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Dziennik*"y można ukarac
tylko zaoszczerstwa
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Cry dziennikarz powinien
ponosić odpowiedzialność
karną za ujawnienie infor-
macii ze śledztwa?
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Przepisy prawa karnego są
w tej sprawie jednoznaczne
i odpowiadają na to pytanie
twierdząco. Jednak prawo nie
uwzgiędnia, moim zdaniem,
rozmaitych komplikacji, które
prąmosi zy cie. P rc|ał ator zy
zwykIe rozpatrują tzecz czy-
sto formalnie, pomijając
aspekt społeczny, który niejed-
nokrotnie przemawia silniej za
ujawnieniem informacji nŻ in-
teresy wąsko pojętego Śledz-
twa' Co więcej, śledztvł a toczą
się za długo. DoĘczy to także
spraw dziennikarskich.

Cry odpowiedzialność nie
powinna spoczywać na oso-
bie, która podala informacje
dziennikarzowi?
Taka zasada obowiązuje w mo'
delu brytyjskim. Ale proszę
pamiętać, że w Swiętej Anglii
f akĘ cznie fu nkcj onuj e eĘka
dziennikarska. W ważnych
sprawach państwowych inte-
res wydawcy schodzi na dal-
szy plan i materiał nie ukazu-
je się. W ocenie redaktora na-
czelnego może on zagrażać
istotryrm interesom Korony.
Pierr,vszą powinnoŚcią dzien-
nikarza jest bowiem marbwić
się o ważkie interesy państwa,
a dopiero w dalszej - o intere-
sy swojego wydawcy. Niestety,
polscy wydawcy, a taklź'e re-
dal<tow naczelni, ten podsta-
wowy obowiąek lekcewźą'
W pierwszej kolejnoŚci odpo-

wiedzia]ność za t ozpow szeeh-
nianie materiałów ze Śledzbwa
powinien ponosić ten, który
je ujawnił. odpowiedzialnoŚć
dziermikayza musi być zawsze
oceniana ad casu, a więc w Ści-
słyrn kontekście konkretnego
przypadku. PrakĘka w W za-
kresie dostarcza vńe\u ptzy-
padków, które uzasadniać mo-
gą postawienie dzierrrrikarza
w stan oskarżenia' Bywa też
i inaczej. Nie ma jednej reguly
- wszystko zależy od okoliczno-
Ścikonkretnej Sprawy

Gry odpowiedzialność kar-
na dziennikarzy powinna
w ogóle być dopuszczalna?
W innych krajach należy
ona do rzadkości.
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odpowiedzial n ość za rczpo -
wszechnianie mateńalów
ze śledztua pąlinien pono
sić ten' kto je ujawnil

Tak, powinna być dopuszczal-
na. Jednak wylącznie w za-
kresie oszczerstwa, które jest
wyj ątkowo paskudnym prze-
stęp stwem. D ziennikar z ma
bezpoŚredni dostęp do plat-
formy komunikacj i zbiorowej,
którą może wykorzysĘ.wać
w rozmaitych celach. Nie
można wykluc zyć , że dzienri-
katz może Świadomie i z pre-
med1'tacją skupić się na lłry-
kafiezaniu tego, kogo uważa
za osobistego wroga, względ-
nie tego, kogo mu wskaże re-
dakcja. To u nas powszectna
prakĘka.

Cry dzienn i ka łzs rzsrytli-
ście stanowią czwańą wla-
dzę?
Poąycj a mediów z naszymka-
ju oraz ich faklyczny wplyw na
bieg spraw państwowych, spo-
-łecznych i obyczajowych gra-
rnczy z aberracją. Ęlko media
dzialaj ą sprawnie i natychmia-
stowo. Wszelkie inne wladze
grzęzną w okowach procedur
otaz wrrnagań narzucanych
ptzezptawo.
W Polsce prasa jest wladzą

nie czwartą,lecz - pierwszą,
a pozostałe trzy nie mogą (lub
nie chcą) przyjąć tego dowia-
domości.
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