy. Utrudnia często rządzenie, lecz w ostatniej instancji je umożliwia. 
W demokratyczny sposób. Bowiem jeśli demokrację pojmować właściwie, to znaczy nie 
tylko jako wolę większości, wyrażoną w tajnym głosowaniu, ale jako skomplikowany 
proces dochodzenia do wyborów maksymalnie korzystnych, to podstawowym elemen-
tem mechanizmu jest system informacyjny społeczeństwa. Wolna prasa w demokratycz-
nym państwie prawa jest soczewką, w której skupione zostały wszystkie poglądy i idee. 
I dlatego państwa zachodnie, rozwijające od stuleci swój system polityczny tak wielką 
wagę przywiązują do koncepcji wolności prasy. Dążą również do zapewnienia działania 

53 M. Szulczewski, Polityka Informacji, Warszawa 1977, s. 89.

54 M. Szulczewski, Informacja społeczna, Warszawa 1979, s. 176.

55 K. Krzysztofek, Środki masowego przekazu w polityce międzynarodowej, „Sprawy Międzynarodowe”, 1/1980, 
s. 141.

56 J. Parandowski, Alchemia słowa, Warszawa 1976, s. 137.

57 T. Goban-Klas, Komunikowanie masowe, Kraków 1978, s. 142.
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prasie maksymalnie od państwa niezależnej. Nie ma bowiem wątpliwości, że tam gdzie 
istnieje prasa zależna (czy to od rządu czy od państwa) nie ma wiarygodnych źródeł in-
formacji, w konsekwencji szerzy się niedowiara i zabobon polityczny58.

Wspaniały pisarz i myśliciel – Gustaw Herling-Grudziński w jednym ze swoich wy-
wiadów stwierdził, że „rola wolnej prasy polega na ujawnianiu; bez tego prasa przestaje 
być prasą”59. Jest więc rolą prasy, a tym samym dziennikarzy ukazywanie tych sfer ży-
cia, które są często niedostępne dla przeciętnego obywatela. Prasa winna informować 
o posunięciach rządu, partii, polityków, ujawniać korupcję i nepotyzm. Winna czuwać 
na straży demokracji i alarmować o sytuacjach kryzysowych. Bowiem rolą prasy jest nie 
tylko edukacja demokratyczna obywateli, a więc kształtowanie postaw demokratycznych 
w społeczeństwie i wyjaśnianie mechanizmów funkcjonowania demokracji. Media mu-
szą bezpośrednio służyć demokracji, umożliwiać uczestnictwo w niej, być miejscem jej 
praktykowania. Muszą stwarzać możliwość społecznej dyskusji, bo tylko w jej toku moż-
liwe jest wypracowanie rozwiązań optymalnie korzystnych. Jednak by prasa mogła do-
brze spełniać swoje role, powinna być umiejscowiona poza strukturami państwowymi 
i politycznymi. Musi być wolna od ingerencji z zewnątrz, nie może być tak, że jakiś poli-
tyk czy partia mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie prasy.

W opracowaniach zachodnich wolna prasa występuje w roli „watch dog”, czyli psa 
łańcuchowego, stojącego na straży demokracji, który zaczyna ujadać, gdy coś lub ktoś 
próbuje jej zagrozić. „Watch dog” czuwa nad przestrzeganiem demokracji i kontroluje 
osoby odpowiedzialne za jej funkcjonowanie. Kiedy ktoś próbuje dla prywaty wykorzy-
stać dobre imię demokracji, wówczas wolna prasa powinna postawić go pod pręgierzem 
opinii publicznej. Obywatele demokratycznego społeczeństwa mają bowiem prawo za-
równo do nieskrępowanego otrzymywania informacji, jak i do wygłaszania swoich są-
dów i opinii, a więc i do krytyki. W demokracji media winny być pośrednikiem między 
rządzącymi a rządzonymi, winny umożliwiać i gwarantować ogólny dialog. Zaś w mo-
mentach kryzysowych prasa winna występować w roli mediatora między zwaśnionymi 
stronami, a nie podżegacza. Według W. Ph. Davisona „mass media mogą przyczynić się 
do sukcesu negocjacji jeśli potra6 ą zapewnić obu stronom pełne rozeznanie co do isto-
ty ich wzajemnych stanowisk”60. Sądzi on, że najbardziej predestynowana jest do tego 
prasa drukowana. O czym świadczy ilość pism, których publikacje wywołują między-
narodowy rezonans. W. Ph. Davison zaznacza jednak, że aby prasa mogła pełnić rolę 
arbitra winna wyrabiać u czytelników polityczną wyobraźnię, która pozwoli im objąć 
społeczne konsekwencje kon8 iktów oraz naciskać przywódców, by szukali pokojowych 
rozwiązań sporów. Musi zatem choć częściowo zrezygnować ze schlebiania gustom od-
biorców żądnych sensacji. Ludzkość nie może przekształcić się w niewolników „sen-
sacji sensacyjnie (a więc tendencyjnie) sprzedawanych”61. Prasa powinna bawić, roz-

58 T. Goban-Klas, Pilna potrzeba wolnej prasy, „Polityka” 49/1990.

59 W. Kot, Odruch nostalgii. Rozmowa z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, „Wprost” z 02.10.1994, nr 40.

