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Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 8 marca 2007r. dotyczqce odmowy
sprostowania inforrnacji zawartych w artykule p t : ,,Ziobro skraca smycz" (Gazeta
Wyborcza z dnia 27 lutego 2007r.) pragne nwr6cik uwage, i i podjeta w Pana
imieniu, przez red. Piotra Stasitiskiego decyzja o odmowie opubhkowania

sprostowania jest niezgodna z prawem.
Przede wszystkirn po raz kolejny pragne Panu przypomniek, ii przytaczany
przez Pana poglqd na temat tzw. obiektywistycznej teorii sprostowania prasowego
jest wci3z odosobniony i nie znajduje poparcia, ani w orzecznictwie s%dowym,ani
w nauce prawa. Pomirno Pana odrniennego poglqdu powszechnie przyjmowana

jest jednak teoria subiektywistyczna (tak: postanowienie Sadu Najwyiszego z dnia
5 sierpnia 2003r., I1 KK 13/03, OSNKW

2003/ 11-12/98;

Najwyiszego z dnia 27 marca 2003r., V CKN 4/01,

LEX

wyrok

nr

Sqdu

146426;

postanowienie Sqdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 paidziernika 2005r., 1.S

110/05, niepubl.; J. Sobczak Prawo prasowe. Podtgcxnik akademicki, Warszawa 2000;

B . Kosmus Jprostowanie i odpowied.+prasowa ,Warszawa 2006).

Z powyiszych wzglcd6w odnoszqc sic do zarzutu, jakoby nadeslany tekst nie

odpowiadal wyrnogom sprostowania prasowego (z powodu prezentowania w nhn
subiektywnego punktu widzenia i braku dowod6w potwierdzajqcych tezy
prezentowane w sprostowaniu), pragx zwr6cit Pana uwagc, ii sprostowanie,
zgodnie z powolanym wyiej i powszechnie akceptowanyrm pogladami, ma
umoiliwii: zainteresowanemu przedstawienie wlasnej wersji wydarzeii. Nakazujqc
odnoszenie sic do faktbw, ustawodawca zezwala jednak prostujacemu wiadomoii:
na pvzedstawienie opinii publicznej tego, jak te fakty odbiera. Tak wkc,

sprostowanie z natury rzeczy s l u q przedstawieniu przez prostujqcego jego
subiektywnego punktu widzenia. ,,Jako bezpodstawnq naleiy uznai: tendencjc
zrnierzajqcq

do

zobiektywizowania

,,nieprawdziwoici"

lub

,,nieScisloici"

wiadomoici. Przyjecie kryterium obiektywnoici zmusza, bowiem redaktora
naczelnego do dokonania wstcpnej oceny, czy wiadomoii:, kt6rej korekty domaga
sic autor sprostowania jest prawdziwa i icisla czy tei pozbawiona tych cech. Z
treici art. 31 pkt 1 prawa prasowego nie wynika, aby redaktorowi naczelnemu
przyslugiwalo tego rodzaju prawo wstcpnej kontroli prawdziwoici i icisloici
prostowanych wiadomoici. Wrecz przeciwnie, wykladnia tego przepisu zdaje sic
prowadzit raczej do wniosku, ii iadajqcy sprostowania moie to uczyniC w stosunku
do tych wiadomoici, kt6re wedlug jego wiedzy i przekonania sq nieprawdziwe i
nieicisle" (J.Sobczak Prawo prmowe - komenizq Watszawa 1999, str. 309).
Myli sic Pan r6wniei twierdzac, ii sprostowanie prasowe ograniczai: sic musi
co do zasady, do prostej i M z l e j formuly typu ,,nie jest prawda, i e...". Z treici
Pana wypowiedzi moina odnieii: wraienie, ii nie rozumie Pan istoty przepis6w
regulujqcych instytucje sprostowania. Dlatego tei pragne Panu wyjainii:, ii
zaproponowana przez Pana formula ,,nie jest prawda, i e... , to formula
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zap~zeczenia. Sprostowanie natomiast idzie o kmk dalej od zapmczenia,
konsumuje je, a jednoczeinie musi zawierai: okreilony pozytywny komunikat.
Sprostowanie oznacza z a s ~ i e n i einformacji falszywej prawdziw~a nie tylko

