
Warszawa, dnia 5 lipca 2011 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe

(druk nr 1274)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe ma na celu

wprowadzenie zmiany do art. 13 ust. 3 ustawy – Prawo prasowe.

Zmieniany art. 13 zakazuje publikowania w prasie danych osobowych i wizerunku osób,

przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe oraz danych

osobowych i wizerunku świadków pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba, że osoby te

wyrażą na to zgodę.

Ust. 3 tegoż artykułu stanowił (w brzmieniu dotychczasowym), że właściwy

prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes społeczny na ujawnienie

danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie

przygotowawcze lub sądowe. Wydanie takiego zezwolenia nie było możliwe wobec

świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych. W praktyce oznaczało to wydawanie (na

podstawie art. 93 Kodeksu postępowania karnego) przez prokuratorów – zarządzeń (bez

uzasadnienia i niezaskarżalnych), a przez sądy – postanowień (uzasadnianych lecz

niezaskarżalnych).

Zezwolenia nie były zaskarżalne ponieważ nie zamykały drogi do wydania wyroku,

nie dotyczyły środka zabezpieczającego oraz nie istniał szczególny przepis prawa

przewidujący w takim przypadku możliwość wniesienia zażalenia.

Rozwiązanie takie rodziło szereg kontrowersji i zostało zaskarżone przez Rzecznika

Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego jako zagrażające dobrom osobistym

podejrzanego, niedopuszczalną dowolnością, nieprzewidywalnością i arbitralnością

(naruszenie art. 47 Konstytucji). Ponieważ dotyczyło ono chronionych konstytucyjnie praw
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jednostki podkreślano wadliwość zamknięcia drogi sądowej w celu ewentualnego

dochodzenia naruszonych wolności lub praw (art. 77 ust. 2 Konstytucji).

Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza prawo wniesienia zażalenia na

zezwolenie wydane w przedmiocie ujawnienia danych osobowych i wizerunku osób

przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, przy czym na

postanowienie prokuratora zażalenie będzie przysługiwać do sądu, w którego okręgu toczy się

postępowanie.

Znowelizowany przepis określa także, że zezwolenie będzie miało formę postanowienia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia komisyjnego projektu

ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 4150).

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w dniu 9 czerwca 2011 r. na posiedzeniu Komisji

Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Komisja przyjęła projekt ustawy bez poprawek i zawnioskowała o przyjęcie ustawy

w brzmieniu przedłożenia.

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 95. posiedzeniu Sejmu, w dniu

29 czerwca 2011 r. Wobec niewniesienia poprawek, Sejm przystąpił niezwłocznie do III

czytania. Ustawa została uchwalona na tym samym 95. posiedzeniu Sejmu w dniu 30 czerwca

2011 r.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Beata Mandylis

Główny legislator


