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ARTUR BIŁGORAJSKI

Granice wolności wypowiedzi  
czy wolność wypowiedzi ponad granicami?… 

Kilka uwag na temat zakresu wolności wypowiedzi 
w Rzeczypospolitej Polskiej

Streszczenie: Z  metodologicznego punktu widzenia dopiero zaistnienie granic zjawiska czyni 
możliwą jego demarkację. Definiowanie granicy to sposób określania zasięgu oddziaływania 
danego fenomenu. W  konsekwencji, zdefiniowanie warunków progowych, w  jakich realizuje 
się wolność wypowiedzi, odsłania istotę tej swobody. Dając obraz tego, gdzie wolność słowa 
znajduje swój kres, eksplikuje zarazem jej materię. Dopiero zatem nakreślenie granic pozwala na 
ustalenie faktycznego zakresu swobody wypowiedzi, jaka jednostce przysługuje. Ustanowienie 
przez prawodawcę pozytywnego granic wolności ekspresji nie tylko więc nie sprzeciwia się jej 
realizacji (oczywiście, przy spełnieniu wielu warunków o charakterze gwarancyjnym wobec praw 
jednostki), ale wręcz przeciwnie — umożliwia zaistnienie wspomnianej swobody jako takiej. 
Ukazuje treść wolności słowa w tym sensie, że czyni teoretycznie możliwym wyobrażenie sobie 
katalogu zachowań (działań i zaniechań), którymi jednostki wykonują prawo do niej. 

Słowa kluczowe: wolność wypowiedzi, prawne ograniczenia, restrykcyjność, liberalizacja, kon‑
stytucja

Boundaries in freedom of speech  
or freedom of speech beyond boundaries?  

A few remarks on the scope of freedom of speech  
in the Republic of Poland

Summary: From methodological perspective, only the boundaries of a  phenomenon actually 
coming into existence enable the act of demarcation. Defining a boundary means determining 
the range of influence of a particular phenomenon. In consequence, definition of threshold con‑
ditions under which the freedom of speech is realized reveals the essence of this liberty and, by 
building the image of where the examined freedom reaches its limit, explains at the same time 
its substance. Therefore, only outlining the boundaries enables determining the actual scope of 
freedom of speech that an individual is entitled to. Thus, establishing the boundaries of freedom 
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of expression by the positive legislator not only does not contradict its implementation (of course 
under several conditions guaranteeing the rights of individuals), but on the contrary enables 
the existence of freedom of speech as such. Furthermore, it exhibits the substance of freedom 
of speech in the sense that it makes theoretically possible to imagine a catalogue of behaviours 
(actions and omissions) by which individuals exercise their right to the liberty in question.

Keywords: freedom of expression, legal restrictions, restrictive, liberalization, the constitution

Rozróżnienie między „wolnością” a  „prawem” można zobra‑
zować w postaci koła. W przypadku „wolności” w środku koła 
mieszczą się zakazy i nakazy, a na zewnątrz tego koła — które 
jest granicą wolności — znajduje się cała sfera wolna, którą 
można określić jako plus nieskończoność. Jeżeli natomiast 
w  środku koła mieści się cały zakres „prawa do czegoś”, to 
poza kołem jest pustka, a więc nie ma nic.

Leszek Wiśniewski1

1. Oscylowanie na osi restrykcyjność ‑liberalizacja

Zdecydowana większość obowiązujących aktów konstytucyjnych expressis 
verbis dopuszcza możliwość ograniczenia swobody słowa2. Taką ewentualność 
przewidują również praktycznie wszystkie dokumenty międzynarodowego 
i  europejskiego prawa praw człowieka3. Dlatego też stwierdzenie, że wolność 
wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego i   w  konsekwencji może być 
poddawana koniecznym ograniczeniom, już prima facie wydaje się truizmem. 
Jest to dogmat awarty w  niemal wszystkich orzeczeniach sądów4 i  tekstach 

1 L. Wiśniewski: W: „Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego”, Biuletyn X, 
Warszawa 1995, s. 29. 

2 Zob. A. Biłgorajski: Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne. Warszawa 
2013, s. 17—33. Co ciekawe, mimo kategorycznego sformułowania I  Poprawki do Konstytucji 
USA, wkrótce po jej wejściu w życie, wprowadzono w Stanach Zjednoczonych pierwsze ustawy 
ograniczające wolność słowa i prasy. Podejmowane przez Kongres próby ograniczenia swobody 
wypowiedzi przez stosowanie środków prawnokarnych miały miejsce głównie w  czasach kon‑
fliktów zbrojnych. Zob. S. Frankowski, R. Goldman, E. Łętowska: Sąd Najwyższy USA. Pra‑
wa i wolności obywatelskie. Warszawa 1997, s. 109—110. Por. A. Kiełtyka: Amerykańska ustawa 
antyterrorystyczna z  2001 r. (The USA Patriot Act of 2001). „Prokurator” 2005, nr 2—3(22—23), 
s. 72—87. 

3 A. Biłgorajski: Granice wolności wypowiedzi…, s. 152—185.
4 Zob. np. następujące orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego: uchwała TK z  2 

marca 1994 r., W 3/93, OTK1986 ‑1995/t5/1994/cz1/17, teza II, pkt 1.A; orzeczenie TK z 7 czerwca 
1994 r., K 17/93, OTK1986 ‑1995/t5/1994/cz1/11, teza III; wyroki TK: z 5 maja 2004 r., P 2/03, OTK‑
 ‑A 2004, nr 5, poz. 39, teza III, pkt 2.1; z 22 lutego 2005 r., K 10/04, OTK ‑A 2005, nr 2, poz. 17, teza 
III, pkt 2.1; z 23 marca 2006 r., K 4/06, OTK ‑A 2006, nr 3, poz. 32, teza IV, pkt 5.4; z 11 paździer‑
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prawniczych5 dotyczących swobody wyrażania swoich poglądów oraz pozyski‑
wania i rozpowszechniania informacji, w tym za pośrednictwem prasy i innych 
środków społecznego przekazu, nie wyłączając radiofonii i telewizji.

Odmówienie wolności wypowiedzi statusu ius infinitum przenosi punkt 
ciężkości w  rozważaniach nad tą swobodą na wskazanie przesłanek i  trybu jej 
ograniczenia. Miernikiem wolności wypowiedzi w  państwie demokratycznym 
jest bowiem nie tyle istnienie samych ograniczeń, bo jest ono oczywiste, ile 
ich intensywność, sposób wytyczenia przez prawodawcę pozytywnego granic 
swobody wypowiedzi6. Kluczowy problem leży zatem w dopuszczalnym zakresie 
oraz głębokości ingerencji prawodawcy pozytywnego w wolność jednostki wyra‑
żającej swoje poglądy oraz pozyskującej i rozpowszechniającej informacje. Cho‑
dzi więc o oscylowanie przez prawodawcę pozytywnego na osi: restrykcyjność‑
 ‑liberalizacja, przy czym nie tylko zbytnia restrykcyjność, ale także za daleko 
posunięta liberalizacja — prowadząca do chaosu i  anarchii — może wypaczyć 
istotę swobody wypowiedzi7. 

Mamy w  tym przypadku do czynienia ze swoistym paradoksem. Z  jednej 
strony: debata na tematy publiczne powinna być swobodna, żywa i otwarta, przy 
czym dopuszcza się gwałtowne, uszczypliwe, a  niekiedy wręcz nieprzyjemne 
i ostre ataki na władzę i funkcjonariuszy publicznych8. Swoboda wypowiedzi nie 
ogranicza się zatem do: 

informacji i  poglądów, które są odbierane przychylnie, uważane za nieobraź‑
liwe lub neutralne, lecz odnosi się także do tych, które obrażają, oburzają 
lub wprowadzają niepokój w  państwie lub w  części społeczeństwa. Takie są 
wymagania pluralizmu, tolerancji, otwartości na inne poglądy, bez których nie 
istnieje demokratyczne społeczeństwo9. 

nika 2006 r., P 3/06, OTK ‑A 2006, nr 9, poz. 12, teza III, pkt 5, 7, 11, 12; z 30 października 2006 r., 
P 10/06, OTK ‑A 2006, nr 9, poz. 128, teza III, pkt 3.1, 4.2; z 20 lutego 2007 r., P 1/06, OTK ‑A 2007, 
nr 2, poz. 11, teza III, pkt 2.2, 4, 6; z 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK ‑A 2008, nr 3, poz. 45, teza 
III, pkt 5.2; z 12 maja 2008 r., SK 43/05, OTK ‑A 2008, nr 4, poz. 57, teza III, pkt 5.1; z 29 września 
2008 r., SK 52/05, SK 52/05, OTK ‑A 2008, nr 7, poz. 128, teza III, pkt 2.2. 

5 Zob. np. A. Biłgorajski: Granice wolności wypowiedzi…, i powołaną tam literaturę. 
6 Wyrok TK z 11 października 2006 r., P 3/06, teza III, pkt 5. 
7 Por. A. Frankiewicz: Regulacja wolności wypowiedzi w  polskim porządku prawnym. W: 

Prawa i  wolności obywatelskie w  Konstytucji RP. Red. B. Banaszak, A. Preisner. Warszawa 
2002, s. 362; J. Szymanek: Konstytucyjna zasada wolności słowa w radiofonii i telewizji. „Państwo 
i Prawo” 2007, nr 8, s. 19—20. 