zaprzeczenie informacji falszywej, bez wskazania alternatywnej

-

zgodnej z

przekonaniem zainteresowanego - wenji rzeczywistoici.
Zdziwienie budziC jedynie moie zawarte w treici Pana pisma stwierdzenie
cyt.: ,,W treici kwestionowanej pubhkacji nie twierdzhimy bowiem, i i
proponowane

zmiany ustawy o prokuraturze, to nowe uprawnienie dla

prokurator6w przelotonych". Jak mylny jest prezentowany przez Pana odbi6r tej
publikacji ilustruje cytat z treici artykulu: ,,Gdyby dzii kierownictwo prokuratury
chcialo, aby oskariyC k a r & o c h g a Miroslawa G. o zabbjstwo, a prokurator
prowadzqcy sprawc uznal, i e nie ma na to dowodow, to m6glby zaiqdaC polecenia
na piimie. A w ostatecznoici poprosiC o odebranie mu s p r a y . Po zmianach szef
podejmie decyzj~sam". Wydaje sic, i e z wiekszq uwaga winien Pan analizowad
zarnieszczane na lamach Gazety artykuly. Jeili nie w tym przypadku, to moie
chociai w przyszloici pozwoli nam to unrknqt zajmowania sic sprawami, kt6re
tego w rzeczywistoici nie wymagaja,
Odnoszqc sic do Pana malo taktownych uwag poiwieconych dzialaniom
kierownictwa resorm sprawiedliwoici, pragnc jedynie zwr6ciC uwagc, ii wolnoii.
prasy nie jest celem samym w sobie i nie moie oznaczaC dowolnoici. Ma przede
wszystlum zapewniC czytelnikom dostep do prawdy oraz umoiliwiC irn
podejmowanie Swiadomych decyzji w iyciu spolecznym.
WolnoiC prasy polega na prawie do forrnulowania wypowiedzi o faktach
zgodnie z przekonaniem prasy. Jednakie podobne prawo ma takie zainteresowany.
WolnoiC prasy sluiy reahzacji szeroko rozumianej wolnoici slowa, kt6re to prawo
nie przysiuguje wylqcznie prasie. Icaida inna jednostka r6wniei posiada prawo do
wolnoici slowa. Reahzacji tego prawa sluiy przede wszystkun instytucja
sprostowania i odpowiedzi Dlatego ustawodawca nie zezwak redaktorowi
naczelnemu na cenzurc treici sprostowania, jeieli tylko odpowiada ono wymogom
formalnym. Redaktorowi naczelnemu nie wolno rbwniei odmawiak opubhkowania
sprostowania tylko dlatego, i e nie jest ono zgodne z liniq programow%i polityczna,
redakcj i.

Na

zakonczenie pragnc Pana

zapewnit, ii kierownictwo resortu

spmviedhwo8d z uwaga wczytuje sic w krytykc oceny dzialalnoici resortu.
Jednakie krytyka ta powinna byt oparta na prawdziwych przeslankach. Tymczasem
,,Gazeta Wyborcza" publikujac niejednokrotnie nieprawdziwe in forrnacje wyciiga

na ich podstawie mylne wnioski Z przykrobc4 muszc stwierdzit, ii konsekwentne
odmowy publikowania sprostowan ze strony ,,Gazety Wyborczej" nie sa oparte na
obiektywnych przeslankach i rzetelnoici dziennikarskiej, a raczej sa wynikiem
przyjctej przez redakcjc linii politycznej.
Majqc powyisze na wzglcdzie, zwracam sic ponownie o respektowanie
naloionych na Pana przez prawo obowiazk6w i opublikowanie nadeslanego
wczeiniej sprostowania do artykulu pt.: ,,Ziobro skraca smycz".
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