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GLOSA DO ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

 Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 R. (K 13/07) 
 

Glosowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 9 listopada 2010 r.   
(K 13/07) dotyczy konstytucyjności sądowego zakazu publikacji, regulowanego 
w art. 755 § 2 k.p.c. z Konstytucją, a dokładnie jego zgodności z normami gwa-
rantującymi wolność wypowiedzi i prasy oraz określającymi dopuszczalne 
ograniczenia tych wolności, to jest art. 14, art. 31 ust. 3 i art. 54 ust. 1 Konstytu-
cji. W swoim wyroku Trybunał stwierdził, że przepis dopuszczający orzeczenie 
zakazu publikacji w ramach zabezpieczenia powództwa w procesie o ochronę 
dóbr osobistych jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim kwestionowany 
przepis nie określa ram czasowych ustanowionego zabezpieczenia.  

Orzeczenie to zasługuje na refleksję i komentarz, bowiem opatrzone zosta-
ło niezmiernie interesującym uzasadnieniem, w szczególności w warstwie uza-
sadniającej przyczyny niekonstytucyjności w postaci braku ram czasowych oraz 
w samej sentencji orzeczenia, to jest odwołania się przez Trybunał do formy 
orzeczenia zakresowego w sytuacji, gdy ani w argumentacji kwestionującego 
skarżony przepis Rzecznika Praw Obywatelskich, ani też w stanowisku bronią-
cych zgodności z Konstytucją kwestionowanego przepisu Prokuratora General-
nego i przedstawiciela Sejmu ten element analizowanej normy (właściwie jego 
brak) w ogóle się nie pojawił.  

Rozważania dotyczące glosowanego wyroku i jego skutków zacząć należy 
od przedstawienia stanu prawnego regulującego tę materię. Regulacja dotyczą-
ca umożliwienia udzielenia zabezpieczenia w toku procesu cywilnego o ochro-
nę dóbr osobistych zmieniała się w ostatnich latach dość istotnie. Początkowo  
o zabezpieczeniu powództwa w sprawach o ochronę dóbr osobistych traktował 
jedynie art. 755 k.p.c., będący podstawą zabezpieczenia wszystkich roszczeń 
niepieniężnych, który stanowił: 

                                                 
*   Dr, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki. 
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§ 1. Gdy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd wydaje zarzą-
dzenia, jakie stosownie do okoliczności uważa za odpowiednie, nie wyłączając zarzą-
dzeń przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Gdy w związku z przed-
miotem sprawy okaże się to konieczne, zarządzenie takie może również polegać na unor-
mowaniu stosunków na czas trwania postępowania. 
§ 2. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, 
aby wierzycielowi zapewnić zaspokojenie lub należytą ochronę jego praw, a dłużnika nie 
obciążać ponad potrzebę. 

 

W toku prac nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, w roku 
2004 wprowadzono przepis szczególny wobec reguł dotyczących zabezpiecze-
nia roszczeń niepieniężnych w innych sprawach. W wyniku zmian wprowa-
dzonych ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw, art. 755 § 2 k.p.c. stanowi: 

 

§ 2. W sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych, 
sąd odmówi udzielenia zabezpieczenia polegającego na zakazie publikacji, jeżeli zabez-
pieczeniu sprzeciwia się ważny interes publiczny. 

 

W obecnym stanie prawnym, po nowelizacji z 2004 r., udzielenie zabez-
pieczenia w procesie o ochronę dóbr osobistych przeciwko „środkom społecz-
nego przekazu” – jak stanowi przepis – wymaga, na podstawie ogólnych reguł, 
uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego w udzieleniu zabezpiecze-
nia (art. 7301 § 1 k.p.c.), w szczególności poprzez wykazanie, że brak zabezpie-
czenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie 
orzeczenia, sąd także obowiązany jest wyważyć interesy stron tak, aby upraw-
nionemu zapewnić należytą ochronę prawną, zaś obowiązanego nie obciążać 
ponad potrzebę (art. 7301 § 3 k.p.c.). Ale ponadto, na podstawie art. 755 § 2 
k.p.c., sąd rozważający zasadność zastosowania zabezpieczenia powództwa     
w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu w postaci zakazu publi-
kacji zobowiązany jest zestawić ze sobą nie tylko interesy osoby, której dobra 
zostały naruszone, ale także interes publiczny, który może przemawiać – jak 
chce ustawodawca – za publikacją, mimo naruszenia dóbr osobistych.  

Przepis ten miał w zamyśle twórców stworzyć należyte gwarancje wol-
ności prasy, która ze względu na szczególną misję korzystać winna ze swego 
rodzaju „immunitetu” w zakresie odpowiedzialności za delikt naruszenia dóbr 
osobistych, o ile czyn popełniony został w interesie publicznym także na etapie 
postępowania sądowego. Racja wprowadzenia tego przepisu wydaje się być 
oczywista i niekwestionowana w doktrynie; prasa pełni szczególną rolę w spo-
łeczeństwie jako środek komunikowania informacji i opinii, a zatem ze szcze-
gólną ostrożnością należy traktować działania zmierzające do zablokowania 
pełnienia tej funkcji w pewnym zakresie, to jest zakazy publikowania wypo-
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wiedzi na określony temat albo konkretnych wypowiedzi także w trakcie pro-
cesu, podczas którego ma zostać rozstrzygnięta sprawa, czy doszło do naru-
szenia dóbr osobistych, czy też nie.  

Jednak regulacja ta została przez Rzecznika Praw Obywatelskich uznana za 
niedostateczną gwarancję wolności prasy, co spowodowało, że w lutym 2007 r. 
zwrócił się on z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgod-
ności art. 755 § 2 k.p.c. z art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji, argumentując, że po pierwsze – sam tryb rozpoznawania wniosku 
o udzielenie zabezpieczenia w postaci zakazu nie gwarantuje zachowania wol-
ności wypowiedzi, skoro wniosek rozpoznawany jest na posiedzeniu niejaw-
nym, na podstawie materiału dowodowego przedstawionego przez powoda – 
czyli wnioskodawcę, po wtóre zaś – regulacja zabezpieczenia nie różnicuje 
dopuszczalności ingerencji w dobra osobiste, a konkretnie życie prywatne – 
osób publicznych i osób prywatnych, co jego zdaniem narusza zasadę dopusz-
czalnej ingerencji w sferę korzystania z wolności wypowiedzi, bowiem co do 
zasady wszystkie informacje o osobach pełniących funkcje publiczne rozpow-
szechniane są w interesie publicznym.  

