
Ę,adekkzemysława\M.
Prawo do ochrony wizerunkr_l osÓb, przeciwko ktÓrym toczy się
postępowanie, CzY prawo do informacji - to dylemat dziennikarzy

VN z4, onet.pl i RMF FM 20 lutego pod"ly za Polską Ęencją
Praso'tvą, że prokuratura postavłlłazarzuty Tomaszowi P., ryno-
wi byłego wiceministra zdrowia Boleslawa Piechy. Nazwisko

oskarżonego skrócono do pierwszej litery ale wątpliwości co do jego
tożsamości nie było. _ w t}..rn prąpadku sprawa byla ściśle powiązana
z dzialalnością ministra, dlatego podaliśmy jego nazwisko _ tlumaczy
Anna Małecka, kierownik działu społecznego w PAP-ie.

oskarżanyo korupcję prezydent Sopotu zB styczniabr. wjednej stacji
telewizyjnej bylJackiem Karnowskim, awdrugiej jużJackiem K. oskar-
żoĄrm w sprawie kradzieĘbroni z jednostki wojskowej na Bemowie
w 1995 roku był porucznlkrezerwy Mirosław H., s1m byłego kosmonau-
ty. o Przemysławie W., ry.rru bylego prezydenta, który spowodował wy-
padek, mówila ptzedlaty cała Polska. Nikt jednak nie pisal o generałach
Wojciechu J. i Czeslawie K., odpowiedzialnych za stanwojenny- używa-
no nazwisk.

Art. 13 prawa prasowego w ust. 2 mówi, że ,,nie wolno publikować
w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko któryrm toczy
się postępowanie przygotowawcze lub sądowe' jakrównież danych oso-
bowych i wizerunku świadkóq pokrzy'wdzonych i poszkodowanych,
chybaże osobytew1rażąnato zgodę''. Przyjęlo się,że pisząc o oskarżo-
nych, uż1nva się imienia i pierwszej litery nazwiska, jednakże tazasada
nie jest przezprawo uregulowana. Natomiast w s1'tuacji, gdy opiqmra-
na jest sprawa dotycząca osoby pelniącej funkcję publiczną, dziennika-
rze mająwątpliwości, czy nie podawać jednak pełnego nazwiska, ponie-
waż prawo prasowe zobowiązuje ich do rzetelnego informowania,
szczególnie jeśli chodzi o Ącie publiczne.

- Jeślijest to osoba powszechnie znanai została zIapananajeżdzie
po pijanemu, to oczywiście napiszę cale nazwisko - mówi Michał Majew-
ski z dzialu śledczego ,,Dziennika''. - Ajeśli to ktoś, kto nie jest postacią
publiczną, wówczas dajemy pierwszą literę _ mówi Majewski. - Coś jest
niewporządku ztymprawem- dodaje. Nie ulatwiaono podjęcia dec1zji,
poniewź w prawie nie ma definicji osoby publicznej, choć sami prawni-
cytego określenia używają, nawetw orzeczeniach sądowych.

Redaktorzy prasowi przyznają'że często przy podjęciu dec1zji suge-
rują się tym' jak w danyrrr przypadku postępują media elektroniczne.
_ Czasem to pomaga zderydować, cry piszemy nazwisko, czy inicjal
_ nie ukrywa Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny serwisu Naszemia-
sto.pl, publicysta,,Polski Dziennika Baltyckiego".

Jedne redakcje rygorystycznie ptzestrzegają przepisów, a inne, uza-
sadniając to ważn)rm interesem społecznym, obchodzą prawo lub dery-
dują się na podawanie pełnych danych osób, którym postawioflo zarzu_
ty. Zdarza się jednak, że to sam zainteresowany rezygnuje z ochrony
swoich danych. Tak jak oskarżony o mobbing prezydent oświęcimia
Janusz Marszalek, który na konferencji prasowej zapowiedziaI dzienni-
karzom, abynie drukowalijego fotografii z paskiem naoczachipodawa-
li pełne nazwisko.