8 Wyrok SN USA zapadły w sprawie New York Times Co. v. Sullivan z 1964 r., 376 U.S. 254 
(1964).

9 Wyrok ETPC z  7 grudnia 1976 r., w  sprawie Handyside v. Wielka Brytania, skarga 
nr 5493/72, LEX nr 80798. Nie podlega kwestii, że polski TK w pełni utożsamia się z poglądem, 
wyrażonym przez ETPC w kontekście powołanej sprawy — zob. wyrok TK z 23 marca 2006 r., 
K  4/06, teza IV, pkt. 5.4. Por. wyroki TK: z  11 października 2006 r., P 3/06; z  30 października 
2006 r., P 10/06; z 12 maja 2008 r., SK 43/05.
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Nie może być więc mowy o:

[…] wolnej, swobodnej, demokratycznej debacie w  sytuacji, w  której poziom 
emocji i  »soczystość« używanego języka miałyby być z  góry narzuconym 
standardem, określonym w sposób sformalizowany i zbiurokratyzowany przez 
organy władzy publicznej10.

Właśnie dopuszczalność formułowania wypowiedzi pejoratywnych stanowi 
najbardziej obrazowe kryterium tego, czy swoboda wyrażania poglądów fak‑
tycznie jest realizowana11. 

Dopiero w  takim przypadku może powstać spór, a  w  szczególności ujawnić 
się dążenie podmiotu, którego wypowiedź niepochlebna dotyczy, do wyeli‑
minowania jej skutków. Wtedy też aktualizuje się problem, czy konstytucyjna 
wolność wyrażania poglądów rzeczywiście znajduje zastosowanie i  w  jakim 
zakresie. Istotą tej wolności nie może być przecież możliwość rozpowszechnia‑
nia jedynie takich poglądów, które nie są w stanie nikogo zranić ani obrazić. 
Trudno zaś wyobrazić sobie niepochlebną wypowiedź, której skutek byłby 
inny niż poniżenie lub utrata zaufania […]12. 

Jednak — z drugiej strony — nie ulega wątpliwości, że: 

prawo powinno przeciwdziałać uzewnętrznianiu wypowiedzi obraźliwych, 
agresywnych, poniżających, naruszających godność człowieka, zastępujących 
autentyczną debatę publiczną argumentami ad personam, językiem marginesu 
społecznego, obniżających autorytet instytucji państwowych i  osób piastują‑
cych funkcje publiczne13, zwłaszcza wtedy, gdy takie wypowiedzi formułowane 
są w środkach społecznej komunikacji i — tym samym — trafiają do świado‑
mości wielu odbiorców. Oczywistym jest, że swoboda wypowiedzi nie może 
usprawiedliwiać takich zachowań, a prawodawca pozytywny winien zapewnić 
podmiotom pokrzywdzonym nimi odpowiednie środki ochrony prawnej14. 

Istota rzeczy tkwi jednak w  ustaleniu, jakie instrumenty prawnej ochrony 
należy uznać za adekwatne (z punktu widzenia zakładanego celu i chronionych 
wartości) i  zarazem proporcjonalne (z  perspektywy standardów demokratycz‑
nego państwa prawa)15. Te środki prawne — które mogą przybierać formę in‑
strumentów zarówno z zakresu prawa prywatnego, jak i prawa karnego — będą 
wyznaczały granice wolności wypowiedzi. Znalezienie przysłowiowego „złotego 

10 Wyrok TK z 11 października 2006 r., P 3/06, teza III, pkt 8.
11 Wyrok TK z 30 października 2006 r., P 10/06, teza I, pkt 1.4. 
12 Ibidem.  Por. W. Sadurski: Prawo do wolności słowa w państwie demokratycznym. „Pań‑

stwo i Prawo” 1992, nr 10, s. 3.
13 Wyrok TK z 11 października 2006 r., P 3/06, teza III, pkt 11.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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środka” pomiędzy ekstremami na osi: restrykcyjność ‑liberalizacja jest więc 
zadaniem niezwykle skomplikowanym i delikatnym. 

2. Pojęcie prawnych granic wolności wypowiedzi

Wyznaczenie ogólnych ram i zasad ograniczeń wolności wypowiedzi należy 
— w pierwszym rzędzie — do właściwości ustrojodawcy. Konstytucyjne granice 
swobody słowa nie mogą być jednak określone ani precyzyjnie, ani w  sposób 
całościowy z  co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, ustawa zasadnicza — 
z  samej swojej natury — nie może być aktem nadmiernie rozbudowanym. Po 
drugie zaś, w momencie uchwalania konstytucji nie jest możliwe dokładne prze‑
widzenie wszystkich przesłanek przemawiających za koniecznością ograniczenia 
badanej wolności, ani też określenie zasięgu tych ograniczeń16. W konsekwencji 
kompetencje do ograniczania swobody ekspresji są przekazywane ustawodawcy 
zwykłemu. To do niego należy konkretyzacja norm konstytucyjnych, a także do‑
stosowanie ich do zmieniających się stosunków społecznych — przy zachowaniu 
minimum praw człowieka i obywatela. 

Zasadniczo, można wyróżnić dwa sposoby odmawiania określonym zacho‑
waniom ochrony wynikającej z wolności wypowiedzi. Po pierwsze, prawodawca 
pozytywny może zdecydować, że określone przejawy ludzkiej aktywności nie 
będą uznawane za realizację swobody słowa, mimo że ich treść mogłaby to prima 
facie uzasadniać. Tytułem przykładu można wskazać, że zarówno na gruncie 
Konstytucji RP17 (art. 13), jak i  międzynarodowego (art. 29 ust. 3 Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka18; art. 20 w  zw. a  art. 5 ust. 1 Międzynarodowego 

16 J. Dylewska: Zasada proporcjonalności w  orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego po 
wejściu w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1(42), s. 46.

17 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.; dalej: Konstytucja RP. Art. 13 Konstytucji RP ma następującą treść: „Zakazane jest 
istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do to‑
talitarnych metod i  praktyk działania nazizmu, faszyzmu i  komunizmu, a  także tych, których 
program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie 
przemocy w  celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie 
struktur lub członkostwa”. Na temat roli art. 18 Konstytucji w limitowaniu wolności wypowiedzi 
zob. A. Biłgorajski: Granice wolności wypowiedzi…, s. 238—230. 

18 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
rezolucją 217/III A  w  dniu 10 grudnia 1948 roku w  Paryżu, dalej: PDPC. Art. 29 ust. 3 PDPC 
ma następującą treść: „Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać 
w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Wg art. 1 Karty 
Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 z późń. zm.) owe cele i zasady są następu‑
jące:  zachowanie międzynarodowego pokoju i bez pieczeństwa, rozwijanie pokojowych stosun‑
ków między naro dami, osiąganie międzynarodowej współpracy w  roz strzyganiu międzynaro‑
dowych problemów o charak terze ekonomicznym, socjalnym, kulturalnym lub humanitarnym.
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Paktu Praw Osobistych i  Politycznych19) i  europejskiego (art. 17 Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności20; art. 54 Kart praw podsta‑
wowych Unii Europejskiej21) prawa praw człowieka, propagowanie określonych 
treści jest bezpośrednio objęte zakazem, ponieważ ex definitione nie mieszczą 
się one w  aksjologii demokratycznej przestrzeni prawnej22. Dotyczy to m.in. 
treści wyrażających nienawiść rasową i  narodowościową, propagujących ideo‑
logię totalitaryzmu, czy wzywających do przemocy w celu zdobycia władzy. Ich 

19 Dz.U. z  1977 r. Nr 38, poz. 167; dalej: MPPOiP. Ze względu na treściową zawartość za‑
mieszczonego w  Pakcie katalogu wolności i  praw jednostki, skłaniam się ku tłumaczeniu jego 
nazwy jako: „Międzynarodowy pakt praw osobistych i  politycznych”. Art. 20 MPPOiP ma na‑
stępującą treść: „1. Wszelka propaganda wojenna powinna być ustawowo zakazana. 2. Popieranie 
w  jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej, stanowiące podżeganie do 
dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, powinno być ustawowo zakazane”. Z kolei art. 5 MPPOiP 
stanowi, iż: „Żadne postanowienie niniejszego Paktu nie może być interpretowane jako przyzna‑
nie jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podjęcia czynności lub  
dokonania aktu mającego na celu zniweczenie praw lub wolności uznanych w niniejszym Pakcie 
albo ich ograniczenie w szerszym stopniu, niż przewiduje to niniejszy Pakt”.