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 9 listopada 2010 r.1 poglądu 
Rzecznika nie podzielił, uznając, że „kwestionowany art. 755 § 2 k.p.c.             
w swym zasadniczym mechanizmie w całości uwzględnia stopień wrażliwości    
i daleko posuniętej indywidualizacji spraw związanych z zakazem publikacji   
w środkach społecznego przekazu w postępowaniach o ochronę dóbr osobis-
tych, który praktycznie uniemożliwia ustawodawcy stypizowanie i zgeneralizo-
wanie w przepisach ustawy przesłanek odmowy zgody udzielenia zabezpiecze-
nia polegającego na zakazie publikacji. Sąd orzekający o zabezpieczeniu przez 
zakaz publikacji porusza się w przestrzeni rozstrzygnięć i ocen wyznaczonych 
przez następujące wartości: wolność słowa pozwanego i związaną z nią wol-
ność prasy – dobro powoda – szybkość publikowania – trudność w odwróceniu 
skutków publikacji – ważny interes publiczny. Sąd niemal zawsze staje przed 
trudnym zadaniem odniesienia do siebie tych wartości, wyznaczenia w danym 
stanie faktycznym sprawy ich «cenności», wyprowadzenia wniosków co do za-
kresu oddziaływania na siebie wartości i podjęcia decyzji co do zakresu ochro-
ny dóbr osobistych. Właśnie z tych względów ustawodawca powierzył decyzję 
o zakazie publikacji niezawisłemu sądowi, który jednak jest zobowiązany od-
mówić udzielenia tego zabezpieczenia, jeżeli sprzeciwia się temu ważny interes 
publiczny”. 

Trybunał stwierdził zatem, że kwestionowany art. 755 § 2 k.p.c. w nowym 
brzmieniu jest korzystniejszym z punktu widzenia wolności prasy rozwiąza-
                                                 
1  Sygn. akt K 13/07, ogłoszone dnia 19 listopada 2010 r. w Dz.U. Nr 217, poz. 1435, 98/9/A/2010. 
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niem niż dotychczasowe, oraz, że zakaz publikacji w nim przewidziany po-
winien mieć charakter wyjątkowy i uzasadniony dodatkowym dobrem osób 
trzecich, a także zagrożeniem przez publikację wartości wskazanych w art. 31 
ust. 3 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się także z tezą, że za-
kaz publikacji wynikający z art. 755 § 2 k.p.c. prowadzi do stosowania cenzury 
prewencyjnej.  

Jednakże Trybunał ostatecznie uznał, że kontrolowany przepis dopusz-
czający zastosowanie zabezpieczenia w procesie o ochronę dóbr osobistych nie 
jest zgodny z Konstytucją, skoro zastosowany w myśl art. 755 k.p.c. zakaz mo-
że obowiązywać dłuższy czas, nawet wiele lat, tymczasem w sprawach tych 
konieczna jest – jak stwierdził Trybunał – „pilność rozstrzygnięcia”, co ozna-
cza, że niezbędne – zdaniem Trybunału – jest „czasowe ograniczenie stosowa-
nia zakazu publikacji, przez wprowadzenie istotnych gwarancji prawnych szyb-
kiego załatwiania spraw przeciwko środkom społecznego przekazu [...], w któ-
rych zastosowane zostało to zabezpieczenie”. Taką gwarancją ma się stać – 
zgodnie z orzeczeniem – czasowe określenie ram zastosowanego zabezpiecze-
nia, choć model tego ograniczenia ma być określony przez ustawodawcę, bo-
wiem Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej kwestionowanego przepisu 
na 15 miesięcy. 

Polska regulacja prawna sądowego zakazu publikacji w istocie nie odbiega 
– ani też nie odbiegała w poprzednim stanie prawnym – od regulacji w wię-
kszości państw gwarantujących wolność wypowiedzi i uznawanych za jej osto-
ję. Przegląd regulacji prawnych i praktyki państw europejskich i USA (którego 
niestety całkowicie zaniechał Trybunał Konstytucyjny w omawianym orzecze-
niu) wskazuje, że w istocie jedynie w Szwecji sądowy zakaz w ramach zabez-
pieczenia jest konstytucyjnie wykluczony2, co wynika z faktu, że konstytucja 
tego państwa w znacznej mierze kładzie nacisk na kwestię gwarancji i regulacji 
wolności wypowiedzi, a przede wszystkim wypowiedzi w środkach społecz-
nego przekazu. Szwedzka regulacja nie pozostawia więc żadnych wątpliwości – 
całkowicie wykluczone jest w każdym przypadku i z jakiegokolwiek powodu 
wydanie prewencyjnego zakazu publikacji3.  

                                                 
2   Według § 2 Aktu o wolności druku z 5 kwietnia 1949 r., stanowiącego część konstytucji Kró-

lestwa Szwecji: Zabroniona jest kontrola materiału drukowanego przed jego drukiem lub 
jakikolwiek zakaz druku. Żaden organ władzy państwowej lub innej władzy publicznej nie 
może, ze względu na treść materiału drukowanego, przy użyciu środków nieprzewidzia-
nych w niniejszym Akcie, wstrzymać drukowanie lub wydanie materiału drukowanego bądź 
jego publiczne rozpowszechnianie. Konstytucja Królestwa Szwecji, tłum. K. Dembiński,    
M. Grzybowski, Warszawa 2000. 

3   Szerzej: I. Kamiński, Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucyjnych argumentów praw-
no-porównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Studia Prawnicze 2002, z. 4. 
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Na drugim biegunie znajduje się system cenzury prewencyjnej, w którym 
każda publikacja wymaga uprzedniej zgody organu władzy; jest to system dos-
konale znany każdemu, kto żył w PRL albo jakimkolwiek innym państwie ko-
munistycznym. Rzecz jasna, cenzura prewencyjna wyklucza wolność wypowie-
dzi, także wolność prasy. Polski Trybunał Konstytucyjny powołał tę relację 
jako wyjaśnienie koncepcji pozbawienia prawa lub wolności jego istoty. To 
konstatacja w tej chwili zupełnie oczywista, choć nie sposób tu nie wspomnieć 
o pracy J. Bafii o cenzurze, a dokładnie: regulacji działalności cenzury w PRL, 
nazwanej przez Autora z poczuciem absurdu właściwym tamtym czasom: 
„Prawo o wolności słowa”4.  

Pomiędzy tymi dwoma biegunami rozpościera się przestrzeń różnorodnych 
rozwiązań normatywnych i praktyki sądowej, które choć nie akceptują co do 
zasady systemu cenzury prewencyjnej lub wprost konstytucyjnie zakazują ta-
kiej cenzury, to dopuszczają stosowanie tymczasowego zakazu publikacji         
w procesach o ochronę dóbr osobistych w celu ochrony interesów osoby, która 
dochodzi przed sądem ochrony. Do państw takich zaliczyć można Włochy (art. 
21 Konstytucji zakazuje cenzury prewencyjnej)5 czy Republikę Federalną Nie-
miec (art. 5 Ustawy Zasadniczej)6, a także, rzecz jasna, Polskę, bowiem art. 54 
ust. 2 Konstytucji wprost zakazuje cenzury prewencyjnej. Jednak w państwach, 
gdzie zakaz cenzury prewencyjnej ma rangę normy konstytucyjnej, zakazy pub-
                                                 
4   J. Bafia, Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988. 
5   Choć dodać trzeba, że włoska regulacja konstytucyjna wolności wypowiedzi jest dość zło-

