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PRAWNE PODSTAWY WOLNOŚCI PRASY W IRLANDII

LEGAL BASIS OF PRESS FREEDOM IN IRELAND

Streszczenie: Pojęcie wolności prasy ściśle związane jest z wolnością wypowiedzi. Wolność me-
diów stanowi instrument wolności słowa, jest pochodną swobody wyrażania poglądów, nieza-
leżności myśli, poglądów, idei i ocen. Wolność mediów możliwa jest tylko wówczas, gdy państwo 
w sposób realny zapewnia niezależność wypowiedzi, dostęp do rzetelnej informacji, swobodę 
publikacji oraz wolność działalności wydawniczej. Niezakłócanie wolności mediów przez inge-
rencję władz publicznych stanowi doniosły element europejskiego standardu demokracji, wpi-
sując się w istotę reżimu liberalno-demokratycznego. Irlandia posiada zdywersyfikowany rynek 
dzienników i czasopism, tworzony przez podmioty prywatne, działające w oparciu o silnie roz-
winięte i zakorzenione w irlandzkiej tradycji prawnej gwarancje swobody działalności gospo-
darczej. Wolność słowa, z której korzystają także media, została zagwarantowana konstytucyjnie, 
a do jej ochrony powołano odpowiednie instytucje środowiskowe, broniące prawa mediów do 
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, ale także stojące na straży poszanowania zasad 
prawa i etyki dziennikarskiej, łącząc prawo prasy do wyrażania opinii i swobodnego opisywania 
rzeczywistości z prawem beneficjentów tej działalności (czytelników) do uzyskiwania informa-
cji rzetelnej, prawdziwej, uczciwej i wiarygodnej. Niniejszy artykuł podejmuje próbę scharakte-
ryzowania podstaw prawnych wolności prasy w Irlandii (zarówno krajowych, jak i międzyna-
rodowych) oraz opisania instytucji, które stoją na straży tej wolności, gwarantując prawidłowe 
funkcjonowanie systemu medialnego jako jednego z podsystemów systemu ogólnospołecznego.

Słowa kluczowe: system medialny Irlandii, prawo prasowe, wolność prasy, cenzura, wolne media

Summary: The concept of freedom of the press is closely linked to freedom of expression. Fre-
edom of the media is an instrument of free speech and is derived from the freedom of expression, 
independence of thought, opinion, ideas and judgement. Freedom of the media is possible only 
if the state ensures real independence of expression, access to reliable information, freedom of 
publication and publishing. Respecting media freedom through non-interference by public au-
thorities is an important part of the European standard of democracy, and is aligned with the 
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essence of the liberal democratic regime. Ireland has a diversified market of newspapers and 
magazines, created by private entities, operating on the basis of well-developed guarantees of 
freedom of establishment that are deeply rooted in the Irish legal tradition. Freedom of speech, 
which is also enjoyed by the media, is enshrined in the Constitution, and appropriate institutions 
have been established to protect it, defending the right of the media to obtain and disseminate 
information, but also to safeguard the principles of law and ethics in journalism, combining the 
right of the press to express opinions and freely describe reality with the right of the beneficiaries 
of this activity (readers) to obtain information that is reliable, true, honest and credible. This 
article attempts to characterize the legal basis of press freedom in Ireland (both domestic and 
international) and to describe the institutions that uphold this freedom, ensuring that the media 
system functions properly as one of the subsystems of the social system.

Keywords: Irish media system, press law, freedom of the press, censorship, free media

WPROWADZENIE

Irlandia należy do grupy systemów medialnych, które w ogólnoświatowych rankin-
gach wolności mediów zajmują obecnie wysoką pozycję. W zestawieniu World Press 
Freedom Index z 2019 roku, przygotowanym przez organizację Reporterzy Bez Granic, 
Irlandia uplasowała się na 15 miejscu, wyprzedzając m.in. takie kraje jak Austria (16 
miejsce), Kanada (18 miejsce), Hiszpania (29 miejsce), Wielka Brytania (33 miejsce), 
Stany Zjednoczone (48 miejsce) i Polska (59 miejsce)1. Z kolei według organizacji Fre-
edom House poziom wolności mediów w Irlandii w roku 2019 w skali od 0 do 5 wynosił 
4 (wartości 5 nie przyznano żadnemu spośród badanych krajów, a najwyższą w rankin-
gu wartość 4 – obok Irlandii – otrzymały także m.in. Australia, Belgia, Kanada, Cypr, 
Dania, Francja, Niemcy, Norwegia i Portugalia)2. Wysoki poziom niezależności mediów 
stanowi istotne osiągnięcie procesu demokratyzacji systemu politycznego Irlandii i jego 
ewolucji w kierunku państwa prawnego, urzeczywistniającego zasadę wolności i praw 
obywatelskich. Zważywszy na fakt, iż w okresie konfliktu północnoirlandzkiego w Ir-
landii funkcjonowały rozwinięte mechanizmy cenzury prewencyjnej i represyjnej me-
diów, a regulacje prawne środków masowego przekazu sankcjonowały m.in. zjawisko 
blackoutu medialnego3, uznając je za ważny element systemu zapewnienia bezpieczeń-
stwa wewnętrznego i porządku publicznego, obecne, wysokie standardy wolności me-
diów w tym kraju mogą wydawać się zaskakujące. Standardy te z pewnością mogą też 
być oceniane w kategoriach swoistej „zdobyczy” irlandzkiego procesu pokojowego, jak 

1 https://rsf.org/en/ranking# [dostęp: 2 lutego 2020].
2 www.wirtualnemedia.pl/artykul/wolnosc-mediow-ranking-2019-wg-freedom-house-w-polsce-na-
trojke-lepiej-jest-w-usa-niemczech-i-skandynawii [dostęp: 2 lutego 2020].
3 Blackout medialny oznacza cenzurę przekazów medialnych odnoszących się do konkretnego tematu, na 
który nałożone zostaje swoiste embargo informacyjne. Może on mieć charakter samoistny (autocenzura 
dziennikarska) albo wymuszony (narzucony) przez władzę polityczną. W historii prasy do blackoutu me-
dialnego dochodziło najczęściej w warunkach konfliktów zbrojnych, gdy ten rodzaj cenzury prewencyjnej 
stanowił metodę zabezpieczania się władzy przed eskalacją napięć czy radykalizacją nastrojów społecznych.  



MICHAŁ KACZMARCZYK, PRAWNE PODSTAWY WOLNOŚCI MEDIÓW W IRLANDII
21

również – w konsekwencji – procesu umacniania się suwerenności Irlandii oraz imple-
mentowania w tym państwie rozwiązań ustrojowych opartych na idei praworządności 
oraz zasadzie gwarancji praw i wolności jednostki. Z państwa ustanawiającego i utrzy-
mującego restrykcyjne, autorytarne regulacje ograniczające wolność słowa w przestrze-
ni medialnej i poddające środki masowego przekazu ścisłej kontroli w zakresie rozpo-
wszechnianych treści, Irlandia przekształciła się w kraj stojący – zarówno w wymiarze 
doktrynalnym, jak i prawno-instytucjonalnym – na straży zasad i wartości stanowią-
cych fundament liberalnej teorii prasy, w tym idei wolności i niezależności mediów. 

Według klasycznej typologii modeli systemów medialnych autorstwa Daniela               
C. Hallina i Paolo Manciniego Irlandia zaliczana jest do modelu północnoatlantyc-
kiego. W aspekcie menedżersko-rynkowym model ten cechuje się występowaniem 
silnych i  rozwiniętych rynków prasowych, wczesnym rozwojem komercyjnej prasy 
masowej, niskim poziomem paralelizmu politycznego, wysokim stopniem profe-
sjonalizacji dziennikarstwa oraz silną orientacją rynkową prasy. Z kolei w aspekcie 
prawno-instytucjonalnym systemy medialne modelu północnoatlantyckiego wyróż-
niają się występowaniem liberalnego ustawodawstwa medialnego i  niezinstytucjo-
nalizowanych systemów autoregulacji komunikatorów masowych, a w konsekwencji 
– ograniczoną rolą państwa w regulowaniu rynku medialnego i działających w jego 
strukturze organizacji prasowo-wydawniczych czy nadawczych. 