20 Dz.U. z  1993 r. Nr 61, poz. 284 z  późn. zm.; dalej: EKPC. Art. 17 EKPC ma następującą 
treść: „Żadne z  postanowień niniejszej konwencji nie może być interpretowane jako przyzna‑
nie jakiemukolwiek państwu, grupie lub osobie prawa do podjęcia działań lub dokonania aktu 
zmierzającego do zniweczenia praw i  wolności wymienionych w  niniejszej konwencji albo ich 
ograniczenia w większym stopniu, niż to przewiduje konwencja”. Celem zacytowanego przepisu 
jest ochrona praw zawartych w EKPC przez zabezpieczenie swobodnego działania instytucji de‑
mokratycznych. Mimo jednoznacznej i często cytowanej wypowiedzi Trybunału strasburskiego 
w sprawie Handyside (zob. przypis nr 8), że z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń art. 10 EKPC 
stosuje się również do poglądów, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój — wypowie‑
dzi ekstremalne politycznie lub rasistowskie pozostają poza zakresem ochrony artykułu 10. Zob. 
szerzej: M.A. Nowicki: Swoboda wypowiedzi. Standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
— wybrane zagadnienia. W: Obywatel — jego wolności i  prawa. Zbiór studiów przygotowanych 
z okazji 10 ‑lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Opracowanie B. Oliwa ‑Radzikowska. 
Warszawa 1998, s. 117.

21 Dz.Urz. UE C 303 z  14.12.2007, s. 1, ze zm., dalej: KPP UE. Art. 54 KPP UE ma treść na‑
stępującą: „Żadne z  postanowień niniejszej Karty nie może być interpretowane jako przyznają‑
ce prawo do podejmowania jakiejkolwiek działalności lub dokonywania jakiegokolwiek czynu 
zmierzającego do zniweczenia praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie lub ich ograniczenia 
w większym stopniu, aniżeli jest to przewidziane w niniejszej Karcie”. Przepis ten należy interpre‑
tować w taki sam sposób, w jaki został zinterpretowany (w powyższym przypisie) art. 17 EKPC. 

22 Wyrok TK z  11 października 2006 r., P 3/06, teza III, pkt 11. Problemem, z którym musi 
borykać się każda demokracja, jest więc zakres tolerancji wobec jej przeciwników, którzy wy‑
korzystują wolność ekspresji, by rozpowszechniać antydemokratyczne treści. Liczne polemiki 
wywołuje np. problem kłamstwa oświęcimskiego i negacjonizmu oraz tych, którzy w mniej lub 
bardziej jawny sposób propagują treści nawołujące do totalitarnych ideologii nazizmu, faszyzmu 
i  komunizmu. Co ciekawe, właśnie osoby oskarżane o  takie czyny stają się zazwyczaj najbar‑
dziej zagorzałymi obrońcami wolności słowa. Broniąc swoich swobód obywatelskich, odwołu‑
ją się do tak znienawidzonych przez siebie wartości liberalnych. Zob. M. Urbańczyk: Granice 
wolności słowa. Ze studiów nad koncepcjami klasyków liberalnej filozofii. „Czasopismo Prawno‑
 ‑Historyczne”, Tom LVIII, z. 1/2006, s. 23. 
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uzewnętrznianie wymyka się powszechnie uznawanym interpretacjom wolności 
słowa i — co do zasady — jest ono kwalifikowane w kategoriach nadużycia prawa. 
W ten sposób pewne typy wypowiedzi w ogóle nie są poddawane analizie co do 
tego, czy mieszczą się w dopuszczalnych ramach ograniczenia swobody ekspresji. 
Nie są one po prostu uznawane za przejaw korzystania z wolności wypowiedzi23. 
Można z tego spostrzeżenia wysnuć wniosek, że swoboda słowa poniekąd ogra‑
nicza samą siebie. Jej prawna definicja — wraz z  dorobkiem interpretacyjnym 
ukształtowanym przez krajowe, europejskie i   międzynarodowe orzecznictwo 
i naukę prawa — stanowi w istocie listę warunków, których spełnienie umożliwia 
podleganie ochronie prawnej ze strony instytucji — odpowiednio — krajowych, 
europejskich i międzynarodowych. Pozostawienie danego przejawu aktywności 
ludzkiej poza tak nakreślonymi ramami wolności wypowiedzi również jest formą 
jej limitacji, a wspomnianym ramom trudno w zasadzie odmówić miana granic 
swobody słowa. Tego rodzaju granice, wynikające z  samego pojęcia wolności 
ekspresji i  wyrażające jej autonomię, nazywane są granicami wewnętrznymi 
(pojęciowymi) swobody wypowiedzi (podkreślenie moje — A.B.)24. 

Po drugie, prawodawca pozytywny może wprowadzić do systemu prawnego 
przesłanki, których zaistnienie pozwoli — przy zachowaniu szeregu warun‑
ków — pozbawić pewne jednostki wolności wyrażania swoich poglądów oraz 
pozyskiwania i  rozpowszechniania informacji, w  tym za pośrednictwem prasy 
i  innych środków społecznego przekazu, nie wyłączając mediów elektronicz‑
nych. W polskim porządku prawnym ich enumeratywne wyliczenie zawiera art. 
31 ust. 3 Konstytucji RP: 

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą 
być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokra‑
tycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla 
ochrony środowiska, zdrowia i  moralności publicznej, albo wolności i  praw 
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

Omawiany typ granic wolności wypowiedzi jest również doskonale znany 
prawodawcy międzynarodowemu (art. 29 ust. 1 i  2 PDPC25; art. 19 ust. 3 MP‑

23 W koncepcji nadużycia prawa z debaty publicznej oraz wolnego rynku idei wyklucza się 
pewne wypowiedzi w  imię ochrony innych wartości. Zob. A. Bodnar, M. Szuleka: Koncepcja 
„nadużycia prawa” w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a mowa nie‑
nawiści. W: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne. Red. R. Wieruszew‑
ski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska ‑Grabias. Warszawa 2010, s. 151 i nast.

24 Por. M. Piechowiak: Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i wolności. „Przegląd 
Sejmowy” 2009, nr 2 (91), s. 68—69; W. Brzozowski: O pojęciu granic wolności sumienia i wy‑
znania. „Studia Prawnicze” 2007, z. 1 (171), s. 70—71; Ch. Starck: Wolność badań naukowych i jej 
granice. „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3(80), s. 47—50.

25 To właśnie w PDPC został po raz pierwszy sformułowany uniwersalny standard dopusz‑
czalnych przez państwo ograniczeń swobody ekspresji. Wynika on z art. 29 ust. 1 Deklaracji, któ‑
ry głosi, że każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swo‑
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POiP26) i europejskiemu (art. 10 ust. 2 EKPC27; art. 52 ust. 1 KPP UE28). W takich 
przypadkach — z założenia — nie stwierdza się, że dana wypowiedź nie podlega 
ochronie, lecz przeprowadza się badanie, czy ograniczenie wolności wypowiedzi 
było dopuszczalne z punktu widzenia wskazanych przez prawodawcę pozytyw‑
nego wartości. Ocenia się zatem zasadność istniejącego ograniczenia swobody 
wypowiedzi. Przesłanki typizujące te stany faktyczne (a  ściśle rzecz biorąc: 
wartości, którym daje się wówczas pierwszeństwo), opatrzone listą warunków 
stawianych ograniczeniom (wymóg regulacji ustawowej, zasada proporcjonal‑
ności, zakaz naruszenia istoty wolności), są zwykle nazywane w  literaturze 
granicami zewnętrznymi wolności wypowiedzi lub ograniczeniami wolności 
wypowiedzi29.

Sens terminu „nienaruszalne” lub „absolutne” w obu przypadkach jest istot‑
nie różny. W pierwszym przypadku brak nienaruszalności lub brak absolutności 

bodny i pełny rozwój jego osobowości. PDPC nie wymienia tych obowiązków. Stanowi jednak, że 
w korzystaniu ze swych wolności i praw każdy człowiek podlega ograniczeniom, ale tylko takim, 
które są określone przez prawo i tylko w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowa‑
nia wolności i praw innych oraz w celu zadośćuczynienia słusznym wymaganiom moralności, po‑
rządku publicznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie (art. 29 ust. 2 
PDPC). Korzystanie z wolności wypowiedzi nie może zatem prowadzić np. do samowolnego inge‑
rowania w życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję innego człowieka, ani też uwła‑
czać jego honorowi lub dobremu imieniu. Takie postępowanie, stanowiące niewątpliwie narusze‑
nie praw i wolności innych, jest bowiem zakazane w świetle art. 12 PDPC („Nie wolno ingerować 
samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w  jego korespondencję, ani 
też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej 
przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu”). Za zakazane należy uznać wprowadzanie utrudnień 
w korzystaniu ze swobody wypowiedzi w zakresie szerszym, niż wynika to z wyżej wymienionych 
przepisów Deklaracji. Z  art. 30 PDPC w  związku z  jej art.  2 można także wyprowadzić zakaz 
wprowadzania takich ograniczeń, które podważałyby samą istotę wolności wypowiedzi.

26 Art. 19 ust. 3 MPPOiP: „Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu 
pociąga za sobą specjalne obowiązki i  specjalną odpowiedzialność. Może ona w  konsekwencji 
podlegać pewnym ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez usta‑
wę i które są niezbędne w celu: a) poszanowania praw i dobrego imienia innych; b) ochrony bez‑
pieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej”.

27 Art. 10 ust. 2 EKPC: „Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpo‑
wiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, 
jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bez‑
pieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu 
na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia 
i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujaw‑
nieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności  władzy sądowej”. 

28 Art. 52 ust. 1 KPP UE: „Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych 
w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z za‑
strzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, 
gdy są konieczne i rzeczywiście realizują cele interesu ogólnego uznawane przez Unię lub wyni‑
kają z potrzeby ochrony praw i wolności innych osób”.