żona i wcale nie tak jednoznaczna; art. 21 Konstytucji Republiki Włoskiej z 27 grudnia 
1947 r. stanowi: „Wszyscy mają prawo swobodnego wyrażania swoich myśli za pomocą 
słowa, pisma i wszelkich innych środków rozpowszechniania. Prasa nie może być poddana 
koncesjonowaniu ani cenzurze. Konfiskata może nastąpić jedynie na mocy umotywowanego 
aktu władzy sądowej w razie popełnienia przestępstw, za które prawo prasowe wyraźnie ją 
przewiduje, albo w razie naruszenia jego przepisów przewidujących wskazanie osób odpo-
wiedzialnych. W sytuacjach bezwzględnie nagłych, gdy nie było możliwości podjęcia na 
czas działania przez władzę sądową, konfiskata prasy periodycznej może być dokonana 
przez urzędników policji sądowej, którzy muszą natychmiast, nigdy później niż w ciągu 
dwudziestu czterech godzin, zawiadomić o tym władzę sądową. Jeżeli władza sądowa         
w ciągu kolejnych dwudziestu czterech godzin nie zatwierdzi konfiskaty, uważa się ją za 
uchyloną i pozawioną wszelkich skutków. Ustawa w drodze norm o charakterze ogólnym, 
może ustalić, że środki finansowania prasy periodycznej mają być podawane do publicznej 
wiadomości. Zakazane są publikacje prasowe, przedstawienia i wszelkie inne wystąpienia 
sprzeciwiające się dobrym obyczajom. Ustawa określa odpowiednie środki zapobiegawcze   
i powstrzymujące przed naruszaniem tego zakazu”. Konstytucja Włoch, tłum. i wstęp Z. Wit-
kowski, Warszawa 2004, s. 62.   

6   Art. 5 stanowi: „(1) Każdy ma prawo do swobodnego wyrażania i rozpowszechniania swo-
ich poglądów w słowie, w piśmie i obrazie oraz do zasięgania bez przeszkód informacji       
z powszechnie dostępnych źródeł. Zapewnia się wolność prasy i wolność przekazu infor-
macji za pośrednictwem radia i filmu. Cenzura nie istnieje”. 
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likacji materiałów zawierających wypowiedzi w trakcie procesów o ochronę 
dóbr osobistych stanowiły i stanowią część praktyki sądowej7.  

Dopuszczalność stosowania tymczasowych zakazów publikacji w celu za-
bezpieczenia dochodzonych przed sądem dóbr jest w państwach europejskich 
dość powszechna, choć traktowana jest jako wyjątek i ograniczenie wolności 
wypowiedzi, i to ze szczególną ostrożnością. Skutki takiego zakazu są zazwy-
czaj poważne i prowadzą do ingerencji w istotną treść wolności wypowiedzi, 
czyli swobodę głoszenia poglądów i rozpowszechniania informacji w sposób 
ukształtowany wolą autora.  Podobnie ma się rzecz w Stanach Zjednoczonych, 
choć I Poprawka do Konstytucji brzmi dość kategorycznie i stanowi jedną         
z bardziej zdecydowanie ustanowionych reguł zakazujących kontroli uprzedniej 
publikacji8. W praktyce brytyjskiej zwraca uwagę fakt, że żądanie tymczaso-
wego zakazu może nastąpić także na wniosek reprezentanta interesu publicz-
nego, to jest Attorney General; takie zabezpieczenie miało miejsce np. w głoś-
nej sprawie Attorney General v. Guardian Newspapers9, w której AG domagał 

                                                 
7  Niezwykle interesującego omówienia praktyki tych i innych państw w zakresie zabez-

pieczenia poprzez zakaz publikacji dokonał I. Kamiński w: Sądowy zakaz publikacji w świe-
tle konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Pań-
stwo i Prawo 2003, nr 2. 

8   Pierwsza Poprawka brzmi: „Żadna ustawa Kongresu nie może wprowadzić religii ani zabro-
nić swobodnego praktykowania jej, ograniczać wolności słowa lub prasy ani prawa ludu do 
spokojnych zgromadzeń lub do składania naczelnym władzom petycji o naprawienie 
krzywd”. W Stanach Zjednoczonych zakaz publikacji, czyli stosowania prior restraints       
w procesie o ochronę dóbr osobistych i w innych sytuacjach przewidzianych przez prawo, 
początkowo rozstrzygany był na rzecz wolności prasy; w 1931 r. Sąd Najwyższy w orzecze-
niu Near v. Minnesota stwierdził, że celem I Poprawki było właśnie zapobieżenie takim 
zakazom. Podobny wydźwięk miało czterdzieści lat późniejsze orzeczenie w sprawie Penta-
gon papers case (New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713 (1971). W sprawie 
United States of America v. Progressive, Inc., Erwin Knoll, Samuel Day, Jr., and Howard 
Morland (467 F. Supp. 990) rozpoznanej w 1979 r. nie padła ostateczna odpowiedź co do 
dopuszczalności zakazu, bowiem choć sąd początkowo wydał taki zakaz, to podczas długie-
go postępowania odwoławczego rząd wycofał żądanie zakazu publikacji materiału prasowe-
go. Jednak z czasem stanowisko sądów amerykańskich przestało być tak kategoryczne i nie 
przyjmuje już domniemania niekonstytucyjności zakazu publikacji. Interesujące jest ponad-
to, że choć doktryna amerykańska traktuje prior restraints jako gag orders, czyli „kneb-
lujące nakazy”, to zakazy publikowania konkretnych materiałów zdarzają się w USA nie 
rzadziej niż w innych państwach, choć niezwiązane są z procesami o ochronę dóbr oso-
bistych – dzieje się tak np. na podstawie National Security Letter, aktów administracyjnych 
używanych przez FBI do uzyskania pewnych informacji lub nakazania adresatom pewnych 
działań; list taki zawiera zakaz ujawniania swoich treści, co uznawane jest właśnie za 
administracyjny zakaz publikowania wypowiedzi i – co zdumiewające w świetle dotychcza-
sowej praktyki – utrzymywane są w mocy przez amerykańskie sądy.   