Z podobną postawą dziennikarze sporykają się coraz częściej. Ludzie,
którym przysługuje ochrona danych osobowych ,wręcz żądająaĘ dzien-
nikarze podawali ich pełne nazwisko, poniewź cĄą się niewinni. Adwo_
kat Ryszarda Ikauzego wystosowal nawet do redakcji ,,Polski Dziennika
Baltyckiego'' pismo informuj ące,że zananlszenie dóbr osobistych będzie
uważane pisanie,,Ryszard K.''.

Doświadczeni r edalłorzy radzą więc dziennikarzom, aĘ zawsze pytali
rozmówcę, czychcewystępować pod nazwiskiem, czypod inicjalem.

Magdalena Tobik, SIW Znak
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Kiedy dziennikarz ma obowiązek użycia inicjału zamiast nazwi-
ska bohatera w tekście albo audycji?
od momentu kiedy uzyska informację z wiarygodnego ŹrÓdła (tj.

z prokuratury, poticji, CBŚ itd'), że danej osobie postawiono zarzuty.
NiektÓrzy prawnicy uważają że inicjału należy użyć nawet wcześniej,
np' jeśti wiadomo, że danej osobie zarzuty będą postawione.

Czy osoba, przeciwko której toczy się postępowanie wyjaśnia-
jące' już podlega ochronie. czy też ieszcze można podawać jej
pełne imię i nazwisko?
Postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie, a nie wobec konkret-
nych osób. Nie ma pzeszkód, aby w opisie sprawy podawać dane
osÓb w nią zamieszanych.

Czy pisząc,'Maciej J- mąż posłanki Jakubowskiej''. złamiemy
prawo' gdy Maciej J. podlega już prawu do ochrony wizerunku?
PŻepisy są niejasne. Zdaniem prawnikÓw nie złamiemy prawa, jeśli
informacja ta wiąe się z publiczną działatnością posłanki. Najbez_
pieczniejsza będzie forma ,,Maciej J', mąż znanej posłanki SLD"

- wÓwczas nie ma raczej sposobu skutecznego zakwestionowania
(m.in. przez sąd) tak zbudowanej informac.ji.

Czy o bohaterze. który podlegajuż prawu do ochrony wizerun-
ku, można napisać: ,,Janusz K.' wójt Wielkiej Wsi''' czyli nie
ujawniamy nazwiską jednak wskazujemy konkretną osobę,
którą da się zidenĘfikować?
orzecznictwo mówi, że ze względu na dobro społeczne można ujaw-

nić funkcję oskarżonego, zwłaszcza jeśli oskarżenie ma zwiąek
z działalnością publiczną.

A jeśli chodziłoby o bylego premierą np. JerzeBo B.?
lnterpretacja jest taka sama jak w przypadku WÓjta. Premier to tzw.
osoba publiczna i dobro publiczne bierze gÓrę nad ochroną indywi_

dualną.

W prawie nie ma definicji osoby publicznej, jesttylko osoba pel-
niąca funkcje publiczne i funkcjonariusz publiczny. Kogo zatem
mamy rozumieć pod Ęm potocznie stosowanym pojęciem?
Trzeba polegaĆ na doświadczeniu i intuicji. Prawniry podpowiadają,

że tzw. osobą publiczną jest ten, kto jest przez jakąś grupę rozpozna-
walny, bo zajmuje się Sprawami, w których nie można pozostaĆ ano'
nimowym. A więc tzw. osoba publiczna to ktoś, kto działa w przestrze-

ni społecznej i stara się na nią oddziaływać. obojętne jest forum, bo

może być to potityka, ale także obszar kultury i wiele innych sfer.