29 Zob. np. J. Zakolska: Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyj‑
nego. Warszawa 2008 i powołaną tam literaturę. 
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pojmowany jest jako dopuszczalność pewnych ściśle określonych wyjątków 
w ochronie wolności wypowiedzi. W drugim — brak nienaruszalności lub brak 
absolutności pojmowany jest jako ogólna dopuszczalność wyjątków w ochronie 
swobody słowa. Co niezwykle istotne, na podstawie uznania, że wolność ekspre‑
sji nie podlega określonego typu ochronie w wyliczonych sytuacjach, nie można 
automatycznie wnioskować o  tym, że ochrona swobody wypowiedzi może być 
ograniczana na warunkach określonych w klauzuli limitacyjnej30. 

Wyróżnianie wewnętrznych i  zewnętrznych granic swobody słowa prima 
facie wydaje się błahe, jednakże jego użyteczność nie kończy się na walorach 
stylistycznych. Niewątpliwie opis zyskuje na precyzji. Nawet intuicyjnie wydaje 
się oczywiste, że granice wewnętrzne zjawiska (fenomenu, pojęcia, konstruk‑
cji) wypływają z  samej jego istoty (to one czynią obiekt takim, jakim on jest), 
podczas gdy granice płynące z  zewnątrz deformują lub unicestwiają dane już 
kształty. Granice zewnętrzne mają zatem charakter wtórny. Chodzi tu jednak 
o  coś więcej niż jedynie doprecyzowywanie aparatu pojęciowego. Dostrze‑
ganie wewnętrznych granic wolności wypowiedzi właśnie, a  nie tylko granic 
zewnętrznych, pozwala odtworzyć zasadniczy problem. Otóż manipulowanie 
zawartością pojęcia umożliwia wydatne zmniejszenie zakresu ochrony prawnej, 
a w skrajnych przypadkach pozbawienie tej ochrony poglądów uważanych przez 
większość za niewygodne lub szkodliwe społecznie31.

Rozróżnienie pomiędzy wypowiedzią będącą nadużyciem prawa (granica 
wewnętrzna, pierwotna) a  wypowiedzią, która może być ograniczona na pod‑ 
stawie klauzuli limitacyjnej (granica zewnętrzna, wtórna) nastręcza wielu 
problemów teoretycznych i praktycznych32. Linia demarkacyjna pomiędzy tymi 
dwoma rodzajami wypowiedzi jest bardzo cienka33. Jako przykład obrazujący 
wzmiankowane trudności można przywołać zachowanie polegające na uze‑
wnętrznianiu w miejscach publicznych symboli nazistowskich. Wszak może ono 
zostać potraktowane jako naruszenie zarówno wewnętrznej, jak i  zewnętrznej 
granicy wolności wypowiedzi. Paradoksalnie może ono zostać także uznane za 
działanie prawnie indyferentne, o  czym świadczy uzasadnienie postanowienia 
z  dnia 14 czerwca 2013 r., odmawiającego wszczęcia postępowania karnego na 
podstawie art. 256 § 1 Kodeksu karnego34, autorstwa prokuratora Prokuratury 
Białystok ‑Północ w Białymstoku, Dawida Roszkowskiego: 

30 Por. M. Piechowiak: Klauzula limitacyjna…, s. 69. 
31 Por. W. Brzozowski: O pojęciu granic…, s. 71. 
32 A. Bodnar, M. Szuleka: Koncepcja „nadużycia prawa”…, s. 151. 
33 Ibidem, s. 166—169. 
34 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm., dalej: 

KK. Art. 256 § 1 KK ma treść następującą: „§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny 
totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicz‑
nych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
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Wykładnia językowa prowadzi do wniosku, że »propagowanie« w rozumieniu 
artykułu 256 kodeksu karnego oznacza każde publiczne zachowanie, które 
stanowi upowszechnianie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju 
państwa, podjęte w  celu przekonania do niego. […] W  tym miejscu należy 
sięgnąć do znaczenia symbolu swastyki. Nazwa swastyka pochodzi z sanskrytu 
i  oznacza przynoszący szczęście. Obecnie w  krajach Europy i  obu Ameryk 
symbol ten kojarzony jest prawie wyłącznie z Adolfem Hitlerem i nazizmem, 
natomiast w Azji jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyśl‑
ności. Przenosząc powyższe rozważania na kanwę przedmiotowej sprawy, nie 
sposób dostrzec w zamalowanym znaku przedstawiającym swastykę propago‑
wania faszystowskiego ustroju państwa35. 

Opisywana decyzja procesowa zbulwersowała Prokuratura Generalnego RP:

Ta decyzja i jej uzasadnienie są skandaliczne i zostaną niezwłocznie uchylone, 
a dochodzenie w sprawie swastyki — wszczęte36. 

Z kolei Prokurator Okręgowy w Białymstoku zakomunikował, że: 

Decyzja prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok ‑Północ w Białymstoku 
o  odmowie wszczęcia dochodzenia w  sprawie propagowania symboli faszy‑
stowskich poprzez namalowanie swastyki […], została oceniona jako błędna. 
Przedstawiona w  uzasadnieniu rozstrzygnięcia teza, że symbol swastyki 
niekoniecznie musi być kojarzony z  ustrojem faszystowskim, jest w  polskich 
realiach historycznych i  społecznych zdecydowanie nieprawdziwa. Umiesz‑
czanie publicznie takich symboli niewątpliwie powinno być traktowane jako 
propagowanie faszystowskiego ustroju państwa37.

Kończąc ten wątek rozważań wypada zauważyć, że możliwość ograniczania 
wolności wypowiedzi stanowi od zarania dziejów ogromną pokusę dla pod‑
miotów tworzących i stosujących prawo. W niektórych formacjach ustrojowych 
(m.in. starożytne despotie, współczesne państwa totalitarne i autorytarne) takie 
postępowanie jest czymś oczywistym, wpisanym w  mechanizm ich działania. 
Wszelako w  państwach demokratycznych zasadą powinna być maksymalna 
dbałość o przestrzeganie swobody słowa, co wyraża się w ograniczaniu jej tylko 
w sytuacjach, które rzeczywiście tego wymagają38. 

35 Białostocka prokuratura daje zielone światło neonazistom. http://bialystok.gazeta.pl/bia
lystok/1,126508,14153909,Bialostocka_prokuratura_daje_zielone_swiatlo_neonazistom.html# 
ixzz3BDrElgEW [dostęp: 23.08.2013]. 

36 Prokurator Generalny: Odmowa dochodzenia w  sprawie swastyki skandaliczna. http://bia
lystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,14159383,Prokurator_Generalny__Odmowa_dochodzenia_w_
sprawie.html#ixzz3BE13mNPT [dostęp: 23.08.2014].

37 Komunikat Prokuratora Okręgowego w  Białymstoku Tadeusza Marka z  dnia 24 czerwca 
2013 r. I A 060/42/13, http://bi.gazeta.pl/im/0/14159/m14159210,FAKS.pdf [dostęp: 23.08.2013]. 

38 J. Zakolska: Zasada proporcjonalności…, s. 5. 
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3. Pozaprawne granice wolności wypowiedzi

Oczywiście, problematyka granic wolności wypowiedzi nie ogranicza się 
wyłącznie do — omówionych w  punkcie II — granic wspomnianej swobody 
o  charakterze prawnym. Obok tych ostatnich wypada bowiem odnotować ist‑
nienie co najmniej następujących typów granic swobody ekspresji:
1) tych, które narzucamy sobie sami (kwestia autocenzury, także w kontekście 

„efektu mrożącego” — chilling effect — będącego skutkiem działań prawo‑
dawcy pozytywnego oraz praktyki stosowania prawa);

2) tych, które narzucają nam inni:
a) o charakterze ekonomicznym,
b) o charakterze infrastrukturalnym,
c) o charakterze normatywnym, lecz pozaprawnym39.
Przez pozaprawne, lecz normatywne ograniczenia wolności ekspresji 

rozumiem takie efekty oddziaływania norm społecznych, które utrudniają lub 
uniemożliwiają faktyczne korzystanie z  zagwarantowanych przez ustawodawcę 
uprawnień w  badanym zakresie. Przykładowo, wyrażanie niepopularnych po‑
glądów często bywa stygmatyzowane społecznie, i  choć status prawny faszysty 
nie różni się niczym od statusu prawnego zwolennika liberalnej demokracji, 
to nie można powiedzieć tego samego o  ich statusie społecznym, a  to z  kolei 
wpływa wydatnie na możliwość samorealizacji obu tych jednostek w  zakresie 
manifestowania ich przekonań politycznych40.

Problem granic ekonomicznych oraz infrastrukturalnych wiąże się z kolei 
z  niedostatkiem środków materialnych służących korzystaniu z  uprawnień 
przyznawanych aktem normatywnym. Brak środków na korzystanie z pewnych 
nośników informacji lub niemożność dotarcia z  wypowiedzią do odbiorców 
niewątpliwie również zakłócają i ograniczają możliwość pełnego korzystania ze 
swobody ekspresji.