 9  No 1, 1987, 3 A11 ER 316, oraz 1987, 3 A11 ER 276 [za:] Constitutional Law: The Machi-
nery of Government, London 2005, s. 248. 
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się zakazu publikacji materiału prasowego na temat książki byłego szpiega 
brytyjskiego Petera Wrighta Spycatcher (chodziło o zakaz publikacji informacji 
z procesu, jaki toczył się w Australii). Sąd brytyjski zastosował zakaz publikacji 
notek na temat procesu i zeznań autora książki, w dodatku orzekając, że rozu-
mieć należy go szeroko – tzn. że zakaz dotyczy wszystkich, a nie tylko stron 
procesu, czyli czasopisma, wobec którego został wydany. Sprawa trafiła osta-
tecznie przed Trybunał Praw Człowieka, który orzekł, że co do zasady art. 10 
Konwencji nie wyklucza stosowania sądowych zakazów publikacji w trakcie 
procesu, choć tego rodzaju wstępne ograniczenia wymagają najbardziej surowej 
kontroli ze strony Trybunału, co dotyczy szczególnie prasy. Wiadomości bo-
wiem szybko się dezaktualizują i opóźnienie publikacji, nawet na krótko, może 
pozbawić je wszelkiej wartości i zainteresowania10. Trybunał uznał ostatecznie, 
że sąd brytyjski miał prawo w świetle art. 10 zakazać publikacji wypowiedzi na 
temat ksiązki i treści w niej zawartych, ale tylko do czasu, gdy książka ukazała 
się w USA, potem bowiem zakaz ten pozbawiony był swojego sensu, to jest nie 
był w stanie zapobiec rozpowszechnieniu już ujawnionych poza granicami kra-
ju informacji, których zastrzeżenia z powodu bezpieczeństwa państwa domagał 
się Attorney General. W tej sprawie – podobnie jak we wcześniejszej, chyba 
najbardziej znanej sprawie z kategorii milestones w zakresie wolności wypo-
wiedzi rozpatrywanej przez ETPC, to jest w sprawie The Sunday Times – sądy 
brytyjskie dopuściły stosowanie zakazu publikacji z powodu konieczności 
ochrony interesu publicznego albo – w przypadku Sunday Times – obrazy sądu 
i ochrony interesu osób prywatnych, to jest rodzin dotkniętych szkodzącym 
działaniem talidomidu (w tej sprawie, co warto przypomnieć, zakaz publikacji 
trwał 4 lata). Interesujące jest także, że również w tej precedensowej sprawie 
powodem zakazu była „obraza sądu”, a nie dobra osobiste pokrzywdzonych ro-
dzin. Przytoczone przykłady praktyki anglosaskiej zdają się wskazywać, że 
klasyczna zasada publish and be damned, powstała w latach 30. XIX stulecia     
w USA, konkuruje z zasadą, zgodnie z którą dopuszczalna jest pewna ingeren-
cja prewencyjna, przede wszystkim w drodze orzeczenia tymczasowego wyda-
nego przez sąd, którą streścić można w sformułowaniu „nie publikuj – nie ry-
zykuj”.  

Opisana wcześniej polska regulacja oraz praktyka w zakresie sądowych 
zakazów publikacji przeszła pewną ewolucję, a co szczególnie ciekawe – naj-
ważniejszą rolę w tej ewolucji, jak się wydaje, odegrał pewien szczególny przy-
padek zastosowania sądowego zakazu publikacji niezwykle głośnego filmu, 

                                                 
10  The Observer i Guardian v. Wielka Brytania, 26 listopada 1991 r., A 216 par. 60 [za:] M. A. No-

wicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa. Warszawa 1999, s. 411. 
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którego prawie nikt nie widział11 – chodzi o film dokumentalny Henryka De-
derki Witajcie w życiu, poświęcony praktykom społecznym i handlowym, jakie 
miały miejsce w firmie Amway. Film ten powstał w roku 1997 i do dzisiaj, to 
jest do roku 2011, nie został publicznie zaprezentowany, z wyjątkiem pierw-
szego pokazu w 1997 r., podczas Festiwalu Mediów w Łodzi, bowiem wydano 
kilka sądowych zakazów publikacji. W sprawie karnej doszło w trakcie procesu 
do przedawnienia (w 2003 r.), więc postępowanie zostało umorzone; w sprawie 
cywilnej natomiast postępowanie toczy się na etapie apelacji (początkowo 
roszczenie o ochronę dóbr osobistych skierowane przeciwko producentom fil-
mu zostało oddalone (2004 r.)), Sąd Apelacyjny powództwo uwzględnił, wyda-
jąc tym razem zakaz publikacji w wyroku, w postępowaniu kasacyjnym Sąd 
Najwyższy uchylił to orzeczenie i nakazał w ponownym postępowaniu apela-
cyjnym przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych – postępowanie trwa, a pub-
likacja została wstrzymana na – jak na razie 14 lat. Skandalicznie długo trwa-
jący zakaz w tej sprawie został nawet wprost wspomniany w uzasadnieniu przy-
wołanego orzeczenia TK, które nakazuje ustawodawcy wprowadzić czasowe 
ograniczenia sadowego zakazu publikacji.  

Należy się zastanowić, co właściwie dla praktyki oznaczać będzie to orze-
czenie i jak wpłynie na określenie granic swobody wypowiedzi prasowej i in-
nych form wyrażania informacji i poglądów. Ponieważ utrata mocy obowią-
zującej została odroczona na 15 miesięcy, zatem do lutego 2012 r. model zabez-
pieczenia w sprawach o ochronę dóbr osobistych przeciwko środkom społecz-
nego przekazu nie ulega zmianie, przyjrzeć się więc trzeba w pierwszej kolej-
ności dotychczasowemu i nadal obowiązującemu rozwiązaniu.  

Najpierw warto rozważyć odpowiedź na pytanie, które choć wydaje się być 
rozstrzygnięte, nadal pojawia się w debacie na temat zabezpieczeń – to znaczy, 
czy sądowy zakaz publikacji orzeczony w celu zabezpieczenia roszczeń na czas 
trwania procesu jest formą cenzury prewencyjnej12. Z pewnością zakaz publi-
kacji w ten sposób określony, jak w art. 755 k.p.c. nie może być traktowany 
jako forma cenzury prewencyjnej, rozumianej jako uzależnienie opublikowania 
lub wyemitowania określonego przekazu od uprzedniego wyrażenia zgody 
przez organ władzy publicznej, system ten bowiem oznacza uprzednią i po-
wszechną obligatoryjną kontrolę wszystkich publikacji przed ich rozpowszech-
nieniem i udzielenie pozwolenia na taką publikację. Jest to zatem sytuacja,       
                                                 
11   Do niedawna, ściśle rzecz ujmując – od kilku miesięcy film ten jest dostępny w YouTube.  
12  Tytuły publikacji prasowych przytoczone za E. Nowińską: Sądowy zakaz jak cenzura, Sąd 

zbyt łatwo zamienia się w cenzora, Cenzura czy procedura, Cenzura od kuchni, [w:]           
E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, s. 229. Inne nowsze tytuły 
sugerujące związek cenzury z zakazem sądowym to np.: Prawo pozwala sądom na cenzurę 
prewencyjną, Gazeta Prawna, 2.03.2010.  
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w której od woli organu państwa zależy możliwość głoszenia poglądów lub 
informacji i wola ta musi być wyrażona wprost oraz w sposób akceptujący. 
Zakazy tymczasowe stosowane mogą być wyłącznie na wniosek osoby, która 
decyduje się na sądową ochronę swoich dóbr osobistych, prywatności lub czci, 
po wtóre, orzekane są tylko wobec konkretnego podmiotu, zatem stanowią 
indywidualnie zastosowany zakaz wobec strony procesu, po trzecie wreszcie, 
zakaz publikacji ma charakter tymczasowy i jego celem jest zabezpieczenie 
interesów strony podczas procesu – tak aby dochodzona przez powoda ochrona 
miała sens, który może utracić w znacznej mierze po rozpowszechnieniu wy-
powiedzi zawartych w inkryminowanej publikacji. System cenzury zakłada 
więc a priori powszechną kontrolę wszystkich publikacji przed ich rozpow-
szechnieniem i udzielenie debitu – pozwolenia na taką publikację, jest to zatem 
sytuacja, w której od woli organu państwa zależy możliwość głoszenia 
poglądów lub informacji i wola ta musi być wyrażona wprost oraz w sposób ak-
ceptujący, nie sposób go zatem utożsamić, czy nawet porównywać z instytucją 
sądowego zabezpieczenia. 