Jak pisze Bogusława Dobek-Ostrowska, model liberalny mediów pojawił się na 
przełomie XVII i XVIII wieku w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, sty-
mulowany przez rozwój przemysłu i demokracji, z którą jest nierozerwalnie związa-
ny. „Opiera się on na doktrynie liberalnej, na ideach swobód obywatelskich, politycz-
nych i ekonomicznych, odwołuje się do koncepcji liberalnej demokracji. W opozycji 
od modelu autorytarnego zakłada prymat jednostki i społeczeństwa nad państwem. 
W  tym układzie wolne, niezależne i  przede wszystkim prywatne media wspierają 
prawa obywateli do swobodnego wyrażania poglądów. Są one instrumentem, który 
jednostka i społeczeństwo wykorzystują do sprawowania kontroli nad rządem i pań-
stwem, nad elitami oraz instytucjami politycznymi i ekonomicznymi. Pełnią funkcję 
psa stróżującego (watchdog), strzegącego zasad demokracji. Tropią wszelkie nieprawi-
dłowości, łamanie prawa etc. Mediom przypisuje się status »czwartej władzy« sprawo-
wanej przez rządzonych nad rządzącymi. W tym modelu system medialny postrzega 
się jako układ niezależny od systemu politycznego, a niekiedy wskazuje się nawet na 
prymat mediów nad polityką. Prawo do działalności medialnej w  tym modelu ma 
każdy, kto dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi. Funkcje kontrolne nad 
mediami sprawuje samoregulujący się rynek oraz liberalne reguły prawne”4.

 Irlandia, mimo istotnych różnic w stosunku do systemów medialnych innych krajów 

4 B. Dobek-Ostrowska, Współczesne systemy medialne: zewnętrzne ograniczenia rozwoju, [w:] B. Do-
bek-Ostrowska (red.), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwo-
jowa, Wrocław 2007, s. 37-38. 
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modelu liberalnego, spowodowanych przede wszystkim uwarunkowaniami historycz-
nymi (długotrwała walka o suwerenność, stosunkowo późne uzyskanie niepodległości, 
wojna domowa i proces pokojowy, późna konsolidacja systemu partyjnego) oraz kultu-
rowymi (silna tożsamość narodowa), nie stanowi pod tym względem wyjątku, zapew-
niając prawne, instytucjonalne i organizacyjne warunki dla funkcjonowania i rozwoju 
niezależnych, autonomicznych i pluralnych mediów o wysokim poziomie profesjonali-
zacji. Jednocześnie – mimo zapewnienia silnych, formalnych i materialnych gwarancji 
wolności prasy – państwo irlandzkie skutecznie ogranicza negatywne społeczne konse-
kwencje liberalizmu i kapitalizmu medialnego, związane z takimi zjawiskami jak wkra-
czanie przez media w sferę prywatności ludzi, publikowanie informacji mogących mieć 
negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego państwa czy naruszanie 
standardów etyki dziennikarskiej5. Przeprowadzone w ostatnich latach reformy prawa 
medialnego w Irlandii stanowiły odpowiedź elit politycznych i administracji państwo-
wej na coraz silniej odczuwane w przestrzeni publicznej konsekwencje komercjalizacji 
prasy, będącej obciążeniem dla etyki prasowej i wzbudzającej otwarcie artykułowane 
w dyskursie publicznym wątpliwości, w jakim stopniu irlandzkie media mogą dobrze 
służyć interesowi społecznemu i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. 

SYSTEM PRAWNY IRLANDII6 

System prawny Irlandii, podobnie jak systemy innych krajów anglosaskich, 
opiera się na prawie precedensowym (common law). Prawo to charakteryzuje się 
brakiem wyraźnej granicy pomiędzy stosowaniem prawa a  jego stanowieniem, 
a zasadniczą rolę w tworzeniu norm prawnych odgrywają w nim sądy, na których 
ciąży obowiązek opierania orzecznictwa na innych wyrokach, jakie zostały wydane 
poprzednio w sprawach podobnych, i z których sądy wyprowadzają zasadę ogól-
ną (ratio decidendi). W ujęciu modelowym system common law charakteryzuje się 
traktowaniem rozstrzygnięcia sądowego jako podstawowej formy prawodawstwa. 
W Irlandii nie mamy jednakże do czynienia z  „czystym” modelem common law, 
gdyż precedensy tworzone przez sądy są tylko elementem systemu prawnego, na 
który składa się także prawo stanowione, w tym Konstytucja, mająca – co charak-
terystyczne dla systemu civil law, a nie common law – najwyższą moc prawną7. Za 
kontrolę konstytucyjności prawa – w świetle art. 26 Konstytucji Irlandii – odpo-
wiada Sąd Najwyższy. Hierarchiczność źródeł prawa wyraża się także w zasadzie, iż 
ustawodawstwo pierwotne można zastępować lub zmieniać tylko innymi ustawa-
mi, natomiast „akty wtórne można zastępować aktami pierwotnymi, podobnie jak 

5  E. Carolan, A. O’Neill, Media Law in Ireland, Dublin 2019, s. 11-23.
6  Niniejszy fragment stanowi zmodyfikowaną i zaktualizowaną wersję rozdziału pt. System prawny, za-
wartego w monografii: M. Kaczmarczyk, System medialny Irlandii. Zarys problematyki, Sosnowiec 2009.
7  Ibidem, s. 31. 
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prawo oddelegowania do ustanawiania aktów wtórnych, jednakże akty wtórne nie 
mogą zastąpić aktów pierwotnych. Sądy mogą unieważnić akty na takiej podstawie, 
że są one nieważne w odniesieniu do przepisów konstytucji (akty po roku 1937) lub 
że są niezgodne z konstytucją (akty przed rokiem 1937). Orzeczenia sądów można 
zastępować aktami ustawodawczymi lub konstytucyjnymi oraz późniejszymi orze-
czeniami sądów równej lub wyższej instancji”8.

Konstytucja Irlandii została przyjęta przez parlament 14 czerwca 1937 roku, a na-
stępnie zatwierdzona w  ogólnokrajowym referendum. Składa się ona z  preambuły 
i 17 rozdziałów: Naród, Państwo, Prezydent, Parlament Narodowy, Rząd, Samorząd 
lokalny, Stosunki międzynarodowe, Adwokat Generalny, Rada Państwa, Kontroler 
i  Audytor Generalny, Sądy, Sądzenie przestępstw, Prawa podstawowe, Przewodnie 
zasady polityki społecznej, Zmiana konstytucji, Referendum oraz Uchylenie konsty-
tucji Wolnego Państwa Irlandzkiego i moc obowiązująca ustaw. Konstytucja Irlandii 
wyraża swoisty kompromis pomiędzy konserwatywnymi wartościami społecznymi 
wpisanymi w  irlandzką tożsamość narodową a  liberalizmem gospodarczym i poli-
tycznym, charakterystycznym dla państw demokratycznych9. Z jednej strony wyra-
ża przywiązanie do wartości katolickich i nauki Kościoła, także w sferze stosunków 
społecznych, rodzinnych i obyczajowości (po przeczytaniu konstytucji Irlandii papież 
Pius XII określił ją jako napisaną ręką Boga; art. 41 Konstytucji stanowi, iż „państwo 
uznaje w  szczególności, że kobieta przez swoją aktywność w  domu, daje państwu 
wsparcie, bez którego dobro wspólne nie mogłoby zostać osiągnięte [...] aby matki nie 
były zmuszone ekonomiczną potrzebą do podejmowania pracy, zaniedbując swoje 
obowiązki domowe”), z drugiej – podkreśla wartości demokracji liberalnej, chroni 
prawa człowieka i obywatela (np. zakazuje dyskryminacji z powodów religijnych, kla-
sowych czy politycznych), jak również ustanawia zasadę suwerenności narodu10.