4. Specyfika prawnych granic wolności wypowiedzi w RP

Specyfika prawnych granic wolności wypowiedzi  w RP wynika z kumulacji 
kilku podstawowych czynników, a  mianowicie: prawnonaturalnego rodowodu 

39 Wyczerpującą klasyfikację granic wolności, mającą zastosowanie także do badanej swo‑
body, prezentuje Wojciech Lamentowicz. Zob. W. Lamentowicz: O wolnościach i ich granicach. 
W: Historia. Idea. Polityka. Księga dedykowana profesorowi Janowi Baszkiewiczowi. Red. F. Rysz‑
ka. Warszawa 1995, s. 402—406. Por. J. Sobczak: Prawo prasowe. Podręcznik akademicki. War‑
szawa 2000, s. 160.

40 W. Brzozowski: O pojęciu granic…, s. 77.
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wolności wypowiedzi; multicentryczności źródeł swobody ekspresji; wyjątkowo 
„konfliktogennego” charakteru wolności słowa; przyznawania wolności wypo‑
wiedzi szczególnej rangi i  silniejszej ochrony w  porównaniu z  innymi wolnoś‑
ciami i prawami; braku jednego, uniwersalnego kryterium stanowiącego cezurę 
wolności wypowiedzi na gruncie całego systemu prawa RP; faktu, że wytyczenie 
granic wolności wypowiedzi zależy od szeregu różnorodnych zmiennych, które 
muszą być każdorazowo przeanalizowane przy ocenie, czy w konkretnym przy‑
padku doszło do przekroczenia dozwolonego prawem obszaru działania, czy też 
nie miało ono miejsca. Analizie powołanych czynników poświęcona jest dalsza 
część niniejszego artykułu.

4.1. Prawnonaturalny rodowód wolności wypowiedzi

Źródeł swobody wypowiedzi, tak jak źródeł ogólnej zasady wolności, należy 
poszukiwać w  prawie naturalnym41. Istnieje ona zatem w  sposób obiektywny, 
niezależny od jej pozytywnoprawnego ustanowienia w  ustawie zasadniczej 
i  przysługuje jej ranga nadrzędna wobec postanowień zawartych w  prawie 
pisanym42. Swoboda ta nie wynika z  prawa w  znaczeniu przedmiotowym, ono 
jedynie ustanawia jej granice43.

W konsekwencji rola unormowań konstytucyjnych ogranicza się do potwier‑
dzenia istnienia wolności wypowiedzi, określenia jej podstawowych aspektów 
oraz ustanowienia niezbędnych gwarancji i koniecznych ograniczeń44. Gwarancje 
muszą być przy tym realne, tzn. zapewniać autentyczną możliwość nieskrępowa‑
nego korzystania ze swobody słowa, a  jednocześnie tak skonstruowane, aby nie 
pozwalały na dowolne przekraczanie granic tej wolności. Z  kolei ograniczenia 
muszą respektować istotę swobody ekspresji, czyli jej podstawową treść, bez któ‑

41 L. Gralicki: nota 5 do art. 31. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. Komentarz. Tom III. Red. Idem. Warszawa 2003. L. Wiśniewski: Prawo a wolność czło‑
wieka. Pojęcie i konstrukcja prawna. W: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona. Red. 
Idem. Warszawa 1997, s. 58; D. Dudek: Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe areszto‑
wanie, Lublin 1999, s. 128. 

42 L. Garlicki: nota 5 do art. 31. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, Tom III. Red. 
Idem. Uchwała TK z  2 marca 1994 r., W  3/93, teza II, pkt 1.A. Wyrok TK z  20 lutego 2007 r., 
P 1/06, teza III, pkt 2.1. Wyrok TK z 29 września 2008 r., SK 52/05, teza III pkt 1.

43 J. Jaskiernia: Wprowadzenie do systemu ochrony wolności i praw jednostki. W: Problemy 
ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie. Red. Idem. Kielce 2008, s. 13.  

44 Uchwała TK z 2 marca 1994 r., W 3/93, teza II, pkt 1.A. Zob. także: wyrok TK z 18 lutego 
2004 r., P 21/02, teza III, pkt 4. Szerzej nt. roli prawodawcy w regulowaniu praw wolnościowych: 
K. Wojtyczek: Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. Kra‑
ków 1999, s. 26—28. 
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rej badana swoboda staje się właściwie bezprzedmiotowa45. Należy także przyjąć 
założenie, że ustawa zasadnicza może regulować wolność wypowiedzi tylko 
w  celu wzmocnienia jej efektywności i  dla pogodzenia jej z  innymi normami 
i zasadami rangi konstytucyjnej46. 

Prawnonaturalny rodowód swobody słowa implikuje zatem niemożność jej 
nadmiernego skrępowania. Jak dalece prawo naturalne krępuje prawodawcę 
pozytywnego we wprowadzaniu ograniczeń swobody ekspresji? Aby odpowie‑
dzieć na to pytanie, celowe wydaje się odwołanie do koncepcji istoty wolności 
(i praw), zakazującej ustanawiania ograniczeń, które przekreślą tożsamość danej 
wolności (bądź prawa) albo wydrążą je z rzeczywistej treści47. Zakaz naruszania 
istoty wolności wypowiedzi należy traktować jako nieprzekraczalną — w sensie 
normatywnym — granicę badanej swobody48. Oznacza to, że możemy tę granicę 
rozpoznać, ale nie powinniśmy jej przekraczać, gdyż wówczas swoboda słowa 
— pozbawiona swej tożsamości lub  rzeczywistej treści — stanie się właściwie 
bezprzedmiotowa, a korzystanie z niej w praktyce — niemożliwe.

Za naruszające istotę wolności wypowiedzi są powszechnie uznawane: 
cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu49 oraz koncesjonowanie 
prasy50, expressis verbis zakazane w świetle art. 54 ust. 2 Konstytucji RP.

4.2. Multicentryczność źródeł wolności wypowiedzi

Zakres wolności wypowiedzi w  RP wyznaczają akty prawne o  różnym 
charakterze, różnej mocy obowiązującej i różnym zasięgu terytorialnym, pocho‑
dzące w dodatku od różnych — krajowych, europejskich i międzynarodowych 
— ośrodków decyzyjnych, co wiąże się bezpośrednio z  fenomenem multicen‑
tryczności systemu źródeł prawa51. Kwestię tę należy w konsekwencji postrzegać 

45 J. Szymanek: Konstytucyjna zasada wolności słowa…, s. 20. 
46 W. Sadurski: Myślenie konstytucyjne. Warszawa 1994, s. 68.
47 Zob. L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa 2006, s. 103—

104; B. Banaszak: Prawo konstytucyjne. Warszawa 1999, s. 382; K. Wojtyczek: Granice inge‑
rencji…, s. 203; D. Dudek: Konstytucyjna wolność…, s. 111—112. 

48 W. Lamentowicz: O wolnościach i ich granicach…, s. 397. 
49 Uchwała TK z 2 marca 1993 r., W 3/93, teza II, lit C.
50 Wyrok TK z 20 lutego 2007 r., P 1/06, teza III, pkt 2.2.
51 Zob. A. Biłgorajski: Granice wolności wypowiedzi…, s. 146 ‑152; Idem: Prawo konstytu‑

cyjne i  ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, pytania i  ka‑
zusy. Warszawa 2013, s. 17—62; Idem: Źródła prawa. W: Polskie prawo konstytucyjne na tle po‑
równawczym. Red. R.M. Małajny. Warszawa 2013, s. 38—46. Por. T. Snarski, P. Kusio: Kilka 
uwag o multicentryczności systemu prawa. „Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego” 2008, nr 2; A. Kalisz: Multicentryczność systemu prawa polskiego 
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przez pryzmat „geometrii trzech płaszczyzn”: międzynarodowego prawa praw 
człowieka, europejskiego prawa praw człowieka oraz prawa krajowego RP.

Warto zwrócić w  tym kontekście uwagę na swoistą „gradację standardów”. 
Otóż międzynarodowe prawo praw człowieka wyznacza ogóle ramy, pewien mi‑
nimalny standard w  interesującej nas materii, z którym korespondować muszą 
uregulowania prawne przyjmowane w ramach regionalnych systemów ochrony 
praw człowieka, np. w  europejskim prawie praw człowieka. Nic nie stoi nato‑
miast na przeszkodzie, aby wspomniane systemy regionalne (np. europejski), 
zapewniały szerszy zakres ochrony praw człowieka niż wynika to z wiążącego, 
uniwersalnego standardu. Analogiczna relacja, sprowadzająca się do konkrety‑
zacji i  podwyższenia standardów ochrony praw człowieka, występuje w  ukła‑
dzie: regionalne systemy ochrony praw człowieka — państwa członkowskie tych 
systemów. 