Po drugie – zastanowić się należy nad zakresem i znaczeniem przepisu art. 
755 § 2 k.p.c., a dokładnie – nad określeniem granic jego stosowania i wpływu 
na gwarancję wolności prasy oraz wypowiedzi i twórczości artystycznej. W tym 
celu trzeba rozważyć użyte w tym przepisie sformułowanie: „w sprawach prze-
ciwko środkom społecznego przekazu”, bowiem tylko w tych sprawach             
o ochronę dóbr osobistych sąd odmówi udzielenia zabezpieczenia polegającego 
na zakazie publikacji, jeżeli zabezpieczeniu sprzeciwia się ważny interes pub-
liczny. Jak zauważył T. Targosz13, użycie tego sformułowania jest kontrower-
syjne i może prowadzić do niebezpiecznego ograniczenia stosowania tego prze-
pisu. Sprawa przeciwko środkom społecznego przekazu oznacza bowiem spra-
wę, w której stroną jest „środek społecznego przekazu”, a pojęcie to rzadko 
używane jest w tekstach normatywnych (dokładnie jedynie w Konstytucji          
i ustawie o radiofonii i telewizji). Choć z obu tych aktów normatywnych nie 
wynika to wprost, sformułowanie to rozumieć trzeba w tym kontekście w ten 
sposób, że jest to wydawca albo nadawca w mediach audiowizualnych. Zatem, 
jak zauważa T. Targosz, jeśli proces o ochronę dóbr osobistych został wyto-
czony przeciwko redaktorowi naczelnemu lub autorom tekstu, to literalnie nie 
ma podstaw, aby przepis ten stosować14. Sformułowanie to może budzić nie-
                                                 
13  T. Targosz, Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych, [w:] Media a dobra osobiste, red. 

J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009, s. 306. 
14 Choć T. Targosz proponuje rozszerzającą wykładnię tego sformułowania i wnioskuje, że 

można rozszerzyć zastosowanie tego przepisu na sytuacje, w których pozwanym obowią-
zanym będzie autor lub redaktor naczelny, a nie wydawca (ibidem, s. 308). Moim zdaniem, 
interpretacja taka jest niedopuszczalna w myśl zasady exceptiones non sunt extendendae. Do 
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skończenie wiele wątpliwości w praktyce, wskazać można jedynie tytułem 
przykładu, że spore trudności mogą się pojawić w przypadku publikacji interne-
towych – tam bowiem osobną kwestią jest rozstrzygnięcie, czy i kto ma status 
odpowiadający „środkom społecznego przekazu”. Niczego nie ułatwia także 
brzmienie art. 14 Konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapew-
nia wolność prasy „i innych środków społecznego przekazu”, skoro bowiem 
poza prasą są jakieś inne środki takiego przekazu, to czym jest właściwie prasa   
i jakie są granice między tak zakreślonymi dowma grupami podmiotów.  

Jedno jest natomiast na gruncie obecnego art. 755 k.p.c. pewne: przywile-
jem, o którym tu mowa, nie są objęte inne wypowiedzi niż te, które się ukazały, 
a właściwie dopiero mają się ukazać w środkach społecznego przekazu, utoż-
samianych z cyklicznie rozpowszechnianymi za pomocą druku lub technik 
audiowizualnych publikacji. Zakres tej normy, uprzywilejowującej prasę po-
przez ograniczenie możliwości zastosowania sądowego zakazu publikacji, nie 
obejmuje zatem publikacji książkowych oraz filmów i innych form przekazu,    
o ile nie spełniają tych przesłanek. Tym samym koronny argument z praktyki, 
to jest trwający kilkanaście lat zakaz emisji filmu o firmie Amway „Witajcie     
w życiu”, powoływany zawsze i wszędzie na uzasadnienie tezy o konieczności 
zmiany opresyjnego systemu zakazów publikacji, nadal nie korzysta z tego 
przywileju i korzystać nie będzie także po orzeczeniu Trybunału, czego, jak się 
zdaje, Trybunał w ogóle nie zauważył. Z całą pewnością zatem poza dobro-
dziejstwem tego wyjątku od zasady dopuszczalności stosowania zabezpieczenia 
w celu ochrony interesu powoda także w procesie o ochronę dóbr osobistych 
pozostają formy wypowiedzi artystycznej oraz publikacje stanowiące biografię, 
reportaż i wiele innych, niebędących prasą i niepublikowanych w prasie. Tym-
czasem głośne przypadki zabezpieczeń powództwa, wskazywane jako poten-
cjalnie zagrażające wolności wypowiedzi, dotyczyły właśnie takich form eks-
presji literackiej i artystycznej – przypomnieć można choćby biografię Artura 
Domosławskiego Kapuściński – non-fiction i film w reżyserii Jana Kidawy 
Błońskiego Różyczka – w obu przypadkach członkowie rodzin przedstawionych 
w tych utworach bohaterów próbowali w drodze zabezpieczenia uzyskać zakaz 
wydania albo emisji utworów. Poza zakresem stosowania badanego przez 
Trybunał przepisu pozostaje ogromna część wypowiedzi nie tylko o charakterze 
artystycznym, ale także informacyjnym i publicystycznym. 