Podkonstytucyjnym źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Irlandii jest 
ustawodawstwo pierwotne, które obejmuje ustawy wydane przez Oireachtas, w skład 
którego wchodzi prezydent, Dáil Éireann (Izba Reprezentantów) i  Seanad Éireann 
(Senat). Irlandzkie akty prawne o randze ustaw dzielą się na: akty zmieniające kon-
stytucję (które dla swej ważności muszą zostać przyjęte w ogólnonarodowym refe-
rendum), akty publiczne ogólne, mające charakter źródeł prawa powszechnie obo-
wiązującego oraz akty prywatne, skierowane do konkretnej osoby lub grupy osób. 
Szczególny typ ustaw stanowią w Irlandii ustawy finansowe – są one przyjmowane 
przez parlament wedle odrębnej procedury legislacyjnej. Ustawy te dotyczą 1) nakła-
dania, uchylania, umarzania, zmiany lub regulacji pobierania podatków; 2) nakłada-
nia spłat należności pieniężnych lub obciążeń finansów publicznych w innych celach 

8  Porządek prawny w Irlandii. Witryna Europejskiej Sieci Sądowniczej do spraw cywilnych i handlo-
wych, www.ec.europa.eu [dostęp: 11 lutego 2020]. 
9 W. Konarski, System konstytucyjny Irlandii, Warszawa 2005, s. 23.
10  M. Kaczmarczyk, System medialny…, s. 32.
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lub zmiany bądź zwolnienia od takich opłat; 3) rezerwy; 4) wynagradzania, kredytów, 
przychodów, przechowywania, wydatkowania lub kontroli księgowości finansów pu-
blicznych; 5) zaciągania lub gwarantowania wszelkich pożyczek lub ich spłat; 6) kwe-
stii podporządkowanych i wynikających z tych spraw11.

Kolejne miejsce w systemie źródeł prawa zajmuje ustawodawstwo wtórne, na które 
składają się: akty ustawodawcze (najczęściej występujące), rozporządzenia, zarządzenia, 
regulaminy, plany i statuty. Ustawodawstwo wtórne może być wydawane przez rząd lub 
organy administracji, ale tylko na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego, 
szczegółowego podmiotowo, przedmiotowo i treściowo. Oznacza to, iż ustawa precy-
zyjnie określa podmiot uprawniony do wydania aktu, zakres regulacji i jej treść.

Zgodnie z zasadą systemu common law do źródeł prawa w Irlandii zaliczyć na-
leży także orzeczenia sądowe. Odgrywają one zasadniczą rolę przy interpretacji 
przepisów konstytucji i ustaw. Zgodnie z regułą stare decisis et non movere quieta 
(trzymać się raz powziętych postanowień i nie naruszać rzeczy ustabilizowanych), 
pierwszy wyrok w podobnej sprawie stanowi podstawę do takiego samego orzecze-
nia w przyszłości w sprawach podobnego lub tego samego typu. Sąd jest bowiem 
zobowiązany postępować zgodnie z  orzeczeniami wydanymi we wcześniejszych 
sprawach, w szczególności zgodnie z orzeczeniami sądów wyższej instancji, które 
mają charakter źródeł prawa. Najwyższą rangę posiadają w Irlandii orzeczenia Wy-
sokiego Trybunału, posiadającego nieograniczoną właściwość w sprawach w pierw-
szej instancji, jak również właściwość do rozpoznawania środków odwoławczych od 
orzeczeń sądów okręgowych i niektórych pozostałych trybunałów.

Irlandia jest państwem dualistycznym. Artykuł 29 ust. 6  konstytucji stanowi, 
że obowiązujące umowy międzynarodowe mają moc prawa w  zakresie określo-
nym przez Oireachtas, co oznacza, iż traktaty międzynarodowe, do których Irlan-
dia przystąpiła, muszą być inkorporowane do prawa krajowego poprzez ustawy, 
zanim zaczną obowiązywać na terytorium państwa12. Elementem krajowego po-
rządku prawnego Irlandii jest ponadto prawo Unii Europejskiej. Zgodnie z posta-
nowieniami „European Communities Act 1972” do irlandzkiego systemu źródeł 
prawa włączone zostały zarówno przepisy unijne ustanowione w niej przed przy-
stąpieniem Irlandii do EWG, jak i  wszystkie akty prawne uchwalone w  terminie 
późniejszym. Zgodnie z 10° ust. 4 art. 29, dodanym do Konstytucji Irlandii Trzecią 
Poprawką z dnia 8 czerwca 1972 roku, żadne postanowienie konstytucji nie unie-
ważnia uchwalonych ustaw, przyjętych aktów lub środków działania zatwierdzo-
nych w  państwie, wymaganych w  związku z  obowiązkami członkowskimi Unii 
Europejskiej albo Wspólnot, ani nie zapobiega przed wejściem w życie w państwie 
uchwalonych ustaw, przyjętych aktów lub środków działania zatwierdzonych przez 
Unię Europejską, Wspólnoty, ich instytucje lub przez kompetentne organy, zgod-

11 Ibidem.
12 www.e-justice.europa.eu [dostęp: 11 lutego 2020].
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nie z traktatami tworzącymi Wspólnoty. Oznacza to pierwszeństwo prawa unijnego 
nad krajowym. Warto jednak zwrócić uwagę, iż prawo Unii Europejskiej nakazuje, 
by metody wdrażania prawa wspólnotowego były określane przez krajowe wymogi 
proceduralne. Akty wdrażające prawo UE muszą być przeto zgodne z obowiązują-
cymi w Irlandii konstytucyjnymi wymogami proceduralnymi.

HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA REGULACJI 
OGRANICZAJĄCYCH WOLNOŚĆ PRASY W IRLANDII

Wraz z powstaniem w 1922 roku Wolnego Państwa Irlandzkiego, utworzonego 
w wyniku podpisania traktatu z dnia 6 grudnia 1921 roku, w systemie prawnym 
Irlandii wprowadzono regulacje ograniczające wolność mediów. Implementację 
przepisów sankcjonujących funkcjonowanie cenzury uzasadniano z  jednej strony 
koniecznością ochrony interesu państwa, w tym zwłaszcza zdobyczy procesu nie-
podległościowego, z drugiej – potrzebą eliminowania zagrożeń dla kultury, trady-
cji i obyczajowości Irlandii, będącej krajem silnie konserwatywnym i katolickim, 
jak również narażonym na presję dominującej kulturowo Wielkiej Brytanii, z którą 
Wolne Państwo Irlandzkie pozostawało w unii personalnej jako brytyjskie domi-
nium. Już w 1923 roku parlament Wolnego Państwa Irlandzkiego uchwalił ustawę 
pod nazwą An Act to Provide for the Official Censoring of Cinematohraphic Pictu-
res and Other Matters Connected Therewith, zwaną w skrócie Censorship Act. Na 
podstawie przepisów tej ustawy powołano Urząd Cenzora ds. Filmów (Official Cen-
sor of Films), który oceniał i dopuszczał do publicznego rozpowszechnienia utwory 
audiowizualne i kinematograficzne. Ustawa zakazywała przy tym rozpowszechnia-
nia filmów obejmujących treści nieobyczajne, obsceniczne lub bluźniercze, jak rów-
nież propagujących zachowania sprzeczne z moralnością publiczną. 