Polska ustawa zasadnicza powinna więc zagwarantować wolność wypowie‑
dzi na poziomie porównywalnym z aktami międzynarodowego i europejskiego 
prawa praw człowieka. Owa porównywalność dotyczy — z jednej strony — treści 
tej swobody, a  — z  drugiej strony — zakresu jej dopuszczalnych ograniczeń. 
Reguła ta działa jednak także w drugą stronę, na co trafnie zwrócił uwagę Try‑
bunał Konstytucyjny. Zdaniem Trybunału: 

niezgodny z  Konstytucją byłby niższy poziom ochrony praw jednostki 
wynikający z  prawa unijnego (niż — AB) wynikający z  Konstytucji. Normy 
Konstytucji w  dziedzinie praw i  wolności jednostki wyznaczają minimalny 
i nieprzekraczalny próg, który nie może ulec obniżeniu ani zakwestionowaniu 
na skutek wprowadzenia regulacji unijnych. Konstytucja pełni w tym zakresie 
swą rolę gwarancyjną, z  punktu widzenia ochrony praw i  wolności w  niej 
wyraźnie określonych, i  to w  stosunku do wszystkich podmiotów czynnych 
w  sferze jej stosowania. Wykładnia »przyjazna dla prawa europejskiego« ma 
swoje granice. Nie może prowadzić do rezultatów sprzecznych z  wyraźnym 
brzmieniem norm konstytucyjnych i  niemożliwych do uzgodnienia z  mini‑
mum funkcji gwarancyjnych, realizowanych przez Konstytucję52.

Należy postawić sobie zatem zasadnicze pytanie: czy prawo krajowe RP 
stwarza szersze gwarancje wolności wypowiedzi, niż wynika to z uniwersalnego 

w świetle działalności orzeczniczej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Try‑
bunału Praw Człowieka. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, z. 4; A. Kustra: 
Wokół problemu multicentryczności systemu prawa. „Państwo i Prawo” 2006, z. 6; W. Lang: Wo‑
kół „Multicentryczności systemu prawa”. „Państwo i Prawo” 2005, z. 7; E. Łętowska: Multicen‑
tryczność współczesnego systemu prawa i  jej konsekwencje. „Państwo i  Prawo” 2005, z. 4; Idem: 
„Multicentryczność” systemu prawa i  wykładnia jej przyjazna. W: Rozprawy prawnicze. Księga 
pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M.  Szpunar. 
Kraków 2005.

52 Wyrok TK z 16 listopada 2011 r., SK 45/09, OTK ‑A 2011, nr 9, poz. 97, teza III, pkt 2.9. Wy‑
rok TK z 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK ‑A 2005, nr 5, poz. 49, teza III, pkt 6.4. 
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i regionalnego standardu w tej materii? Odpowiedzi należy poszukiwać na trzech 
płaszczyznach: 1) norm prawnych, 2) interpretacji tych norm oraz 3) orzecznic- 
twa różnych centrów decyzyjnych.

Ad. 1. Różnice w  sformułowaniach Konstytucji RP i  EKPC — pozornie 
dość znaczne — nie stanowią źródła kłopotów czy poważniejszych kontrower‑
sji w  nauce prawa i  w  orzecznictwie. Wydaje się, że w  istocie sfera chroniona 
normami konstytucyjnymi i  EKPC jest określona w  sposób dość precyzyjny 
i w praktyce tożsamy53. 

Nieco odmiennie ukształtowane zostały natomiast granice dopuszczalnego 
ograniczania swobody wypowiedzi w MPPOiP. Zwraca uwagę fakt, iż w świetle 
art. 19 ust. 3 Paktu warunki, którym odpowiadać mają ograniczenia, by można 
je było uznać za dopuszczalne, nie muszą być „konieczne w  państwie demo‑
kratycznym”. Daje to asumpt do stwierdzenia, że korzystanie z  wyrażonego 
w Pakcie prawa do swobodnego wyrażania opinii, podlegać może dalej idącym 
ograniczeniom, niż wynika to z  bardziej restrykcyjnego pod tym względem 
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Warto zauważyć, że — z  jednej strony — polskie rozwiązania prawne 
chronią niektóre przejawy wolności wypowiedzi na poziomie wyższym, niż 
wymagają tego standardy wypracowane w  oparciu o  EKPC. Dotyczy to m.in. 
bezwzględnego zakazu cenzury prewencyjnej (art. 54 ust 2 Konstytucji RP) oraz 
ochrony dziennikarskich źródeł informacji (art. 15 ust. 2 pkt. 1 prawa praso‑
wego54 w związku z art. 180 § 3 kodeksu postępowania karnego55)56. Natomiast 
— z  drugiej strony — wciąż jeszcze można spotkać się z  przepisami (głównie 
z zakresu prawa karnego materialnego), których realizacja pozostawia wiele do 
życzenia, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie wspomnianym standardom. 

53 Różnice, jak stwierdza Leszek Garlicki, mają charakter raczej redakcyjno ‑stylistyczny i nie 
oznaczają merytorycznej odmienności. Konstytucja RP wprowadza generalną klauzulę dotyczącą 
dopuszczalnych ograniczeń, Konwencja zaś pozostaje przy regulacjach ograniczeń dotyczących 
poszczególnych praw i wolności, jednak w orzecznictwie strasburskim sformułowania wymogów 
ograniczeń przypisanych kon kretnym prawom nabierają uniwersalnego znaczenia, podobnie jak 
w polskiej regulacji konstytucyjnej. Konwencja nie zawiera także zakazu naruszania istoty praw 
i wolności, choć nie budzi większych wątpli wości, że granica wszelkich ingerencji — szczególnie 
w sferę wolności wypowiedzi  ‑ także przez takie kryterium jest określana. L. Garlicki: Konsty‑
tucja RP z  perspektywy Trybunału Strasburskiego. Tezy referatu. Referat wygłoszony na XLVIII 
Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i  Zakładów Prawa Konstytucyj nego. Serock, 1—3 czerwca  
2006 r.

54 Ustawa z  dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. Nr 5, poz. 24 z  późn. zm.; 
dalej: p.p. 

55 Ustawa z  dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z  2014 r. 
Poz. 384.

56 Konstytucyjny zakaz cenzury prewencyjnej jest jednak obchodzony przy pomocy insty‑
tucji i  procedur, prowadzących do tego samego co cenzura prewencyjna celu i  wypełniających 
analogiczne do niej funkcje, o czym piszę szeroko w artykule pt.: „Konstytucyjny zakaz cenzury 
prewencyjnej. Przyczynek do dyskusji”, zamieszczonym w niniejszej książce. 
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Ad. 2. Do czasu zmiany przepisów nie korespondujących ze standardami, 
wypracowanymi w  oparciu o  EKPC, sądy powinny dążyć do ich sanowania 
poprzez przyjęcie zasad wykładni systemowej i uznanie priorytetu Konstytucji 
RP oraz międzynarodowego i  europejskiego prawa praw człowieka. Wówczas 
interpretacja dokonywana w  orzeczeniach sądowych będzie zmierzała do 
stopniowego dostosowywania polskiego prawa do standardów strasburskich. 
To z  kolei zapewni skuteczniejsze respektowanie wolności i  praw człowieka, 
a w szczególności swobody wypowiedzi.

Ad. 3. Przechodząc na grunt orzecznictwa wypada odnotować, że począt‑
kowo tendencje wypracowane w  orzecznictwie strasburskim wskazywały na 
istotnie odmienny kierunek ochrony wolności ekspresji w  kontekście krytycz‑
nych wypowiedzi na temat instytucji i funkcjonariuszy publicznych, niż przyjęty 
w regulacjach prawa polskiego. W konsekwencji, również rozumowanie, będące 
podstawą niektórych wyroków sądowych, nie korespondowało z  kanonami 
wypracowanymi w oparciu o EKPC. Rozbieżność ta z biegiem czasu istotnie się 
jednak zmniejszyła w efekcie działalności orzeczniczej TK i SN. 

Na koniec tego wątku wypada nadmienić, że w  World Press Freedom Index, 
sporządzonym w  2014 roku przez organizację „Reporterzy bez Granic”, Polska 
znalazła się dopiero na odległym 19 miejscu (na 179), m.in. za takimi krajami, jak 
Jamajka czy Islandia57. Wyroki ETPC, zapadłe w  sprawach, w  których skarżący 
podnosili naruszenie art. 10 EKPC, także są wymowne. Polska jest jednym z kra‑
jów najczęściej przegrywających z obywatelami przed trybunałem strasburskim.

4.3. Wyjątkowo „konfliktogenny” charakter wolności wypowiedzi

Realizacja swobody wypowiedzi może — i  w  praktyce bardzo często tak 
się dzieje — wchodzić w  kolizję z  innymi zasadami, ustalającymi np. wolność 
religijną, autonomię informacyjną, prawo do prywatności; względnie z  pew‑
nymi kategoriami czy konstrukcjami cywilistycznymi, jak np. poszanowaniem 
wizerunku czy czci. Swoboda ekspresji podlega więc zawsze ocenie, relatywizacji 
i konceptualizacji, ustalającej każdorazowo jej treść, sens i zakres przedmiotowy, 
w zderzeniu z prawami ustalającymi i gwarantującymi inne dobra, a także pozo‑
stałe wolności oraz prawa innych osób. Można sformułować kilka podstawowych 
wskazówek w kwestii rozwiązywania sygnalizowanych konfliktów. 

Po pierwsze, teoretycznie każda wolność (zasada, prawo) korzystająca 
z  gwarancji konstytucyjnej może być — w  kategoriach proporcjonalności — 

57 Biggest rises and falls in the 2014 World Press Freedom Index. http://rsf.org/index2014/en‑
index2014.php [dostęp: 18.09.2014].
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traktowana jako podstawa ograniczenia swobody wypowiedzi. Rozstrzygnięcia 
wymaga tu nie tylko kwestia, która z  tych pozostających ze sobą w  konflikcie 
wolności (zasad, praw) ma pierwszeństwo, ale także która (z  uwzględnieniem 
znaczenia, jakie jej ograniczenie ma w demokratycznym państwie) z  tych koli‑
dujących ze sobą wartości i w jakim zakresie winna mieć priorytet58.