60 K.Krzysztofek, Środki .., op. cit ., s. 142.

61 J. Ba6 a, Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988, s. 14.
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śmieszać, szokować, pobudzać do re8 eksji, ale jej rola nie powinna sprowadzać się do 
roli clowna zabawiającego odbiorców ciekawymi anegdotami z życia. Bowiem ma ona 
do spełnienia donioślejszą misję. Jej rolą jest kształtowanie postaw, opinii i wzorców 
zachowań charakterystycznych dla demokracji, bez których trudno mówić o jej funk-
cjonowaniu. Podzielam zdanie M. Szulczewskiego, że rolą prasy winno być także po-
budzanie potrzeb i wskazywanie dróg ich zaspokajania. Jak również wzbudzanie w od-
biorcy postawy aktywnej, związanej z poczuciem współdziałania. Zgadzam się, że prasa 
powinna spełniać rolę nośnika tradycji – pomostu między dniem wczorajszym a dniem 
dzisiejszym62.

4. Ograniczenia wolno ci prasy

Wolność prasy, jak każda inna wolność, podlega ograniczeniom. Jednak kiedy usta-
nawia się jakieś ograniczenia, zapytać trzeba o ich cel, o to, w imię czego zostają one 
wprowadzone. Wyraźne zdawanie sobie z tego sprawy, stanowi bowiem kryterium oceny 
funkcjonowania owych ograniczeń, pozwala zorientować się, czy są one właściwie sto-
sowane, czy spełniają swoją rolę. Poprzez ograniczenia wolności prasy można określić 
granice jej wolności. Warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie próby ograni-
czenia swobody informacji zwykle związane były z szerszymi koncepcjami traktowania 
kulturowych potrzeb człowieka. Często zmierzały one do realizacji zasady uznającej nie-
zbędność odizolowania społeczeństwa od jakichś wpływów uznanych za niebezpieczne 
czy szkodliwe. Jak twierdzi K. Żygulski zabiegiem podejmowanym dla ochrony systemu 
wartości jest często izolacja. Może ona przybierać różne formy, od budowy 6 zycznych 
zapór i „muru chińskiego”, do izolacji w świecie myśli, sztuki, obyczajów. Nieraz uznając 
swój system za najlepszy z możliwych, wszystkie inne systemy i wartości grupa uznaje 
za wcielenie zła, za antywartości. Do zabiegów ochrony należą wówczas zakazy naślado-
wania obcych – ich systemu wartości, czy nawet informacji o tym systemie. Jak konklu-
duje K. Żygulski „I tak wiernym zakazuje się czytać, a nawet brać do ręki święte księgi 
innych religii”63. Nie bez kozery przytaczam w tym miejscu słowa K. Żygulskiego, prag-
nę zwrócić uwagę na fakt, że to co dla człowieka niezrozumiałe, obce staje się często 
wrogie. Posiadamy bowiem tendencje negowania tego, co dla nas niepojęte. Te stwier-
dzenia odnoszą się również do wolności prasy, a zwłaszcza do przepisów prawnych 
regulujących jej działalność. Możemy zauważyć olbrzymią rozbieżność między usta-
wodawstwem międzynarodowym dotyczącym funkcjonowania wolnej prasy, a regulo-
waniami wewnętrznymi.

Badacze związani z tematyką wolności prasy dzielą się generalnie na dwa obozy: 
zwolenników redukcji ograniczeń wolności wyrażania opinii oraz zwolenników daleko 
idących ograniczeń tejże wolności. Pierwsi z nich twierdzą, że praworządne państwo nie 
potrzebuje szerokich ograniczeń, bowiem nie ma powodów by bać się prawdy, krytyki 
czy odmiennych, niż ma władza, ocen sytuacji. Odpierając poglądy swoich oponentów, 

62 M. Szulczewski, Polityka .., op. cit., s. 26-27.

63 A. Żygulski, Wartości i wzory kultury. Rozważania socjologa, Warszawa 1975, s. 103.
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wyrażają przekonanie, że kultura narodowa sama może bronić się przed wulgarnością 
i pornogra6 ą. Uważają również, że korzystanie z wolności nie może być ograniczone 
przez jakąkolwiek formę dyskryminacji. Występujące zaś częściowe ograniczenia traktu-
ją jako gwarancje wolności. Zwolennicy minimalizowania ograniczeń hołdują zasadzie 
– maksimum wolności, minimum ograniczeń. 