Trzy lata później, 16 grudnia 1926 roku, irlandzki parlament uchwalił Wireless 
Telegraphy Act, ustanawiający system obowiązkowych licencji na posiadanie telegra-
fów bezprzewodowych i wprowadzający monopol państwa w dziedzinie emisji ra-
diowych. Wireless Telegraphy Act wprowadzał ponadto zakaz usiłowania lub emito-
wania treści nieobyczajnych, obscenicznych, obraźliwych lub godzących w porządek 
publiczny. Kolejne zaostrzenie przepisów ograniczających wolność słowa nastąpiło 
w 1927 roku i miało ścisły związek z zastrzeleniem przez członków Irlandzkiej Armii 
Republikańskiej Kevina O’Higginsa, wiceprzewodniczącego Rady Wykonawczej Wol-
nego Państwa Irlandzkiego i współzałożyciela irlandzkiej policji – Garda Síochána13. 
W konsekwencji tego aktu terroru parlament uchwalił Public Safety Act, mocą któ-
rego ustanowiono szereg środków nadzwyczajnych, obejmujących zakaz publikacji 
wypowiedzi i oświadczeń przedstawicieli nielegalnych organizacji i ruchów społecz-

13  Jako minister sprawiedliwości O’Higgins podpisał rozkazy egzekucji 77 więźniów politycznych. 
W odwecie 10 lipca 1927 roku został zastrzelony na ulicy w Dublinie przez członków IRA.
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nych, do których zaliczono Irlandzką Armię Republikańską.  W 1929 roku uchwalono 
natomiast ustawę odnoszącą się bezpośrednio do prasy i wydawnictw drukowanych 
– Censorship of Publications Act, zakazującą publikacji treści nieobyczajnych lub ob-
scenicznych, jak i zachęcających do stosowania „nienaturalnych” metod antykoncep-
cyjnych lub przerywania ciąży. Na podstawie przepisów Censorship of Publications 
Act ustanowiono w Irlandii nowy urząd cenzorski – Komisję ds. Cenzury Publikacji 
(Censorship of Publications Board). Do kompetencji Komisji, działającej jako organ 
cenzury prewencyjnej, należało dokonywanie oceny treści książek, gazet i czasopism, 
tak krajowych, jak i importowanych z zagranicy, przed ich rozpowszechnieniem na 
irlandzkim rynku prasowo-wydawniczym. Zgodnie z  przepisami ustawy Komisja 
miała mieć na uwadze wartość literacką, artystyczną, naukową lub historyczną danej 
publikacji, jej język i ogólną treść, charakter i zakres publikacji, rodzaj czytelnika, do 
którego publikacja była kierowana oraz wszelkie inne kwestie, które uznała za istotne. 
Jeżeli Komisja stwierdziła, że dana publikacja wykazuje „ogólną tendencję niemoral-
ną lub nieprzyzwoitą”, zawiera treści obsceniczne, bluźniercze, sprzeczne z zasadami 
moralności katolickiej, albo – w przypadku czasopisma – bezzasadnie epatuje tema-
tyką przestępstw, minister sprawiedliwości mógł – na podstawie zalecenia Komisji – 
wydać zakaz jej sprzedaży i rozpowszechniania na terenie Irlandii14. 

Ratio legis nowych przepisów stanowiły względy kulturowe i polityczne – jak 
argumentowali jej twórcy, ustawa miała zapobiegać szkodliwym wpływom zagra-
nicznym, takim jak materializm, konsumpcjonizm i  rozwiązłość obyczajowa, jak 
również chronić społeczeństwo irlandzkie przed zagrożeniami związanymi z terro-
ryzmem wewnętrznym i przestępczością. Uchwalenie Censorship of Publications 
Act, jak również powołanie Komisji ds. Cenzury Publikacji stanowiło konsekwencje 
raportu opracowanego przez tzw. Komitet Złej Literatury (Committee on Evil Lite-
rature), powołany w  1926 roku rozporządzeniem Departamentu Sprawiedliwości 
Wolnego Państwa Irlandii w celu wypracowania rekomendacji odnośnie do regula-
cji prawnych oraz standardów funkcjonowania instytucji cenzury irlandzkich wy-
dawnictw drukowanych. Komitet, składający się z trzech osób świeckich i dwóch 
duchownych, obradował w okresie od lutego do grudnia 1926 r., analizując istnie-
jące przepisy dotyczące wolności prasy, jak również gromadząc opinie rozmaitych 
środowisk i organizacji na temat społecznej roli prasy i jej wpływu na poziom mo-
ralności publicznej. 28 grudnia 1926 roku Komitet przedstawił ministrowi Kevi-
nowi O’Higginsowi raport ze swoich prac, wskazując, że obowiązujące dotychczas 
przepisy prawa medialnego są zbyt liberalne i nie zapewniają dostatecznej ochrony 
irlandzkiego społeczeństwa przed „nieprzyzwoitymi materiałami prasowymi”, jak 
również domagając się aktywnej roli państwa w zakresie kontroli produkcji i dys-
trybucji publikacji drukowanych, jak i zwalczania „moralnie skorumpowanej” li-

14 M. McGonagle, S. McLaughlin, T. McGonagle, Media Law In Ireland, Alphen aan den Rijn 2018, s. 54.
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teratury i prasy. Komitet zalecił wprost ustanowienie instytucji cenzury druku, do 
czego doprowadzono trzy lata później, uchwalając w 1929 roku stosowną ustawę15. 

 3 września 1939 r., w związku z wybuchem II wojny światowej i w odpowiedzi na 
wprowadzenie 2 września 1939 roku stanu wyjątkowego, parlament Irlandii uchwa-
lił Emergency Powers Act16. Ustawa upoważniła rząd do wprowadzania przepisów 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i utrzymania państwa w czasie woj-
ny, w szczególności w celu zapewnienia porządku publicznego oraz zagwarantowania 
i kontroli dostaw oraz usług niezbędnych dla życia społeczeństwa. Ustawa stała się 
podstawą powszechnej cenzury, stosowania podsłuchów telefonicznych oraz szero-
ko zakrojonej inwigilacji wywiadowczej17. Dla przykładu – cenzura medialna audycji 
radiowych odbywała się poprzez przekazywanie biuletynów informacyjnych, przed 
ich publikacją, szefowi Biura Informacji Rządowej, który musiał zatwierdzić agen-
dę audycji, zanim zostanie skierowana do emisji w Radiu Éireann. Wojenna strate-
gia „studzenia nastrojów” w Irlandii zadecydowała o cenzurze wszelkich doniesień 
medialnych dotyczących Holocaustu czy wiadomości o ataku na Pearl Harbor18. Na 
podstawie Emergency Powers Act zakazane były także publikacje prognoz pogody, 
co uzasadniano względami bezpieczeństwa, a w szczególności koniecznością zapew-
niania ochrony kraju przed nalotami. Jak pisze Tony Gray, restrykcje wprowadzone 
wskutek wejścia w życie EPA „były tak drakońskie, że skutecznie zniosły demokrację 
na cały okres obowiązywania ustawy, a większość aspektów życia kraju była kontrolo-
wana przez dyktatorską władzę, którą uzyskał rząd”19. 

Emergency Powers Act obowiązywał formalnie do 2  września 1946 r., ale jego 
uchylenie nie oznaczało bynajmniej utraty zainteresowania rządu korzyściami pły-
nącymi z kontroli mediów i stosowania cenzury prewencyjnej20. W lutym 1946 roku 
weszła w życie ustawa pod nazwą Censorship of Publications Act, która dawała admi-
nistracji publicznej możliwość niedopuszczenia do kolportażu czasopism zawierają-
cych – w ocenie władz – zbyt dużą liczbę publikacji o tematyce dotyczącej przestęp-
czości. Ustawa ustanawiała Komisję Odwoławczą (Censorship of Publications Appeal 
Board), do której wydawcy mogli złożyć odwołanie od decyzji cenzorskiej pierwszej 

15  Rekomendacje Komitetu jak i treść wpływających do niego wniosków stanowiły wyraz konserwa-
tyzmu irlandzkiego społeczeństwa i silnej pozycji Kościoła w życiu publicznym. Wśród zaleceń Komi-
tetu dotyczących zakazów publikacyjnych znalazły się dla przykładu czasopisma „Vogue” i „Woman’s 
Weekly”, z uwagi na zamieszczane w nich zdjęcia dziewcząt. Komitet rozważał także wydanie licznych 
zakazów publikacyjnych dla prasy brukowej z  uwagi na pojawiające się na ich łamach doniesienia 
o  brutalnych przestępstwach, uznawanych za deprawujące czytelników. Za nieprzyzwoitą Komitet 
uznał całą literaturę poświęconą problematyce antykoncepcji. Wśród skarg i wniosków, jakie wpły-
nęły do Komitetu, znalazły się też postulaty odnoszące się do publikowanych w prasie zdjęć tancerzy              
(w zbyt obcisłych kostiumach) czy reklam kremów do depilacji.
16  D. O’Drisceoil, Censorship in Ireland, 1939–1945: neutrality, politics and society, Cork 1996, s. 1-2.
17  M. Menkes, System medialny Irlandii, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 4.
18  Ibidem.
19  T. Gray, The Lost Years: The Emergency in Ireland 1939–45, London 1997, s. 34. 
20 M. Menkes, System medialny…



ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA.  ROK XX28

instancji, wydanej na podstawie wciąż obowiązujących przepisów ustawy z 1929 roku. 
Kolejny akt prawny istotny z punktu widzenia funkcjonowania instytucji cen-

zury - Censorship of Publications Act 1967 – uchwalono w Irlandii w lipcu 1967 
roku. Liberalizował on nieco przepisy poprzednich ustaw, ograniczając do dwóch 
lat okres obowiązywania zakazu publikacji książek na mocy zarządzenia Komisji ds. 
Cenzury Publikacji. Była to zmiana w dużej mierze iluzoryczna, ponieważ po upły-
wie tego okresu Komisja mogła po raz kolejny ustanowić swój zakaz. Wymagało to 
jednak ponownego rozpoznania sprawy21. 

WSPÓŁCZESNE REGULACJE PRAWNE 
GWARANTUJĄCE WOLNOŚĆ PRASY W IRLANDII

 
Pojęcie wolności prasy nierozerwalnie związane jest z wolnością wypowiedzi. 

Wolność mediów stanowi instrument wolności słowa, jest pochodną swobody wy-
rażania poglądów, niezależności myśli, idei i przekonań. Wolność mediów możliwa 
jest tylko wówczas, gdy państwo w sposób realny zapewnia niezależność wypowie-
dzi, dostęp do rzetelnej informacji, swobody publikacji oraz wolność działalności 
wydawniczej. Jak zauważa Anna Ratke-Majewska, relacjonując poglądy współcze-
snego medioznawstwa w tej kwestii, wolność środków masowego przekazu wynika 
nie tylko z  poszanowania wolności słowa i  zrozumienia, iż istotą wyrażania po-
glądów jest możliwość ich uzewnętrznienia na forum publicznym, ale i  jest owej 
wolności słowa gwarantem. Poprzez wolność mediów niezależność wypowiedzi 
ulega bowiem instytucjonalizacji22. „Wolność prasy określona jest zawsze poprzez 
prawo i jego relacje. Tylko w ramach porządku prawnego możliwa do zrealizowania 
jest idea wolności. Prawo bowiem stwarza ramy, w których jednostki mogą z niej 
korzystać. Jednak w myśl prawa i za jego sprawą – poprzez wszechobecną cenzu-
rę – możliwe stało się skuteczne ograniczenie wolności prasy. Nie jest jednak tak, 
że skoro nie ma cenzury, to wszystko wolno. Nie jest też tak, że skoro jest wolność 
słowa, to każdy nie tylko może, ale i musi zezwalać na każdą wypowiedź. Wolność 
słowa oznacza tyle, że człowiek, który chce publicznie wypowiedzieć się w jakiejś 
sprawie, ma ku temu pełne prawo i nikt nie może mu w wykonywaniu tego prawa 
przeszkadzać, o ile respektowane są przy tym inne podstawowe prawa i prawa in-
nych” – zauważa Bronisław H. Bladocha23.

Konstytucja Irlandii, uchwalona w 1937 roku, gwarantuje obywatelom prawo do 

21  M. McGonagle, S. McLaughlin, T. McGonagle, Media Law…
22  A. Ratke-Majewska, Populistyczne rządy a wolność mediów. Przypadek Wenezueli Hugo Cháveza 
i Boliwii Evo Moralesa, „Annales UMCS” 2014, Vol. XXI, 2.
23  B.H. Bladocha, Filozofia wolności prasy w prawie międzynarodowym, „Zeszyty Naukowe Dolnoślą-
skiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych” 2009, nr 1.  
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wolności wyrażania swoich przekonań i  opinii, zgodnie z  publicznym porządkiem 
i moralnością (art. 40 ust. 6). Prawo to odnosi się w szczególności do mediów, które są 
uprawnione do swobodnego wyrażania opinii, z zastrzeżeniem, ż eprawo to nie powin-
no być wykorzystywane w celu naruszania porządku publicznego, moralności i autory-
tetu państwa. Irlandzkie prawo konstytucyjne przewiduje, iż publikacje i wypowiedzi 
bluźniercze, wywrotowe lub nieprzyzwoite powinny podlegać karze. Jak wskazuje Mar-
cin Menkes, artykuł 40 konstytucji należy do najbardziej krytykowanych jej postano-
wień, jako że ustanawia (lub zobowiązuje do penalizacji) aż trzy rodzaje przestępstw 
stanowiących konsekwencję nadużycia swobody wypowiedzi: upowszechnianie treści 
bluźnierczych, wywrotowych lub obscenicznych. „Wśród podstawowych zarzutów wo-
bec takiej konstrukcji wolności wypowiedzi podnoszono: 1) brak określenia expressis 
verbis relacji pomiędzy ustawowym ograniczeniem swobody wypowiedzi a interesem 
publicznym, jako jedyną jego dopuszczalną przesłanką; 2) brak precyzji i niezręczność 
poszczególnych sformułowań […] oraz ich niedostosowanie do poziomu rozwoju 
ośrodków komunikacji – w szczególności telewizji i internetu; 3) brak konstytucyjnego 
odniesienia do zagadnienia własności i kontroli mediów jako istotnego czynnika opi-
niotwórczego; 4) archaiczne i nieadekwatne pojęcia wykorzystane w tekście (w szcze-
gólności przestępstwo bluźnierstwa); 5) zbyt ogólne sformułowanie klauzul generalnych 
(interes i moralność publiczna czy autorytet Państwa)”24. Znaczenie konstytucyjnych 
ograniczeń wolności słowa w Irlandii zostało jednak w praktyce ograniczone w drodze 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również wskutek inkorpo-
racji do irlandzkiego porządku prawnego norm prawa międzynarodowego, wyznacza-
jącego standardy ochrony wolności słowa. 

Relatywnie krótka Konstytucja Irlandii nie zawiera innych postanowień bezpo-
średnio odnoszących się do systemu medialnego, w tym rynku prasowego. W szcze-
gólności brak konstytucyjnych podstaw funkcjonowania organów regulacji czy kon-
troli sektora środków masowego przekazu, mimo że takie organy w Irlandii działają, 
w oparciu o przepisy rangi ustawowej i konwenanse konstytucyjne. Warto jednak od-
notować w tym miejscu dwie nowelizacje konstytucji, mające wpływ na zakres wolno-
ści słowa, w tym prawa dziennikarzy. Wprowadzona 23 grudnia 1992 roku Czternasta 
poprawka do irlandzkiej ustawy zasadniczej, nie godząc w konstytucyjną ochronę ży-
cia poczętego, zabroniła ograniczania dostępu i udzielania informacji na temat usług 
(w tym aborcyjnych) świadczonych zgodnie z prawem w innych państwach25. Z kolei 

24  M. Menkes, System medialny…
25  Stopniową liberalizację prawa w tym zakresie można zaobserwować w Irlandii już od drugiej poło-
wy lat 70. XX wieku. Na mocy ustawy o zdrowiu (Planowaniu rodziny) z 1979 r. [Health (Family Plan-
ning) Act 1979] usunięto z ustaw „cenzorskich” z 1929 r. i 1946 r. przepisy zabraniające informowa-
nia opinii publicznej o „nienaturalnych sposobach zapobiegania poczęciu”, umożliwiając tym samym 
rozpowszechnianie publikacji z informacjami o antykoncepcji. Z kolei ustawa o regulacji informacji 
z 1995 r. zmodyfikowała ustawy „cenzorskie” z 1929 r., 1946 r. i 1967 r. w taki sposób, że dopuści-
ła możliwość rozpowszechniania publikacji zawierających informacje na temat „usług świadczonych 
poza państwem w celu przerwania ciąży”. Zakazano przy tym jednak rozpowszechniania treści promu-
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Siedemnasta poprawka z 14 listopada 1997 roku potwierdziła zasadę poufnego cha-
rakteru dyskusji na posiedzeniach rządu, o ile sąd nie uzna, że informacje dotyczą-
ce partykularnego zagadnienia powinny zostać upublicznione ze względu na zasadę 
sprawiedliwości lub w związku z nadrzędnym interesem publicznym26. 