Po drugie, każdorazowe wcielenie w  życie wolności wypowiedzi musi być 
dokonywane przy poszanowaniu innych swobód (zasad, praw). Nie może być 
jednak nadmiernie krępowane, gdyż to naruszyć może istotę swobody słowa. 
Tymczasem kolizja wolności (zasad, praw) na poziomie konstytucyjnym nie 
może prowadzić w ostatecznym wyniku do pełnej eliminacji jednej ze swobód 
(zasad, praw) pozostających w  konflikcie. Konflikt wartości konstytucyjnych 
winien zostać zminimalizowany przez ustawodawcę m.in. w drodze określenia 
granic demarkacyjnych, zapewniających ochronę wszystkich wartości pozo‑
stających w  konflikcie, bez nadmiernego (nieproporcjonalnego) uszczerbku 
dla jednych kosztem drugich59. Problemem wymagającym rozstrzygnięcia jest 
zawsze w takim wypadku znalezienie pewnego punktu równowagi, balansu dla 
wartości chronionych przez ustawę zasadniczą i wyznaczenie obszaru stosowa‑
nia każdej z nich60. Konieczna jest wówczas ocena dopuszczalności ograniczenia 
z  punktu widzenia kompromisu między wszystkimi konstytucyjnymi wartoś‑
ciami pozostającymi w konflikcie. Samo badane ograniczenie jest bowiem tylko 
środkiem wyważenia tego konfliktu. Konstytucja RP, poprzez konstrukcję pro‑
porcjonalności, dopuszcza jedynie redukcję zakresu chronionej wartości (prawa, 
wolności), ale nie zniweczenie ochrony któregoś z  nich. Proporcjonalność nie 
jest zatem opozycją relacji typu „zero ‑jedynkowego”61. 

Po trzecie, istotne znaczenie w sytuacjach konfliktów swobody wypowiedzi 
z innymi wolnościami (zasadami, prawami) mają zasadnicze preferencje aksjolo‑
giczne, dekodowane na podstawie analizy wartości uznawanych za kierunkowe 
czy naczelne na poziomie zasad ogólnych Konstytucji RP62. W  przypadku 
wolności wypowiedzi charakter taki mają niewątpliwie zasada godności (art. 
30 Konstytucji RP) oraz zasada państwa demokratycznego (art. 2, art. 31 ust 3 
ustawy zasadniczej), które nie tylko konstytuują, ale i  limitują swobodę słowa. 
Potwierdzeniem tej tezy jest wyrok z  30 października 2006 r., w  którym TK 
wyraził pogląd, że wolność słowa stanowi wartość, wobec której pierwszeństwo 
ma nakaz płynący z art. 30 Konstytucji RP63. 

58 Zdanie odrębne Sędziego TK Mirosława Wyrzykowskiego od wyroku i postanowienia Try‑
bunału Konstytucyjnego z 30 października 2006 r., sygn. akt P 10/06, teza 2.5.

59 Wyrok TK z 11 maja 2007 r., K 2/07, OTK ‑A 2007, nr 5, poz. 48, teza III, pkt 19.3.
60 Wyrok TK z 20 marca 2006 r., K 17/05, OTK ‑A 2006, nr 3, poz. 30, teza III, pkt 5.2.
61 Wyrok TK z 25 listopada 2008 r., K 5/08, OTK ‑A 2008, nr 9, poz. 159, teza III, pkt 4.1. 
62 Wyrok TK z 20 marca 2006 r., K 17/05, teza III, pkt 5.2.
63 Wyrok TK z 30 października 2006 r., P 10/06, teza III, pkt 4.3. W uzasadnieniu tego wyro‑

ku TK wskazał, iż „[…] Należy uznać, że wolności i prawa wyrażające kwintesencję i stanowią‑
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Po czwarte, swobodzie ekspresji nie przysługuje domniemanie pierwszeń‑
stwa ochrony przed innymi wolnościami (zasadami, prawami) konstytucyj‑
nymi64. Przyjęcie takiej tezy oznaczałoby, że wolność wypowiedzi ma charakter 
absolutny. O odmiennych preferencjach ustrojodawcy świadczy chociażby to, że 
określone wartości wymienione w  Konstytucji RP mają — w  odróżnieniu od 
swobody słowa — charakter niederogowalny, tj. nie można ich ograniczyć nawet 
w  stanie wojennym lub wyjątkowym (art. 233 ust. 1 ustawy zasadniczej). Do 
takich wartości należą m.in. dobra osobiste wymienione w  art. 47 Konstytucji 
RP — prywatność, cześć i  dobre imię. Wiąże się to z  integralnym związkiem 
tych wartości z  godnością człowieka. Wolności i  prawa stanowiące emanację 
godności człowieka, zasługują na pierwszeństwo w  kolizji ze swobodą słowa, 
a  w  konsekwencji mogą prowadzić do jej ograniczenia65. Uzasadnione jest na‑
tomiast przyjęcie mniej stanowczego stanowiska, a  mianowicie, że za każdym 
ograniczeniem wolności ekspresji przemawiać muszą szczególnie silne uzasad‑
nienia, a  zatem jedynie szczególnie drastyczne i  szkodliwe zagrożenia mogą 
uzasadniać ograniczenie swobody wypowiedzi. 

Po piąte, kolizja wolności wypowiedzi z innymi swobodami (zasadami, pra‑
wami), może być oceniana jedynie casu ad casum a  posteriori. W przeciwnym 
razie istota tej wolności uległaby eliminacji. Odgórna limitacja wolności słowa 
likwidowałoby jej status wolności, co z  kolei naruszałoby elementarne zasady 
demokratycznego państwa prawnego.

Konflikty wolności wypowiedzi z innymi swobodami i prawami konstytucyj‑
nymi znajdują szerokie odzwierciedlenie w orzecznictwie TK. Temu ostatniemu 
przyszło dotąd rozstrzygać m.in. konflikty między: „wartościami chronionymi 
na tle potrzeby ochrony dobrego imienia, czci i  prywatności, autonomii infor‑
macyjnej dotyczącej obrazu jednostki w  społeczeństwie, a  wolnością społecz‑
nego dyskursu realizowaną poprzez media czy swobodą badań naukowych”66; 

ce emanację godności człowieka, w tym cześć, dobre imię i prywatność (chronione z mocy art. 
47 Konstytucji), mogą zasługiwać na pierwszeństwo w kolizji z wolnością słowa oraz wolnością 
prasy i innych środków społecznego przekazu, a w konsekwencji prowadzić do ich ograniczenia, 
niezależnie od tego, że mają one nie tylko wymiar indywidualny, ale też ogólnospołeczny, jako 
gwarancje debaty publicznej niezbędnej w demokratycznym państwie prawnym. […]”.  Zob. tak‑
że: wyrok TK z 12 maja 2008 r., SK 43/05, teza III, pkt 5.2.

64 Por. L. Wildhaber: Recent developments in the Court’s case ‑law on freedom of the press. 
W: Les droits de l’homme et In Constitution. Eludes en l’honneur du professeur Giorgio Malinverni. 
Red. A. Auer, A. Flückiger, M. Hottelier. Zürich 2007, s. 295. L. Garlicki: Komentarz do art. 
10 EKPC. W: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I: Komentarz 
do art. 1—18. Red. Idem. Warszawa 2010, s. 584—585; S. Kentridge: Freedom of speech: is it the 
primary right? “ICLQ” 1996, t. 45; I.C. Kamiński: Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne 
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna. Warszawa 2010, s. 797.

65 Ibidem. 
66 Wyrok TK z  25 listopada 2008 r., K 5/08, teza III, pkt 4.1. Por. Zdanie odrębne Sędziego 

Trybunału Konstytucyjnego Ewy Łętowskiej od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 paź‑
dziernika 2006 r., sygn. akt P 10/06, tezy: III, pkt 2 i III, pkt 3.  
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„wolnością informacji a  autonomią informacyjną”67; autonomią informacyjną 
i prywatnością oraz wolnością badań naukowych (wolnością wypowiedzi)”68. 

4.4. Przyznawanie wolności wypowiedzi szczególnej rangi i silniejszej  
  ochrony w porównaniu z innymi wolnościami i prawami

Jak już sygnalizowałem w Słowie wstępnym do niniejszej książki, we współ‑
czesnych demokracjach swoboda ekspresji uważana jest — aksjologicznie oraz 
funkcjonalnie — za jedną z podstawowych wolności ludzkich. Szczególną rangę 
i  silniejszą ochronę wolności wypowiedzi w  porównaniu z  innymi swobodami 
oraz prawami uzasadnia się przede wszystkim rolą tej wolności w poszukiwaniu 
prawdy69 oraz w  funkcjonowaniu demokratycznego państwa (społeczeństwa)70. 
Swoboda słowa to zatem wolność elementarna, a  jednocześnie na swój sposób 
dualna, bo skierowana na jednostkę i na państwo jako takie. Państwo,  które bez 
należytego poszanowania tej wolności jest dzisiaj uznawane albo za mało, albo 
za w ogóle niedemokratyczne. 