Artykuł 755 § 2 k.p.c. stanowi, że stosowanie zabezpieczenia w postaci za-
kazu publikacji jest możliwe tylko, o ile nie sprzeciwia się temu „ważny interes 
publiczny”. Jak słusznie zauważa Trybunał, interes publiczny jest pojęciem nie-

                                                                                                                     
stanowiska, że legitymowanym może być także redaktor lub autor, przyłącza się E. Nowiń-
ska (Wolność wypowiedzi…,  s. 239). 
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dookreślonym, przez które ustawodawca „przerzuca pomost decyzyjny dla sę-
dziego lub urzędnika do szeroko rozumianego otoczenia normatywnego w imię 
elastycznego i słusznego rozstrzygania spraw”. Próbując to pojęcie zinterpreto-
wać i nadać mu treść niezależną od indywidualnej oceny w tym procesie doko-
nanej, można przyjąć, że „interes publiczny” z pewnością musi wykraczać poza 
wymiar interesu jednostkowego, że jest to jakiś powód, dla którego opinia pub-
liczna powinna móc zapoznać się z materiałem prasowym zawierającym kon-
kretną wypowiedź, co do której padł wniosek o zakaz jej publikowania, choćby 
nawet we wstępnej ocenie naruszała ona dobra osobiste powoda i to w sposób 
utrudniający późniejsze zaspokojenie rozumiane jako satysfakcjonujące środki 
ochrony. Ta klauzula generalna musi zatem znajdować zastosowanie w odnie-
sieniu do kryterium dopuszczalności ograniczeń w korzystaniu z wolności wy-
powiedzi, szczególnie wymogu „konieczności w społeczeństwie demokratycz-
nym”. Problem ten niezmiernie wyraźnie został rozstrzygnięty w sprawie Surek 
v. Turcja (właściwie w 13 sprawach obywateli tureckich łącznie rozpoznanych 
w dniu 8 lipca 1999 r.). W sprawie tej Trybunał stwierdził:  

 

Prasa, chociaż nie może przekroczyć pewnych granic [...], ma zadanie przekazywać in-
formacje i idee dotyczące problemów politycznych. Prasa ma nie tylko obowiązek prze-
kazywania takich informacji i idei, ale ludzie mają prawo je otrzymywać. Wolność prasy 
daje społeczeństwu jeden z najlepszych środków ujawniania i formowania opinii na te-
mat poglądów i postaw politycznych przywódców. Art.10 obejmuje swobodę wypo-
wiedzi artystycznych zapewniającą możliwość uczestnictwa w publicznej wymianie 
informacji i idei kulturalnych, politycznych i społecznych [...] Wynika stąd obowiązek 
państwa powstrzymania się przed niepotrzebną ingerencją w ich swobodę wypo-
wiedzi15.  

 

 Tym powodem może być aktualność, kontrowersyjność sprawy, ale także 
cechy powoda – w szczególności pełnienie przez niego funkcji publicznej. Ka-
talog ten jest jednak mglisty i pozostawia bardzo znaczny margines swobody – 
w końcu jest zupełnie oczywiste, że funkcją środków społecznego przekazu jest 
rozpowszechnianie informacji i poglądów, także ocen dotyczących spraw bu-
dzących zainteresowanie, ale, co należy do tej kategorii spraw, musi już ocenić 
sędzia, stosując art. 755 § 2 k.p.c., przy czym pojawić się może pytanie, dlacze-

                                                 
15 [Za:] http://www.freepress.org.pl/BAP/etpcz10.htm (29 stycznia 2007). Wcześniej podobnie 

wypowiedział się Trybunał w sprawie Lingens z 8 lipca 1986 r.; wówczas Trybunał zgodził się 
z zarzutem skarżącego, że orzeczenia sądów austriackich naruszyły jego wolność wyrażania 
opinii i stwierdził: „Wolność prasy [...] stwarza społeczeństwu jeden z najlepszych środków 
poznania i kształtowania opinii na temat idei i poglądów przywódców politycznych. W bar-
dziej ogólnym sensie wolność dyskusji politycznej tkwi u samych podstaw pojęcia społeczeń-
stwa demokratycznego, które z kolei determinuje całą Konwencję” (A 103). 
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go sędzia właśnie ma dokonywać tej oceny, skoro to prasie, czyli mediom przy-
pisana jest ta funkcja i to do nich należy ocena, o czym i jak trzeba informować.  

Pomijając jednak zagadnienie mglistości i dowolności oceny „ważnego in-
teresu publicznego”, wspomnieć wypada o innych podobnie brzmiących klau-
zulach generalnych, które aplikowane w odniesieniu do wolności wypowiedzi 
stanowią okoliczność uwalniającą od odpowiedzialności za przekroczenie jej 
dopuszczalnych granic. Bardzo zbliżoną formułą jest klauzula „obrony społecz-
nie uzasadnionego interesu” jako przesłanki wyłączającej bezprawność naru-
szenia dóbr osobistych. Okoliczność ta, choć budząca ciągle kontrowersje         
w orzecznictwie i literaturze jako pozakodeksowa przyczyna wyłączenia bez-
prawności, znajduje jednak potwierdzenie w dominującej części piśmiennictwa 
i praktyki – wystarczy zacytować kanoniczne już opracowanie S. Grzybowskie-
go, w którym obrona społecznie uzasadnionego interesu potraktowana została 
jako okoliczność samoistnie wyłączająca bezprawność16; teza ta została zaak-
ceptowana również przez Z. Radwańskiego17, a także przez J. Bartę i R. Mar-
kiewicza, z tą różnicą, że autorzy ci upatrują normatywnej podstawy tej prze-
słanki w art. 5 k.c. i zasadach współżycia społecznego18. Podobnie orzekał Sąd 
Najwyższy w wielokrotnie komentowanej uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższe-
go  z 18 lutego 2005 r., w której zawarte jest stwierdzenie, iż „wykazanie przez 
dziennikarza, że przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych działał 
w obronie społecznie uzasadnionego interesu oraz wypełnił obowiązek zacho-
wania szczególnej staranności i rzetelności, uchyla bezprawność działań dzien-
nikarza”. Teza ta nazwana została nawet w literaturze „nowym ustawowo-pre-
cedensowym kontratypem”19, rozumianym w ten sposób, że interes ten wyraża 
się w urzeczywistnianiu jawności życia publicznego i prawa społeczeństwa do 
informacji20. Podobne rozstrzygnięcie zawarte zostało w wyroku SN z 14 maja 
2003 r.21, którego teza brzmi: 

 

[...] za bezprawne w rozumieniu art. 24 k.c. nie może być uznane opublikowanie ma-
teriału prasowego naruszającego dobra osobiste, gdy okaże się, że zawiera on informa-
cje nieprawdziwe, jeżeli dziennikarz, działając w obronie społecznie uzasadnionego in-
teresu społecznego, zachował szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wyko-
rzystaniu tego materiału. Bezprawnym bowiem nie jest działanie wypełniające obowiąz-

                                                 
16  S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, War-

szawa 1957, s. 118; idem, System prawa cywilnego. Część ogólna, Warszawa 1974, s. 300. 
17  Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 12. 
18  J. Barta, R. Markiewicz, Wyłączenie bezprawności naruszenia, [w:] Media a dobra…, s. 176–

177. 
19  M. Zaremba, O sprzeczności instytucji autoryzacji z konstytucją, Palestra 2006,  3–4, s. 13. 
20  E. Nowińska, Wolność wypowiedzi…, s. 237. 
21  I CKN 463/01, OSP 2004, 2/87. 
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ki nałożone przez ustawę. Działanie dziennikarza, które nie jest bezprawne, nie może zaś 
powodować jego odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych22.  