Zakres wolności prasy w Irlandii wyznaczają – obok prawa krajowego – rów-
nież regulacje obowiązujące na gruncie prawa międzynarodowego, znajdujące swo-
je umocowanie zarówno w aktach o zasięgu uniwersalnym, jak i regionalnym. Do 
pierwszej kategorii aktów prawnych zaliczyć należy Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka (PDPCz), uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 r. Zgodnie z art. 19 PDPCz każdemu czło-
wiekowi przysługuje prawo do wolności opinii i wyrażania jej, które obejmuje swo-
bodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i  rozpowszech-
niania informacji wszelkimi środkami. Wolność wyrażania opinii gwarantują 
ponadto postanowienia Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych (MPPOiP) z dnia 19 grudnia 1966 r. Jak stanowi art. 19 ust. 2 MPPOiP, każdy 
człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii. Prawo to obejmuje swobodę 
poszukiwania, otrzymywania i  rozpowszechniania wszelkich informacji i  poglą-
dów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci 
dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru. 

Wśród regionalnych, europejskich systemów ochrony praw człowieka, w kontekście 
wolności prasy, wskazać należy na Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności (EKPCz) z dnia 4 listopada 1950 r. Zgodnie z art. 10 EKPCz każdy ma 
prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów 
oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych 
i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa państw do 
poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinema-
tograficznych. 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 demokra-
tycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bez-
pieczeństwa 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 ujawnieniu informacji poufnych 
lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. 

Istotną gwarancję wolności prasy w Irlandii stanowić będą także postanowienia 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP UE). Mocą postanowienia art. 
6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej zagwarantowano, iż Karta ma taką samą wartość 
prawną jak Traktaty, co oznacza, że moc prawna postanowień KPP UE jest równa 

jących aborcję czy zachęcających do korzystania z usług aborcyjnych za granicą.
26 M. Menkes, System medialny…
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prawu pierwotnemu UE27. Karta zawiera regulacje poświęcone wolności wypowiedzi, 
a także – expressis verbis – wolności mediów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 KPP UE każdy 
ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglą-
dów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz pu-
blicznych i bez względu na granice państwowe. Z kolei art. 11 ust. 2 stanowi: „Szanuje 
się wolność i pluralizm mediów”. Ochronę i implementację powyższych postanowień 
zapewnia orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznaje wol-
ność wypowiedzi za jeden z najważniejszych składników systemu europejskich praw 
i  wolności. Uzasadnienie tej tezy zostało sformułowane m.in. w  orzeczeniu ETPC 
w sprawie Oberschlick przeciwko Austrii: „Wolność wypowiedzi [...] stanowi jeden 
z  istotnych fundamentów społeczeństwa demokratycznego i  jeden z głównych wa-
runków jego postępu oraz rozwoju każdego człowieka [...], wymaga tego pluralizm, 
tolerancja i duch otwartości, bez których nie ma społeczeństwa demokratycznego”28. 

Wolność wypowiedzi gwarantowana jest niezależnie od sposobu jej wykonywania 
– może to być forma ustna, radiowa, telewizyjna, kinowa, ale może być to także forma 
pisemna, w tym artykuły prasowe. W myśl orzecznictwa europejskiego wolność prasy 
pełni istotne funkcje w społeczeństwie demokratycznym: jest środkiem dostarczają-
cym wiedzę, przez co stwarza możliwości osądu poglądów i postaw rządzących, daje 
każdemu, a zwłaszcza politykom, okazję do odzwierciedlenia i komentowania trosk 
opinii publicznej, pozwala każdemu na uczestniczenie w debacie publicznej, umożli-
wia przekazywanie informacji i poglądów budzących publiczne zainteresowanie i po-
zwala na wykonywanie przez prasę funkcji kontrolnej – „psa stróżującego”. Tezy te 
zostały szeroko uzasadnione m.in. w następujących orzeczeniach ETPC: Oberschlick 
przeciwko Austrii, A-204, wyrok z dnia 23 maja 1991 r., Castells przeciwko Hiszpanii, 
A-236, wyrok z dnia 23 kwietnia 1992 r., „Observer” i „Guarian” przeciwko Zjedno-
czonemu Królestwu, A-216, wyrok z  dnia 26 listopada 1991 r., „Sunday Times” II 
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, A-217, wyrok z dnia 26 listopada 1991 r.29 

Najważniejszym – obok konstytucji i  ustawodawstwa międzynarodowego – źró-
dłem normatywnym, wyznaczającym współcześnie w Irlandii granice wolności prasy 
i zasady jej funkcjonowania na rynku, jest Kodeks praktyk prasy i periodyków (Code of 
Practice for Newspapers and Periodicals), obowiązujący od 1 stycznia 2008 roku, przy-
jęty przez Press Industry Code Committee – niezależne ciało konsultacyjne Minister-
stwa Sprawiedliwości i środowisk dziennikarskich. Kodeks stanowi charakterystyczny 
dla rynków medialnych modelu północnoatlantyckiego element systemu samoregulacji 
mediów, gwarantujący wysoki poziom niezależności środowiska dziennikarskiego od 

27  J. Rzucidło, Wolność prasy i jej relacje z wolnościami z art. 54 Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoński (red.), 
Realizacja i ochronawolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 254.
28  B.H. Bladocha, Filozofia wolności…
29 Ibidem.
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zewnętrznych podmiotów tworzących strukturę administracji państwowej30. Kodeks, 
mimo że nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, określa w sposób wią-
żący deontologię zawodu dziennikarza, obowiązując wszystkich przedstawicieli prasy. 
„Podstawowymi założeniami przyświecającymi autorom Kodeksu praktyk było z jednej 
strony uznanie wolności prasy za istotny element prawa do informacji, w tym prawa 
prasy do bezstronnego informowania i komentowania wiadomości bieżących, a z dru-
giej strony uznanie ciążącej na dziennikarzach odpowiedzialności za standard prezen-
towanych informacji […]. Kodeks praktyk stanowić ma »drogowskaz« w poszukiwaniu 
takich wartości […]” – pisze Marcin Menkes31. W preambule do Kodeksu praktyk zapi-
sano, iż swoboda publikowania ma zasadnicze znaczenie dla prawa obywateli do infor-
macji. Swoboda ta obejmuje prawo prasy do publikowania wiadomości, które uważa za 
istotne oraz prawo do komentowania tych wiadomości. W preambule wskazano także, 
że wolność prasy niesie ze sobą obowiązki, w tym zwłaszcza obowiązek utrzymywania 
najwyższych standardów zawodowych i etycznych. Dalej Kodeks ustanawia dziesięć za-
sad, wyznaczających owe standardy pracy dziennikarskiej i zakreślających granice wol-
ności słowa w mediach drukowanych i internetowych. 

Zasada pierwsza nakazuje prasie, by w publikowanych wiadomościach i informa-
cjach stale dążyła do prawdy i dokładności (ścisłości). W przypadku opublikowania 
informacji nieprecyzyjnej albo wprowadzającego w błąd oświadczenia, reportażu czy 
zdjęcia, prasa jest zobowiązana niezwłocznie je sprostować, czyniąc to w  taki spo-
sób, by sprostowanie było odpowiednio widoczne dla czytelnika (miejsce publikacji, 
czcionka itp.). Kodeks przewiduje także, że w stosownych przypadkach prasa jest zo-
bowiązana niezwłocznie opublikować przeprosiny lub wyjaśnienia, także w tym przy-
padku dbając o „odpowiednią widoczność” publikacji na swoich łamach. 