oskarżony wyraża zgodę na podawanie w środkach przekazu
jego nazwiska. Czy musimy taĘ zgodę mieć na piśmie? Czy
w każdej chwili może ją wycofać?
W Ęm przypadku prawnicy nie są zgodni. Prawo bowiem nie reguluje

sytuacji, gdy podejzany lub oskażony zgadza się na Ujawnienie Wła-

snych danych, a organy ścigania w tej sprawie milczą' Jedni prawniry
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twierdzą, że taka zgoda jest nieskuteczna prawnie, gdyz według prawa

tylko osoby pokzywdzone i Świadkowie mogą się zgodziĆ na pubtika-

cję Wizerunku i danych osobowych. Z kolei inni radzą aby zgodę Udo-

kumentowaĆ: na piŚmie, e-mailem, nagrac' Jeśli nie ma możliwości
uzyskania jej na piśmie, warto skozystaĆ Z pomocy świadkÓw. NiektÓ-

Źy prawniry uważają natomiast, że nie ma znaczenia, czy zgoda oskar-

zone8o na ujawnienie jego danych jest na piśmie, czy nie' l choĆ zgodę
można wycofać w kźdej chwili, to pubtikac.je podające nazwisko mię_

dzy udzieleniem zgody a jej cofnięciem są legalne. Twierdzą Że nazwl-

sko można podawaĆ nawet po cofnięciu zgody, jeśti zwiąek danej oso_

by ze sprawą stał się jUż powszechnie znany.

Czy ze zgody na ujawnienie danych osobowych Wydanej na piś_

mie przez sąd na wniosek jednego medium mogą korzystać też
inne redakcje?
Tak.

Czy można podawać nazwisko bohaterą jeśli prokuratura pro-
wadzi śledztwo w sprawie, a nie przeciwko?
Prawnicy uważają' że można, jednak prawo nie definiuje tej Sytuacji.

Wielu stoi na stanowisku, że decydowaĆ powinno to, czy piszemy

o tzw' osobie publiczne.j, czyli powszechnie Znanej, Czy teŻ o zwykłym
obywatelu' W tym drugim przypadku lepiej użyĆ inicjałÓw. W przypad-

ku zaś opisywania historii z zycia prywatnego oraz rodzinnego praw-

nicy zalecają aby w ogóle nie podawać danych osobowych, bo nasze
prawo uniemożliwia nam w takich sprawach przeprowadzenie dowo-
du prawdziwości naszej informacji.

Czy ukrywanie tożsamości bohatera obejmuje również zmianę

Błosu W nagraniach radiowych?
Nie ma jasne'j odpowiedzi. NiektÓrzy prawnicy twierdzą, że tak, ale
tylko na Życzenie rozmówcy' gdyż głos nie mieści się w określeniu

,,dane osobowe'', Ętko jest dobrenl osobistym. lnni zaś uważają źó
jeśli głos jest publicznie rozpoznawalny, to należy go zmienić.

oskarżony udzielał wcześniej Wielu WywiadóW - radiowych i te-
lewizyjnych. Czy przypominając te wystąpienia podczas przygo-
towywania programÓw o nim. trzeba znieksńałcać głos w każ-
dej wypowiedzi oraz zasłaniać mu twarz?
Nie. Głównym zadaniem dziennikarstwa jest pokazywanie braku spó1-

ności między deklaracjami, działaniem a skutkami funkcjonowania
osób publicznych. Dziennikarz ma nieodwołalne prawo ciąBłego egza-

minowania osÓb publicznych' Zwłaszcza gdy znajdą się w podejrzeniu
prawa. ochrona przydana oskarżonemu nie dŻiała Wstecz. NiektÓrzy
prawnicy Uważają jednak, że jeśti bohater jest objęty ochronąWynika-
jącą z art. 13 ust. 2, to należy mU twarz zasłaniaĆ.

