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Krytyka w sieci
be;z granic
TNTERT\ET t Adwokat, lekarz c4' makler nie mog4 bronii
swojego dobrego imienianaruszonego w sieci.

MAREKDOMAGAISKI

Ochrona nie przysluguje - to
sedno najnowszego wYroku
S4du NajwyZszego w sPrawie,
jak4 Wodzimierz K., adwokat z
Legrriqa q'toczyl wla6cicielowi
portalu www.znanyPrawnik.eu.
Domagal siq skasowania Poma-
wiaj4cejgo opinii. S4dnie tYlko
odm6wil jej usuniqcia, ale na-
wet przeprosin.

Wpis umieScil u2ltkownik o
nicku,,kika". NaPisal:,,Odra-
dzam tego adwokata. Kom-
pletnie nie zna sig na $'rn, co
robi. NiepoukladanY i niekom-
petentny". Prawnik zwr6cil sig'
do wlaSciciela portalu t ukasza
Kozikowskiego o udostqPnie-
nie danych "kika" 

i usunigcie
wpisu. Ten odm6wil. ThrmaczY
w rozmowie z ,,R2",2e moZe to
zrobii tylko w skrajnl'rn wY-
padku, np. gdyby wpis zawie-
ralwulgaryzmy.

To szerszy problem: o usunig-
cie danych z portalu znanyle-
karz:pl walczy np. dr Witold
Pokojski z Warszawy. Zawiado-
mil wlaSciciela portalu, 2e nie
zgadza siq na gromadzenie i
wykorzystywanie swoich da-
nych. Ten odm6wil, uzasadnia-
j4c, 2e lekarz to zaw6d zaufania
publicznego.

W sprawie legnickiego adwo-
kata s4dy tozech instancji odda-
lily jego pozew. Na co wskazal
S4d Najwy2szy? - Pow6d ma
racjq, Ze ta opinia narusza jego
godno3i i poczucie warto6ci.
Nara2a go te2 na ufuatg zaufania
potrzebnego w jego zawodzie
- tlumaczy sgdzia Miroslawa
Wysocka. Zaraz jednak dodaje:
je2eti ktoS wykonuje zaw6d
zaufania publicz nego, ni e mo2e
24dai milczenia. Musi siq zgo-
dzi(na poddanie swej alctl-w-
no3ci jawnej krytyce. Istotne
jest, 2e ocena zamieszczonajest
na forum internetouYrn, bo

wlaSciwoSci takiej debaty uza-
sadniaj 4 wigksze przyzwol enie
na ostrzejsze, czgsto slc6towe i
przej askrawione opinie.

To orzeczenie jest kontro-
wersyjne. Nawet Katarzyna
Szymielewicz, prezes fundacji
Panoptykon walcz4cej z inwi-
gilacj4 spoleczeristwa, ma
w4tpliwoSci. M6wi, 2e wlafci-
ciel serwisu powinlen zareago-
wai na wiarygodn4 wiadomo3i
o naluszeniu d6br osobistych
osoby, kt6rej dotyczy wpis.

Zdecydowanie bardziej kry-
tycznie do decyzji s4du odnosi
sig Jerzy Naumann, adwokat
zajmuj4cy sig sprawami praso-
w)ryni: - Trzeba rozr62nii prawo
do krytyki.od anonimowego
szkalorrania i nieuczciwej kon-
kurencji. S4d roztoczyl parasol
wolnoSci obywatelskich nie
przed deszczem krytyki, Iecz
kamieniami rzucanltni zza wg-
gla przez kogoS w kominiarce -
podsumowuje . -wspdtpr. rh + C3