Zasada druga – określona jako zasada rozróżniania faktów i  komentarzy – 
przyznaje prasie prawo do wyrażania jej własnych poglądów na wszelkie tematy. 
Zastrzega jednocześnie, że komentarze, przypuszczenia, plotki i niepotwierdzone 
sprawozdania nie mogą być komunikowane w sposób sugerujący, iż stanowią in-
formację o faktach. Czytelnicy mają prawo oczekiwać, że treść prasy odzwierciedla 
„najlepszy osąd” redaktorów i autorów publikacji, a ich ukryte interesy nie wpływa-
ją na treść publikacji. Kodeks nakazuje też, aby w stosownych przypadkach ujaw-
nić wszelkie istotne interesy finansowe wydawcy (redakcji), mogące mieć wpływ 
na wydźwięk artykułów. Dziennikarze są także zobowiązani informować swoich 
zwierzchników o potencjalnych konfliktach interesów. 

Zasada trzecia nakazuje prasie dążyć do uczciwych procedur oraz rzetelności 
w pozyskiwaniu i publikowaniu wiadomości i informacji. Prasa nie może przy tym 
uzyskiwać informacji, zdjęć ani innych materiałów poprzez wprowadzenie w błąd lub 

30  Por. P. Urbaniak, Narzędzia samoregulacji  mediów  w  Polsce  i  innych  wybranych  krajach  europej-
skich.  Historia  i  współczesność, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, z. 2.
31  M. Menkes, System medialny…
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podstęp, chyba że jest to uzasadnione interesem publicznym. Dziennikarze i fotore-
porterzy nie mogą uzyskiwać ani dążyć do uzyskania informacji lub zdjęć w drodze 
nękania innych osób, chyba że ich działania są uzasadnione interesem publicznym. 

Zasada czwarta – zdefiniowana jako zasada poszanowania praw – wskazuje, iż 
dobre imię każdego człowieka podlega konstytucyjnej ochronie, a prasa nie może 
świadomie publikować informacji opartych na źródłach złośliwie wprowadzających 
w błąd lub na nieuzasadnionych oskarżeniach i musi zachować należytą ostrożność 
(staranność) przy sprawdzaniu faktów przed ich publikacją. 

Zasada piąta wyraża imperatyw poszanowania prywatności, wskazując przy tym, 
iż prywatność jest prawem człowieka, chronionym jako prawo osobiste przez Konsty-
tucję Irlandii oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka. W związku z powyższym 
prasa jest zobowiązana szanować życie prywatne i rodzinne, dom i korespondencję 
każdej osoby, a czytelnicy mają prawo do przedstawiania wiadomości i komentarzy 
z poszanowaniem prywatności i wrażliwości ludzi, których te wiadomości dotyczą. 
Prawo do prywatności nie powinno jednak uniemożliwiać publikacji dotyczących 
spraw publicznych ani tych leżących w interesie publicznym. Dziennikarze są również 
zobowiązani okazywać współczucie i dyskrecję przy pozyskiwaniu informacji od osób 
pozostających w stanie „osobistego smutku lub szoku”. Publikując takie informacje, 
należy wziąć pod uwagę uczucia zrozpaczonych rodzin i zasady tej nie należy inter-
pretować jako ograniczenia prawa do sprawozdań na temat postępowań sądowych. 

Dalej Kodeks stanowi, że osoby publiczne mają prawo do prywatności. Jeżeli jed-
nak osoba pełni funkcję publiczną, zajmuje się sprawami publicznymi, robi karierę 
publiczną lub poszukiwała rozgłosu bądź uzyskała go w związku ze swoją działalno-
ścią, publikacja istotnych szczegółów dotyczących jej życia prywatnego i okoliczności 
może być uzasadniona, jeżeli ujawniona informacja dotyczy praworządności postę-
powania takiej osoby, wiarygodności jej publicznych oświadczeń, publicznie wyrażo-
nych przez nią poglądów lub w inny sposób leży w interesie publicznym. 

Fotografowanie osób w  miejscach prywatnych bez ich zgody jest niedopusz-
czalne, chyba że jest to uzasadnione interesem publicznym. Dalej Kodeks nakazuje 
dziennikarzom chronić ich poufne źródła informacji, jak również dążyć do tego, 
aby sprawozdania sądowe (w tym wykorzystanie zdjęć) były rzetelne i  dokładne 
i nie naruszały prawa do rzetelnego procesu. Dziennikarz jest ponadto zobowiązany 
do poszanowania i przestrzegania zasady domniemania niewinności. 

Zasada ósma – o  charakterze antydyskryminacyjnym – zakazuje publikowania 
w prasie materiałów, które mogą spowodować poważne przestępstwa lub wzbudzać 
nienawiść wobec osób lub grup ze względu na ich rasę, religię, narodowość, kolor 
skóry, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, niepełnospraw-
ność, chorobę lub wiek.

Zasada dziewiąta nakazuje z  kolei, aby prasa dołożyła szczególnych starań 
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w przypadku poszukiwania i przedstawienia informacji lub komentarzy na temat 
dziecka w wieku poniżej 16 lat. Dziennikarze i redaktorzy powinni ponadto brać 
pod uwagę wrażliwość dzieci, a we wszystkich kontaktach z nimi pamiętać o wieku 
dziecka, bez względu na to, czy uzyskano zgodę rodziców lub innych dorosłych na 
kontakt z dzieckiem jako źródłem informacji dla dziennikarza. Kodeks stanowi tak-
że, iż młodzi ludzie powinni mieć możliwość uczestniczenia z zajęciach szkolnych 
bez niepotrzebnej ingerencji ze strony dziennikarzy. Sława, rozgłos lub pozycja ro-
dzica bądź opiekuna nie mogą być wykorzystywane jako jedyne uzasadnienie dla 
publikowania szczegółów dotyczących życia prywatnego dziecka. 

Zasada dziesiąta Kodeksu stanowi natomiast, iż w reportażach dotyczących samo-
bójstw należy unikać nadmiernej szczegółowości w opisie sposobu popełnienia czynu. 

Uchwalenie Kodeksu praktyk prasy i periodyków, wyraźnie nawiązującego w swej 
treści do Deklaracji Paryskiej zawierającej Międzynarodowe Zasady Etyki Zawodowej 
w Dziennikarstwie (1983) oraz Europejskiego Kodeksu Deontologii Dziennikarskiej 
(1993), stanowiło jeden z głównych przejaw profesjonalizacji zawodowej irlandzkiego 
dziennikarstwa. Było także konsekwencją potrzeby uregulowania sfery wolności me-
diów poprzez odwołanie się do standardów i zasad obowiązujących w krajach o usta-
bilizowanej demokracji, przy jednoczesnym odrzuceniu coraz powszechniej krytyko-
wanych rozwiązań irlandzkich „ustaw cenzorskich”, nieprzystających do warunków 
liberalnego państwa demokratycznego i  społeczeństwa obywatelskiego. W  Irlandii, 
gdzie brak jednolitej, stanowionej ustawy prasowej, a system common law każe uzna-
wać szereg pozanormatywnych źródeł prawa, takich jak precedensy czy konwenanse, 
Kodeks etyczny skutecznie zastępuje rolę ustrojową ustawy dziennikarskiej, będąc po-
wszechnie uznawanym i akceptowanym źródłem praw i obowiązków pracowników 
mediów. Istotną konsekwencją wejścia w życie Kodeksu praktyk, poza wyznaczeniem 
granic wolności słowa w prasie oraz zdefiniowaniem standardów jej ochrony, było 
także powołanie formalnych instytucji, do zadań których należy zapewnienie profe-
sjonalizmu i etyki irlandzkich dziennikarzy, ochrona wolności mediów i wolności in-
formacji32: Rady Prasowej i Rzecznika Prasy. 

