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CieńSZa SkórA polityka
MEDIA l Krytykująrywładze łatwiej naraząsię na sankcje karne 'PRoPozYcJEzMIANwPRzEPIsAcH

z art.212.TaJamoze być efekt reformy Jarosława Gowina tagodzenie rygorów
l przestępstwo zniesławienia ma dolyczyĆ lytko pomÓwień

To oznacza, że z kodeksu je Dominika Bychawska_Si- zapomocąśrodkówmasowegokomunikowania;
znikną resztki regulacj i niarska, prawniczka Fundacji r ma dolyczyĆ tylko wypowiedzi o postępowaniu pokrzywdzonego,
uwzględniającej publicz- Helsińskiej. a nie_o jego cechach osobowych (właściwościach);
ną działalność mediów. Pokazuje to zawisław Stras- l kary maią byĆ zlagodzone przez usunięcie więzienia
Przypomnijmy, że poprzedni burgu sprawa lokalnej gazeĘ, - do roku, a pozostawienie gzywny i ograniczenia wolności;
kodeks wyłączał przestęp- litóra pod adresem sędzi, któ- .lozsze(za się wyłączenie pŻeśqpsiwa ze względu na pnwdzi-
stwo, jeśli zarzut zostal po- rej bliscy byli skazanymi, użyła wośĆ zazutuJakże na wypowiedzi pubticzne;
stawiony w mediach w prze- określenia: "rodzina Soprano".
świadcńniu, że jest prawdzi- Sądowi polikiemu nie ił.ystar- Napoilstawie propozycji Ministerstwa Sprawiedliwolci

wy i że broni społecznie czyĘwyrokikarnezazniesła-
uzasadnionegointeresu. wienie, zażądałskazaniaza

Szefowie Ministerstwa grupęprzestępczą. nia interesu społecznego, diamiigawiedzią.Art.zrzk.k.
Sprawiedliwości twierdzą, że - ograniczenie pomówienia usunięcie art. zr3 $ z odnoszą- od lat budzi sprzeciw nie tyl_
to wyłączenie odpowiedzial- domediówsprzyjatym,którzy cego siędotejmotywacjidra- kośrodowiskdziennikarskich,
ności jest niepotrzebne, bo są w nich poddani krytyce' a styczńeograniczazatemsferę które uważają, że właściwą
rozszerzenie możliwości więc osobom publicznym' Z wolności obywatelskich - do- drogą rozwiązywania sporów

"obrony prawdą" wystarczy drugiej stronypropozycjawy- daje adwokat. o zniesławienie powinien być
rzetelnym dziennikarzom. mierzona jest w dziennika- Inaczej na sp.rawę patrzy proces cywilny.

- Rzecz w tym, że wiele rzy -wskazujeadwokatJerzy adwokatMaciej Slusarek: Tęścieżkęuchwaliłniedaw-
krytycznych publikacji to wy-
powiedzi z pogranicza faktów
i ocen, i w tych wypadkach
dowód prawdy nie jest możli
wy (dotyczy on Ęlko faktów)'
a dziennikarze nie będą się
mogli bronić swoją społeczną
misją i moĘwacjami - wskazu-

Naumann. - To stawia projekt
w cieniu podejrzenia, że cho-
dzi o załatwianie swoich spraw,
zwłaszcza polityków. Do prasy
należy m.in. pilnowanie przej -

rzystości życia publicznego, a
także uzasadniona krytyka
spraw i osób z punkfu widze-

- Propozycja ministra spo-
woduje, że możliwe będzie
rozpowszechnianie poniżają-
cych informacji, jeśli są praw-
dziwe, niezależnie od tego, czy
służy to społecznemu intere-
sowi. Jestem zwolennikiem
obrony jednostki przed me-

no Sejm w zakresie prasowego
sprostowania, zastępując ry-
gory karne szybkim procesem
cywilnym. m
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Dla dziennikar zy zŁagodzony
art. z7z kodeksu karnego
może się okazaćgorszy' niżjest
teraz. Zamiast przyzwyczajać
politykóq że muszą być bar-
dziej odporni na krytykę me-
diów, ułatwi im nękanie
dziennikarzy.

Wprawdzie minister Jaro-
sław Gowin zaproponował w
poniedziałek kilka istotnych
złagodzeń art. 2I2 dotyczące-
go ścigania za zniesławienie,
zwłaszcza dziennikarzy
(szczególy w ramce), do pro-
jektu trafił jednak niebez-
pieczny pomysł usunięcia art.
zB S z k.k.' który stanowi, że
nie ma zniesławienia, jeśli pu-
bliczny zarzut dotyczy postę-
powania osoby pełniącej
funkcję publiczną lub służy
obronie społecznie uzasad-
nionego interesu.