 

Pojawia się zatem pytanie, czy interes społeczny uznawany w orzecznic-
twie za przesłankę egzonerującą (w połączeniu z zachowaniem szczególnej sta-
ranności, jak chce orzecznictwo) ma coś wspólnego z ważnym interesem pub-
licznym, o którym mowa w art. 755, a jeśli tak, to jakie są zakresy wspólne        
i czy ocena tych przesłanek musi następować samodzielnie. Skoro bowiem ter-
miny te mają zbliżone znaczenia pojęciowe, to czy uzasadnione jest utrzymy-
wanie dwóch brzmień tych klauzul generalnych, co przecież musi sugerować 
jakieś różnice znaczeniowe. Nie można też nie zauważyć, że Trybunał Konsty-
tucyjny już wypowiedział się na temat znaczenia klauzuli obrony społecznie 
uzasadnionego interesu w kontekście wolności wypowiedzi, a dokładnie wypo-
wiedzi prasowej, w swoim wyroku z 12 maja 2008 r.23, w którym orzekł, że 
(m.in.) art. 213 § 2 k.k., w zakresie odnoszącym się do przestępstwa z art. 212  
§ 2 k.k., w części obejmującej zwrot „służący obronie społecznie uzasadnione-
go interesu”, gdy zarzut dotyczy postępowania osób pełniących funkcje pub-
liczne, jest niezgodny z art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji. W tym orzeczeniu, o ponad dwa lata wcześniejszym niż omawiane wy-
żej orzeczenie dotyczące sądowego zakazu publikacji, Trybunał zwrócił uwagę, 
że pojęcie społecznie uzasadnionego interesu jest nieodzowne, gdy trzeba za-
pewnić w stosowaniu prawa element ocenny, jednakże nie pozostawił też złu-
dzeń, że jest to odesłanie pozaprawne, którego treść jest wyznaczona nie przez 
przepis prawny, a podmiot stosujący prawo, upoważniony do ustalenia jego 
znaczenia normatywnego, konkretyzowanego a casu ad casum. Trybunał do-
strzegł w omawianym wyroku niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem tej 
klauzuli generalnej, pisząc:  

 

Niejednoznaczność tego odesłania polega również na tym, że nie pozwala ono w sposób 
pewny i bezdyskusyjny ustalić rozległości odniesienia społecznego, o którym w nim jest 
mowa, a więc to od uznania organu oceniającego dany czyn z punktu widzenia znamion 
kontratypu wymienionych w art. 213 § 2 k.k. zależy, czy uwzględniony będzie interes 
całego społeczeństwa (jeden zgeneralizowany zakres wspólny dla obywateli), czy np. 
jedynie interes jakiejś grupy środowiskowej czy zawodowej. [...] Niewątpliwie rozbież-
ności (notabene w odniesieniu do pojęcia interesu społecznego występujące już w okre-
sie międzywojnia), dotyczące znaczenia normatywnego pojęcia użytego w konstrukcji 
kontratypu przestępstwa zniesławienia, mogą być instrumentalnie wykorzystywane przez 
organy stosujące prawo w procesie interpretacji odesłania ocennego, jakie stanowi obro-

                                                 
22  Wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2003 r., I CKN 463/01, OSP 2004, 2/22.  
23  Sygn. akt SK 43/05, 57/4/A/2008. Sentencja została ogłoszona dnia 26 maja 2008 r. w Dz.U. 

Nr 90, poz. 560. 
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na społecznie uzasadnionego interesu. Jest to o tyle niebezpieczne, że w niektórych spra-
wach bezpośrednio od przyjętego rozumienia analizowanego tu znamienia zależeć bę-
dzie treść rozstrzygnięcia sądowego. 

 

Problem ten umknął uwadze Sądu Konstytucyjnego w orzeczeniu dotyczą-
cym sądowego zakazu publikacji, a przecież właśnie mglistość pojęcia interesu 
publicznego i niejasna relacja tego terminu do pojęcia interesu społecznego bę-
dzie przedmiotem niezliczonych kontrowersji i wątpliwości, przede wszystkim 
jednak pozwala na niemal dowolną interpretację w toku stosowania prawa. 
Dość niezrozumiałe wydaje się też w tym kontekście dystansowanie ustawo-
dawcy, a także orzecznictwa sądowego od prób skatalogowania przesłanek wy-
łączających bezprawność naruszenia dóbr osobistych24. Próby takie nie muszą 
skończyć się wcale kazuistyką, przeciwnie – to w obecnej sytuacji praktycy 
skazani są na odwoływanie się do rozstrzygniętych spraw, przy czym jest to      
o tyle zwodnicze, że orzecznictwo także nie doczekało się jednoznacznych od-
powiedzi na kilka podstawowych wręcz pytań, jak np.: czy forma wypowiedzi, 
temat – to jest wypowiedź dotycząca osób pełniących funkcje publiczne, praw-
dziwość opublikowanych zarzutów, przytoczenie wypowiedzi cudzej, mogą 
stanowić przesłanki zwalniające od odpowiedzialności w przypadku wypowie-
dzi prasowych. Tym bardziej można sobie wyobrazić taki katalog przesłanek 
wyłączających stosowanie zabezpieczenia w sprawach prasowych – kiedy to 
sąd mógłby np. brać pod uwagę stopień, w jakim fakty przedstawione w ma-
teriale objętym wnioskiem są już znane, stopień ingerencji w życie prywatne, 
publiczny charakter działalności osoby, której materiał dotyczy, i tym podobne. 
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego natomiast oznacza, że ustawodawca 
obowiązany jest oznaczyć ramy czasowe, w jakich sąd będzie mógł zastosować 
zakaz publikacji w trakcie procesu o ochronę dóbr osobistych. Intencja jest 
oczywista – takie działanie ma zmierzać do wyznaczenia terminu, a tym samym 
skrócenia czasu trwania sądowych zakazów.  

Czy rzeczywiście jednak istnieje ścisły związek między wyznaczeniem 
terminu (ram czasowych) a skróceniem stosowania zakazu? Obserwacja termi-
nów, jakie obowiązują sąd – czy to z mocy ustawy, czy też z woli sądu – nie 
pozwala na tak optymistyczny wniosek. Obecnie obowiązujące terminy w orze-
kaniu są wszak jedynie instrukcyjne i często nie są przez sądy przestrzegane; 
wspomnieć można choćby przepis art. 732 k.p.c., z którego wynika, że sąd po-
winien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie niezwłocznie i nie później niż        
w terminie tygodnia od dnia wpływu do sądu; praktyka stosowania tej normy 
daleko odbiega od tak zakreślonych ram czasowych. Efektem unormowania 
                                                 