Zwolennicy daleko idących ograniczeń wolności wyrażania opinii utrzymują, że wol-
ność ta sprzyja powiększaniu się obszaru zjawisk negatywnych, takich jak: pornogra6 a, 
pochwała brutalności oraz przemocy. Twierdzą, że społeczeństwo nie dojrzało jeszcze do 
korzystania z tych dobrodziejstw. Uważają, że taka wolność jest możliwa dopiero w spo-
łeczeństwie „ludzi odpowiedzialnych”, a dzisiejsze społeczeństwa nie osiągnęły jeszcze 
tego poziomu64.

Jako motyw daleko idących ograniczeń wymienia się: interes państwa, troskę o zapo-
bieganiu przestępczości, moralność, pokój wewnętrzny i międzynarodowy itp. We wszyst-
kich krajach między zwolennikami obu wymienionych tendencji trwa zacięta dyskusja 
i rywalizacja. Przyjrzyjmy się zatem całej gamie ograniczeń, jakim może zostać podda-
na prasa. Zgodnie z prawem międzynarodowym dopuszczalne są ograniczenia swobody 
poszukiwania i otrzymywania oraz rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów. 
Takie odróżnienie przewiduje Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Zaś Konwencja 
Europejska mówi tylko o otrzymywaniu i rozpowszechnianiu informacji i poglądów. 
Wydaje się jednak, że zarówno Pakt, jak Konwencja, mają na uwadze ten sam zakres 
ograniczeń (poszukiwanie, otrzymywanie, rozpowszechnianie).

Prawo międzynarodowe dopuszcza ograniczenia, które są przewidziane w ustawach 
i niezbędne dla osiągnięcia następujących celów: poszanowania praw i dobrego imie-
nia innych ludzi, ochrony bezpieczeństwa państwowego, ochrony porządku publiczne-
go, ochrony zdrowia, ochrony moralności publicznej. Niedopuszczalne są ograniczenia 
omawianej wolności, które nie są przewidziane w ustawach. Niedopuszczalne są również 
ograniczenia przewidziane w ustawach, ale wykraczające ponad te, które są niezbędne 
dla ochrony wymienionych wartości.

Według artykułu 5 ustęp 2 Konstytucji wolność poglądów, informacji i prasy znaj-
dują „swoje miejsce w przepisach prawa ogólnych, ustawowych postanowień ochrony 
młodzieży i w prawie godności osobistej65. Kto jako dziennikarz (bądź także jako obywa-
tel) naruszy kodeks karny, w ten sposób, że na przykład kogoś zniesławi, nie może powo-
łać się na wolność poglądów i prasy.

Prawa ogólne nie mogą jednakże w żaden sposób naruszyć prawa podstawowego 
w jego istotnej treści. Ten przepis artykułu 19 Konstytucji w praktyce doprowadził w za-
kresie ochrony osobistej obywatela dla ustawodawcy do poważnego rozważenia dóbr 
między prawem podstawowym wolności prasy po jednej stronie prawem jednostki po 
drugiej stronie66.

64 Między Logiką a Wiarą, z Józefem M. Bocheńskim rozmawia J. Parys, Szwajcaria 1992, s. 69.

65 Grundgesetzfur die Bundesrepublik Deutschland, Konstytucja Niemiec, Warszawa 1993,  s. 8.

66 Berliner Pressegesetz, w: Presserecht, München 1994, s. 30.
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Problemy pojawiają się dla ustawodawcy także podczas formułowania ustaleń 
o zdradzie państwa: z jednej strony ważne militarne tajemnice muszą pozostać pod klu-
czem, a ich opublikowanie jest karalne, z drugiej zaś strony dyskusja na temat polityki 
obronnej nie może być niedostępna.

W Polsce wolność prasy reguluje artykuł 1 ustawy „Prawo prasowe” z dnia 28 stycz-
nia 1984 roku z późniejszymi zmianami, który stwierdza:

Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z wolności 
i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności 
życia publicznego oraz kontroli krytyki społecznej (w brzmieniu ustalonym 
w ustawie z dnia 11 kwietnia 1990 roku „o uchyleniu ustawy o kontroli publi-
kacji widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy Prawo 
Prasowe z 1990 roku”67).

Artykuł 2 ustawy „Prawo prasowe” określa sposób realizowania w praktyce zasady 
wolności prasy i stwierdza:

Organy państwowe zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stworzą 
prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również 
umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czasopism, zróżnicowa-
nych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych po-
staw.

Dalej, w artykule 3 ustawodawca poszerza gwarancje wolności prasy o następujące 
sformułowanie:

Pracownik poligra6 i oraz kolportażu nie może ograniczać, ani w jakikolwiek 
inny sposób utrudniać drukowania i nabywania dzienników, czasopism lub 
innych publikacji prasowych z powodu ich opinii programowej albo treści.