Jak należy zasłonić w telewizji twarz bohaterą któreBo tożsa-
mości nie można ujawnió - wypikslować czy założyć czarny pa-

sek na oczy?
Prawo nie regutuje kwestii technicznych. Twarz należy zasłonić tak,

aby osoba nie była rozpoznawalna'

Jeśli osobą podlegającą ochronie wizerunku ze względu na proces
sądowy jest np. były premier a telewizja chce przypomnieć jego
wystąpienia' to czy ma obowiązek zasłonić jego twarz?
Nie ma jasnej odpowiedzi i prawnicy zalecają ostrożność. Z jednej stro-
ny tzw. osoby publiczne, przez decyĄę o Wejściu w przestrzeń publiczną,
rezygnują z wielu praw' Między innymi Z prawa do ochrony wizerunku.
Jednak z drugiej ich wizerunek podlega ochronie zgodnie z art. 13 pra-

wa prasowe8o.

Kiedy zasłaniać twarz - gdy osoba zostaie zatrzymana czy dopie_
ro gdy są już zarzuty prokuratury?
Jeżetijest to tzw. osoba pub[iczna - od momentu postawienia zarzutów.
osobom qiepublicznym twaz nale'Źy zasłaniaĆ w każdym przypadku.

W wywiadzie dla telewizji dotyczącym osoby, która ma postawio-
ne zarzuty. wypowiada się prokurator i używa pełneBo nazwiska
oskarżonego. Jak powinna się zachować redakcja?
Prawnicy twierdzą, że taką wypowiedŹ można traktować jako uchytenie
ochrony danych osobowych. Niektórzy zastrzega.jąjednak, że jeśli poda-
wanie nazwiska było zakazane, to fakt' że prawo złamał prokurato; re_

daktora nie usprawiedliwia. ChoĆ w takich sytuacjach nie od rzeczy bę-
dzie kierowanie się maksymą, 'że prokurator wie, co czyni.

Czy po wyroku pierwszej instancji można juź podawać nazwisko
bohatera? Czy konieczna jest zgoda sądu? Cry trzeba czekaĘ aż
wyrok się uprawomocni?
Należy czekać, aż wyrok się uprawomocni. Jednak nawet prawomocny
wyrok, jeśti nie ujawnia danych, nie jest podstawą do ich podawania
w mediach. lch pubtikacja jest bowiem jedną z kar dodatkowych. A Więc

dysponentem danych jest orzekający w sprawie sąd i tak dłUBo, pÓki nie

wymierzy wspomnianej kary dodatkowej, tak długo dane podtegają

ochronie.

Czyjeśli oskarżonym iest obywatel innego państwa i proces toczy
się W obcym kraju' polskie media obowiązuią przepisy informowa-
nia z tego kraju, czy nasze? Czyli np. wedłuB obcego prawodaw-
stwa można pisać oskarżony George Bush' ale według naszego Ęl-
ko George B. - co vńedy?
Przepisy potskiego prawa obowiąują W stosunku do osób podtegają_

cych polskiej jurysdykcji. obcokrajowca oskarżonego w innym kraju nie

obejmuje ochrona jego danych, chyba że zostanie postawiony W Stan
oskarżenia przez polskie prawo'

B co ma zrobić Wydawca pońalu internetowego. jeśli prokuratura
postawi panu K. zarzuty, a on W tekstach Wcześniejszych' wciąz
obecnych w lnternecie, występuie jako Kowalski? Musi poprawiać
wcześniejsze materiały?

f| rui., materiał tkwi już przestrzeni pubticzne1.

odpowiedzi konsultowaliśmy z prawnikami: prof' Ewą Nowińską z Uniwersytetu JagieI-
Iońskiego, specjalistką z zakresu prawa mediów, prawa konkurencji i reklamy, mec. Je-
rzym Naumannem, prezesem Wyższego 5ądu Dyscyplinarnego Adwokatury, i prof. Bo-
gudarem Kordasiewiczem z WsHiP w Warszawie, członkiem Bady Naukowej lNP PAN,
speDjalistą prawa prasowego'
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