24  Próbę wyliczenia takich „okoliczności relewantnych” czynią np. J. Barta i R. Markiewicz   

w pracy Wyłączenie bezprawności naruszenia…, s. 177 i n.  
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przez ustawodawcę ograniczeń czasowych może być jednak także wewnętrzne 
zdyscyplinowanie sądu. Można wyobrazić sobie ingerencję ustawodawcy w li-
mitowanie zabezpieczenia podobnie do regulacji dotyczącej czasu stosowania 
tymczasowego aresztowania – w końcu bardzo drastycznego środka ogranicze-
nia korzystania z wolności osobistej oraz wielu innych praw i wolności kon-
stytucyjnie gwarantowanych. Zgodnie z treścią art. 258 k.p.k., ten środek za-
pobiegawczy stosowany może być tylko w sytuacji uzasadnionej obawy uciecz-
ki lub ukrywania oskarżonego albo uzasadnionej obawy, że będzie on nakłaniał 
do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, lub w inny bezprawny sposób 
utrudniał postępowania, a także gdy zabezpieczenie prawidłowego toku postę-
powania uzasadnione jest groźbą surowej kary. Artykuł 263 k.p.k. wyznacza 
czasowe limity stosowania tymczasowego aresztowania – nie może być on za-
stosowany na czas dłuższy niż 3 miesiące; jeśli zaś ze względu na „szczególne 
okoliczności sprawy” nie można było zakończyć postępowania przygotowaw-
czego w tym terminie, sąd może przedłużyć stosowanie tymczasowego areszto-
wania do 12 miesięcy. Limity dotyczą także stosowania aresztu w trakcie postę-
powania sądowego – zgodnie z art. 263 § 3 k.p.k., łączny czas stosowania tym-
czasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd I 
instancji nie może przekroczyć dwóch lat, przedłużenia ponad ten wymiar może 
dokonać sąd apelacyjny, w którego okręgu toczy się postępowanie, zaś po 
wydaniu pierwszego (!) wyroku w sprawie, zgodnie z § 7 cytowanego artykułu, 
każdorazowe przedłużenie może następować na okres nie dłuższy niż sześć 
miesięcy.  

Wydawać by się mogło, że zacytowane przepisy w sposób drobiazgowy,    
a także wyczerpujący regulując kwestię czasu stosowania tego najsurowszego 
środka zapobiegawczego, chronią w ten sposób przed jego nadużywaniem oraz 
zbyt długim stosowaniem. Tymczasem praktyka stosowania aresztowania jest 
bardzo zła – stała się nawet przedmiotem wystąpienia w dniu 6 czerwca 2007 r. 
Komitetu Ministrów Rady Europy z Rezolucją Tymczasową w kwestii wyro-
ków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 44 sprawach przeciwko 
Polsce dotyczących nadmiernej długości aresztu tymczasowego („Rezolucja 
2007”), w której zwrócono uwagę na znaczną ilość przegranych przez Polskę 
spraw odnoszących się do przewlekłości stosowania tego środka oraz systemo-
we problemy z jego stosowaniem. Stan ten był też wielokrotnie przedmiotem 
rozważań Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: ETPC zwrócił uwagę, że 
średni czas stosowania tymczasowego aresztowania w 30% spraw wynosi od 
12 do 24 miesięcy, w 23% spraw przekracza zaś 2 lata, a rekordzista (skarżący 
w sprawie rozpoznawanej przez Trybunał) spędził w areszcie blisko 8 lat25. Jak 
                                                 
25  Wyrok ETPC z 3 lutego 2009 r., Kauczor przeciwko Polsce (Skarga nr 45219/06).  
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zatem widać, wskazanie ustawowych ram czasowych nie okazało się wystar-
czające. O tym też wspomina polski Trybunał w omawianym orzeczeniu, przy-
taczając zaprezentowany jeszcze pod rządami art. 755 k.p.c. w pierwotnym 
brzemieniu pogląd, że „obserwacja praktyki od wielu lat skłania doktrynę do 
postulowania usprawnienia oraz przyspieszenia postępowania zabezpieczające-
go. Nie wydaje się jednak możliwe osiągnięcie większych rezultatów bez prze-
zwyciężenia podstawowych problemów polskiego sądownictwa, głównie w za-
kresie organizacyjnym i finansowym”26, nie wyciąga jednak z tej konkluzji 
wniosków co do celowości wprowadzania ustawowych limitów.  

Niełatwo dziś, na wiele miesięcy przed wejściem w życie orzeczenia TK,   
a także przed podjęciem przez ustawodawcę próby dostosowania ram sądowego 
zakazu z art. 755 k.p.c. do treści tego orzeczenia prognozować, jakie będą jego 
skutki i na ile zwiększy ochronę wolności wypowiedzi poprzez ograniczenie 
stosowania zakazu publikacji na czas procesu o ochronę dóbr osobistych. Trud-
no jednak uznać, aby stanowisko Trybunału diametralnie zmieniło stosunek 
organów stosujących prawo do zabezpieczenia w takich sprawach, tym bardziej 
że – jak zostało wspomniane – zakres przedmiotowy stosowania kwestionowa-
nego przepisu jest nieznaczny i nie reguluje większości sytuacji, w których za-
bezpieczenia trwa długo i bywa dotkliwe dla twórców – autorów wypowiedzi. 
Orzeczenie to nie rozwiewa żadnych wątpliwości co do zakresu stosowania ba-
danego przepisu, nie pozwala także na usunięcie z systemu patologii w postaci 
wieloletniego zakazu emisji filmu, bowiem dotyczy sytuacji procesów o ochro-
nę dóbr osobistych skierowanych wyłącznie przeciwko środkom społecznego 
przekazu. Wydaje się zatem, że omawiany wyrok w niewielkim stopniu popra-
wi sytuację autorów, których utwory zostały „zmrożone” działaniem sądowego 
zakazu, niekiedy na wiele lat.  

Nie sposób jednak pominąć milczeniem zagadnienia formy orzeczenia, 
skoro Trybunał w omawianej sprawie zastosował formułę wyroku zakresowe-
go, i to w sytuacji, gdy żaden z podmiotów – uczestników postępowania nie za-
rzucał ani nie wnioskował niezgodności badanego przepisu w tym właśnie za-
kresie. Nasuwa to konieczność postawienia pytania o zakres stosowania zasady 
kontradyktoryjności i skargowości w postępowaniu przed Trybunałem, ale 
przede wszystkim każe rozważyć rolę Trybunału w procesie stanowienia prawa 
w tego rodzaju sytuacjach. Sąd konstytucyjny nie jest już jedynie „negatywnym 
ustawodawcą”, bowiem przez tego rodzaju orzeczenie, w którym Trybunał 
kwestionuje jako niekonstytucyjny brak regulacji, wyraźnie wskazując, jaka to 
regulacja, pod pozorem wyroku zakresowego kieruje do ustawodawcy wyraźny 

                                                 
26  M. Cieśliński, I. Kondak, Postanowienie zabezpieczające a wolność prasy, Przegląd Sądowy  

2000, nr 3, s. 32. 
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nakaz uchwalenia nowej treści o konkretnym brzmieniu, to jest uzupełnionej     
o część, jaką wskazał Trybunał. W ten oto sposób organ władzy sądowniczej 
wywołuje reakcję prawodawcy, nie tylko wskazując niekonstytucyjność prawa, 
ale także nakazując ukształtowanie przepisu w sposób i w kierunku przez siebie 
sformułowanym, co zdaje się wykraczać poza ramy kontroli konstytucyjności 
prawa klasycznie rozumianej.  
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