Z jednej strony ów specjalny charakter swobody wypowiedzi sprawia, że nie 
stosują się do niej pewne ograniczenia, które byłyby uzasadnione w przypadku 
większości pozostałych wolności i  praw. Dlatego też — jak już wzmiankowa‑
łem wyżej — dla ograniczeń badanej swobody trzeba każdorazowo podawać 
specjalne, dużo bardziej przekonywujące argumenty. Z  drugiej strony, z  uwagi 
na przypisywaną wolności ekspresji rangę, już sam fakt jej ustawodawczego 
ograniczenia może rodzić domniemanie niekonstytucyjności. Obalenie tego 
domniemania jest oczywiście możliwe, ale ciężar dowodu przenosi się wówczas 
na ustawodawcę, co odwraca normalnie przyjęte zasady rozumowania71. Warto 
w  tym miejscu przytoczyć pogląd, zaprezentowany przez sędziego Andrzeja 
Mączyńskiego w zdaniu odrębnym do wyroku TK z dnia 16 kwietnia 2002 r.72, 
a podzielany również przez Ewę Łętowską73: 

67 Wyrok TK z 11 maja 2007 r., K 2/07, teza III, pkt 19.3. 
68 Tamże, teza III, pkt 22.2.11.
69 Zob. szerzej: A. Biłgorajski: Granice wolności wypowiedzi…, s. 106—133.
70 Tamże, s. 133—145. 
71 Tak: L. Garlicki: nota 30 do art. 31. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, Tom III. 

Red. Idem. Nieco inaczej: K. Wojtyczek: Zasada proporcjonalności. W: Prawa i wolności obywa‑
telskie… Red. B. Banaszak, A. Preisner, s. 688.

72 Zdanie odrębne sędziego Andrzeja Mączyńskiego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 16 kwietnia 2002 r., w sprawie SK 23/01. OTK ‑A 2002, nr 3, poz. 26.

73  Zdanie odrębne Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Ewy Łętowskiej… Teza III, pkt 3.
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Wprowadzenie ograniczenia wolności wypowiedzi wymaga uzasadnienia, 
że ograniczenie takie jest w  świetle Konstytucji uzasadnione. Przepisy 
przewidujące takie ograniczenia — w  razie zakwestionowania ich zgodności 
z  Konstytucją przed TK — nie korzystają z  domniemania konstytucyjności, 
nakazującego podanie argumentacji uzasadniającej ich niezgodność z  nor‑
mami konstytucyjnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, można zaryzykować stwierdzenie, że swoboda 
wypowiedzi stała się „super wolnością”74. Warto jednak zauważyć, że szczególne 
traktowanie wolności ekspresji i  akcentowanie związanych z  nią gwarancji nie 
dotyczy każdej wypowiedzi, lecz tylko pewnych jej typów75. Widoczna jest tutaj 
następująca prawidłowość: im bliższy jest związek danej wypowiedzi z mecha‑
nizmami demokratycznymi, tym wyższy priorytet i szerszy katalog gwarancji jej 
przysługuje76. 

4.5. Brak jednego, uniwersalnego kryterium stanowiącego cezurę swobody  
  wypowiedzi na gruncie całego systemu prawa RP

Co prawda Sąd Najwyższy a  rebour wyraził swego czasu pogląd, że „praw‑
dziwe przedstawianie omawianych zjawisk, a  zwłaszcza osób, jest najpewniej‑
szym, zawsze wolnym od ingerencji prawa sposobem realizacji wolności słowa 
i prawa do krytyki”77, ale stanowisko to nie znajduje potwierdzenia na gruncie 
systemu prawnego RP78. Analiza norm tego systemu prowadzi bowiem do 
wniosku, że granicę wolności wypowiedzi stanowi np. zakaz naruszania normy 
sankcjonowanej (Kodeks karny, Kodeks wykroczeń79)80; zakaz naruszania dóbr 
osobistych innych podmiotów (Kodeks cywilny)81 czy nakaz zachowania szcze‑

74 L. Garlicki: Komentarz do art. 10 EKPC…, s. 584—585.
75 I.C. Kamiński: Ograniczenia wolności wypowiedzi…, s. 797.
76 Ibidem, s. 797. 
77 Postanowienie SN — Izba Karna z dnia 22 czerwca 2004 r., V KK 70/2004, OSNKW 2004, 

nr 9, poz. 86. Zob. także: postanowienie SN z dnia 10 grudnia 2003 r., V KK 195/2003, OSNKW 
2004, nr 3, poz. 25 oraz postanowienie SN — Izba Karna z dnia 7 lutego 2007 r., III KK 236/2006, 
LexPolonica nr 1487146. Por. A. Młynarska ‑Sobaczewska: Nieprawda a bezprawność. Wybrane 
zagadnienia z praktyki określania granic wolności prasy, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2(85), s. 157.

78 Zob. szerzej: A. Biłgorajski: Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie pol‑
skiego systemu prawa. Wybrane zagadnienia. „Humanistyczne Zeszyty Naukowe — Prawa Czło‑
wieka” 2010, nr 13.

79 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 2013 r. Poz. 482.
80 Zob. szerzej: A. Biłgorajski: Granice wolności wypowiedzi…, s. 245—273.
81 Ibidem, s. 274—282.
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gólnej staranności i rzetelności w wykonywaniu zawodu (Prawo prasowe)82. Je‑
dynie na gruncie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy83 prawda 
stanowi granicę swobody ekspresji w toku kampanii wyborczej84. 

Granice wolności wypowiedzi trzeba zatem delimitować oddzielnie na grun‑
cie poszczególnych dziedzin prawa. W  konsekwencji możemy wyróżnić kilka 
centrów na osi: restrykcyjność ‑liberalizacja. Odmienności w ulokowaniu owych 
centrów powinny znajdować uzasadnienie w celach i funkcjach poszczególnych 
dyscyplin prawniczych, a zatem muszą przystawać do specyfiki dziedzin stosun‑
ków społecznych regulowanych przez poszczególne gałęzie prawa. 

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest chociażby okoliczność, że wypowiedź 
mieszcząca się w  granicach swobody słowa wyznaczonych przez jedną gałąź 
prawa, zostanie uznana za przekroczenie tych granic w  świetle przepisów 
innej gałęzi. Może również zdarzyć się sytuacja, że ta sama wypowiedź będzie 
pociągała za sobą sankcje określone w kilku różnych dziedzinach prawa (zbieg 
podstaw odpowiedzialności). Wówczas osoba pokrzywdzona bezprawną wy‑
powiedzią będzie mogła z  reguły dokonać wyboru jednego lub kilku trybów, 
w jakich chce dochodzić swych praw.

4.6. Fakt, że wytyczenie granic wolności wypowiedzi zależy  
  od szeregu różnorodnych zmiennych, które muszą być każdorazowo  
  przeanalizowane przy ocenie, czy w konkretnym przypadku doszło  
  do przekroczenia dozwolonego prawem obszaru działania,  
  czy też nie miało ono miejsca

Prócz treści (przedmiotu) wypowiedzi oraz jej nośnika (formy), należy w tym 
kontekście zwrócić uwagę m.in. na: okoliczności (kontekst) w jakich wypowiedź 
pada, charakter podmiotu uprawnionego do wypowiadania się (nadawcy) oraz 
motywy jego działania, charakter odbiorcy wypowiedzi (jednostka, grupa, 
odbiorca masowy; specjalista w  danej dziedzinie, laik), istnienie kontratypów 
wyłączających bezprawność wypowiedzi itd. Brak wypracowanych standardów 
praktyki i ciągłe kontrowersje wokół kryteriów oceny treści i form wypowiedzi 
oraz ich zgodności z prawem; coraz większa liczba mediów, w tym mediów in‑
teraktywnych, stwarzających możliwość nieskrępowanej wypowiedzi publicznej 
na tematy w mediach podejmowane oraz postępująca brutalizacja języka debaty 
publicznej sprawiają, że status granic swobody ekspresji — nie tylko w myśl obo‑

82 Ibidem, s. 283—291.
83 Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.
84 Zob. szerzej: A. Biłgorajski:  Prawda jako granica wolności wypowiedzi w toku kampanii 

wyborczej (referendalnej). „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6.
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wiązującego prawa, ale i  norm obyczajowych — pozostaje płynny i  niejasny85. 
W konsekwencji ocena w tych sprawach jest z natury rzeczy zrelatywizowana do 
istniejących, konkretnych okoliczności i uwarunkowań. Można więc zaryzyko‑
wać stwierdzenie, że każdemu przysługuje wolność wypowiedzi, ale nie każdemu 
(i nie wobec każdego) przysługuje ona w równym stopniu wobec każdej treści.

5. Konkluzje

Wszystkie wymienione wyżej czynniki sprawiają, że granice swobody 
ekspresji, wyznaczone w  prawie stanowionym i  orzecznictwie, nie składają się 
obecnie na jakiś spójny system, dający adresatom norm pewność co do treści 
i  zakresu wolności wypowiedzi, jaka im przysługuje. Ten brak jasności co do 
dopuszczanych granic swobody słowa  tylko częściowo daje się usprawiedliwić 
trudnościami w ocenie konkretnych wypowiedzi z punktu widzenia ich formy 
i treści, a także kontekstu, w jakim padają.
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