Ustawa nakłada również obowiązek udzielania prasie informacji w artykule 4: „Or-
gana państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organiza-
cyjne, a w zakresie działalności społeczno-gospodarczej również organizacje spółdziel-
cze i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek są obowiązane do 
udzielania prasie informacji o swej działalności”. Wyjątek stanowi ochrona tajemnicy 
państwowej i służbowej oraz innej tajemnicy chronionej ustawą (art. 4 ust. 2). Obowią-
zek udzielania informacji prasie nałożony jest także na związki zawodowe, organizacje 
samorządowe i inne organizacje społeczne w zakresie przypisanych im zadań w sferze 
administracji państwowej oraz innej podobnej działalności publicznej (art. 5).

Wszystkie te zmiany zaszły w Polsce po wprowadzenie w życie nowych przepisów. 
Przed 1989 rokiem system prasowy w całości podlegał kontroli partii komunistycznej 
realizowanej poprzez cenzurę prewencyjną i wynikających z nich praktyk administracyj-
nych (regulacja wysokości nakładów, przydziały papieru, dotacje i subwencje, polityka 
kadrowa). Zmiany jakie zaszły na rynku prasowym, z rynku wydawcy na rynek czytelni-
czy, spowodowały również niekorzystne skutki. Zaliczyć do nich należy przede wszyst-

67 Dz. U. Nr 29, poz. 173 z 1990r., Ustawa „o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji widowisk, zniesienie organów 
tej kontroli oraz zmianie Prawo Prasowe z 1990 roku”.
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kim rozbudowanie kolumn ogłoszeniowo-reklamowych do rozmiarów często większych, 
niż połowa objętości numeru, kosztem zmniejszenia materiałów dziennikarskich68.

Gwarancje wolno ci prasy

Jednym z najbardziej podstawowych elementów nowoczesnych demokracji parla-
mentarnych jest wolność prasy i informacji. 

Wolność prasy, zaliczana do podstawowych praw człowieka, wyrosła z ogólnej swo-
body wyrażania swoich poglądów. Patrząc z perspektywy historycznej, walka o wolność 
prasy była walką przeciwko cenzurze sprawowanej przez władze zwierzchnie. Już w koń-
cu XVIII stulecia art. 12 w Bill o]  Rights stanu Virginia z 12 czerwca 1776 roku głosił, 
że wolność prasy jest jednym z wielu przedmurzy wolności, które nigdy nie może być 
ograniczone przez despotyczne rządy69, a amerykańska Konstytucja w poprawce nr 1 
– w art. dodatkowym nr 1 – wzięła pod ochronę m.in. wolność słowa i wolność prasy. 
Również art. 11 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela ogłoszonej podczas Rewolucji 
Francuskiej gwarantował wolność wypowiadania się w piśmie i wolność druku. Rewo-
lucyjne dążenia w Niemczech w 1848 roku były skierowane również przeciwko ograni-
czeniom, jakim podlegała prasa. Do tego okresu pojęcie wolności prasy uważane było 
zawsze za tożsame z pojęciem uwolnienia się spod cenzury. Konstytucja świętopaulińska 
(Paulskirchenverfassung) wystrzegała się więc tego, by wolność prasy w żadnych okolicz-
nościach i w żaden sposób nie mogła być ograniczona, przy zastosowaniu takich środ-
ków, jak: cenzura, koncesje, kontyngenty ustalane przez państwo, ograniczenia nakłada-
ne na drukarnie czy księgarnie, zakazy pocztowe lub inne środki hamujące swobodny 
obrót. Dążenia te unaoczniły wyraźnie, że już około połowy XIX stulecia dało się zauwa-
żyć, iż wolność prasy może być ograniczona także wskutek działania innych środków. 
Gwarancja dla wolności prasy nie mogła już być utożsamiana ze zniesieniem cenzury. 
Paragraf 1 Ustawy o prasie Rzeszy z 7 maja 1874 roku umocnił tę zasadę. To „centralne 
zarządzenie ustalające ogólne prawa prasy” dokładnie zakreśliło dozwolone ogranicze-
nia swobodnej działalności prasowej70.

68 W. Sończyk, Transformacja polskiego systemu prasowego – nadzieje i zagrożenia; ze zbioru pod redakcją Jerze-
go Olędzkiego – „Polskie media w okresie przemian”, Warszawa 1991, s. 120.

69 G. Braumüller, Der Weg zur Pressefreiheit – die Entwicklung des Presserechts in den USA, Bonn 1983, s. 59.

70 Szerzej zob. m. in. w: M. Lö|  er, Ein Vorbildliches Pressegesetz, Berlin 1964, s. 16.