Istotną rolę w zakresie wyznaczania granic wolności prasy – obok konstytucji i Ko-
deksu praktyk – odgrywa w Irlandii obowiązująca od 2009 roku ustawa o zniesławieniu 
(Defamation Act, 2009). Zniosła ona występujące wcześniej na gruncie irlandzkiego 
prawa karnego rozróżnienie kwalifikowanych form pomówienia, tj. rozróżnienie na 
paszkwil (pomówienie pisemne) i obmowę (pomówienie ustne), zastępując je wykro-
czeniem tzw. „bardzo szkodliwej publikacji”. Nadto ustawa przyjęła prawną definicję 
zniesławienia, dostosowując rozumienie tego pojęcia do współczesnych realiów społecz-
nych. „Tradycyjnie zniesławienie rozumiane było jako fałszywe oświadczenie narażające 
adresata na śmieszność, pogardę lub nienawiść. Współcześnie pojęcie zniesławienia de-

32 Ibidem.
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finiowane jest jako oświadczenie zmierzające do obniżenia reputacji adresata w oczach 
uczciwych ludzi […]. Zniesławienie dzielono ze względu na formę na pisemną (libel) 
lub ustną (slander), który to podział nie odzwierciedla poziomu rozwoju techniki; na 
przykład […] możliwość utrwalenia treści emisji radiowej lub telewizyjnej upodabnia 
ją bardziej do paszkwilu niż obmowy. Zgodnie z uchylonym Defamation Act 1961 znie-
sławienie stanowiło delikt prawa cywilnego […] oraz przestępstwo prawa karnego […]. 
Z czasem zacieranie się różnicy między obmową a paszkwilem związane było raczej ze 
standardem dowodu – skarżący (powód) w sprawie o obmowę musiał udowodnić, że 
poniósł w związku z danym stwierdzeniem rzeczywistą szkodę, od którego obowiązku 
zwolniony był w sprawach pomówienia kobiety o niegodne prowadzenie się, pomówie-
nia kogokolwiek w związku z wykonywanym zawodem lub powołaniem, pomówienia 
o przeszłość kryminalną lub chorobę zakaźną. Odpowiedzialność z tytułu zniesławienia 
ma charakter obiektywny, tj. niezależny od stanu psychicznego czy zamiaru sprawcy. 
[…] Pomówionemu przysługuje jedno powództwo, nawet jeżeli treść publikacji stano-
wiącej podstawę powództwa zawiera więcej stwierdzeń godzących w jego dobre imię 
lub gdy to samo pomówienie skierowane zostało do różnych osób. Jeżeli publikacja go-
dzi w grupę, członkowi takiej grupy przysługuje powództwo o zniesławienie, jeżeli ze 
względu na liczebność grupy lub kontekst publikacji mogła się ona w szczególności od-
nosić do danego jej członka. Przepisy o zniesławieniu stosuje się odpowiednio do osób 
prawnych” – pisze Marcin Menkes33. 

Ustawa o zniesławieniu przewiduje cztery kontratypy wyłączające bezprawność 
działania sprawcy: kontratyp prawdy, kontratyp immunitetu, kontratyp uczciwej 
opinii i  uczciwej/rozsądnej publikacji oraz kontratyp niewinności podmiotowej, 
który można określić również jako kontratyp braku legitymacji procesowej biernej 
po stronie pozwanego. Pierwszy z kontratypów zakłada, że jeśli oświadczenie będą-
ce podstawą dochodzonego roszczenia lub stawianego zarzutu jest prawdziwe, co 
zostanie wykazane w toku postępowania, uwalnia to od odpowiedzialności za pu-
blikację takiego oświadczenia. Zarzut jest zaś prawdziwy, gdy w swych zasadniczych 
elementach pozostaje obiektywnie zgodny z rzeczywistością. Z odpowiedzialności 
za zniesławienie zwalnia także okoliczność, w której oświadczenie będące przed-
miotem skargi (pozwu) zostało złożone przez członka irlandzkiego parlamentu lub 
Parlamentu Europejskiego, stanowiło część orzeczenia sądowego, zostało złożone 
przez sędziego lub inną osobę pełniącą funkcje sądownicze, stronę w postępowa-
niu sądowym, świadka, pełnomocnika procesowego oraz sędziów przysięgłych, 
w związku z wykonywaniem przez nich funkcji orzeczniczej. Bezprawność czynu 
sprawcy zniesławienia wyłącza nadto działanie w związku z postępowaniem arbitra-
żowym, relacjonowaniem przebiegu posiedzeń i decyzji podejmowanych publicz-
nie czy wykonywaniem czynności koronera. Pozwany, w celu uniknięcia odpowie-

33 Ibidem.
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dzialności prawnej, może również wykazać, że oświadczenie będące przedmiotem 
pozwu zostało złożone osobie, która miała obowiązek lub w czyim interesie leżało 
przyjęcie tego oświadczenia lub jeżeli pozwany miał uzasadnione powody wiary, że 
powód miał obowiązek lub odniósł korzyść z przyjęcia takiego oświadczenia oraz 
że na pozwanym ciążył, adekwatny do powyższego elementu, obowiązek złożenia 
oświadczenia tej osobie lub miał on interes w  jego złożeniu34. Z  kolei powołanie 
się na kontratyp uczciwej opinii wymaga wykazania w  toku procesu, że publika-
cja będąca przedmiotem pozwu zawierała opinię, w której prawdziwość pozwany 
wierzył, a jeżeli nie on był jej autorem, wierzył, że autor opinii ufał w jej prawdzi-
wość; opinia została powzięta na podstawie faktów objętych zakresem immunitetu. 
Pozwany może wreszcie wykazać, że oświadczenie złożono uczciwie i  rozsądnie, 
co oznacza, że oświadczenie złożone zostało w dobrej wierze oraz w związku lub 
w ramach dyskusji nad problemem społecznie istotnym, która to dyskusja służyć 
miała interesowi publicznemu, oraz że oświadczenie nie wykraczało poza niezbęd-
ny zakres i rzeczową potrzebę. Okolicznością wyłączającą bezprawność publikacji 
jest także „niewinność” oskarżonego, rozumiana odmiennie i szerzej niż w znacze-
niu właściwym dla prawa karnego. „Niewinność” rzekomego sprawcy zniesławienia 
wynikać będzie z faktu, że nie on był autorem, redaktorem czy wydawcą spornego 
oświadczenia (brak legitymacji biernej procesowej), dochował odpowiedniej sta-
ranności i rzetelności w związku z publikacją (np. podjął czynności zmierzające do 
zweryfikowania zgodności z prawdą treści publikacji) oraz nie wiedział ani nie miał 
podstaw do uznania, że jego działanie lub zaniechanie przyczyniło się do publikacji 
stanowiącej akt zniesławienia35. W sprawach o zniesławienie, także przeciwko środ-
kom masowego przekazu i ich przedstawicielom, przysługuje stosunkowo szeroki 
katalog roszczeń: można domagać się sądowego stwierdzenia zniesławienia, od-
szkodowania, zobowiązania przeciwnika procesowego do publikacji sprostowania, 
jak również ustanowienia zakazu publikacji oświadczenia o  charakterze zniesła-
wiającym36. Powodowi przysługuje także roszczenie o zabezpieczenie powództwa, 
w którym może on domagać się zaniechania rozpowszechniania treści pomawiają-
cych do czasu rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. 

ORGANY OCHRONY WOLNOŚCI PRASY W IRLANDII
 
Wolność przekazów prasowych w  Irlandii nie jest wyłącznie pochodną ogól-

nej podmiotowej wolności wypowiedzi, wyrażonej w art. 40 ustawy zasadniczej, ale 
czymś – z woli ustawodawcy – istotniejszym dla funkcjonowania całego państwa 
i społeczeństwa. Obliguje to przedstawicieli mediów do uwzględnienia w ich dzia-

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 M. Menkes, System medialny…
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łalności zawodowej szczególnego celu, jakim jest działalność dla dobra publicznego 
poprzez informowanie opinii publicznej w sposób rzetelny i z dochowaniem nale-
żytej staranności zawodowej. Dla zagwarantowania realizacji tego celu powołane 
zostały formalne instytucje samoregulacyjne, które z  jednej strony stoją na straży 
wolności prasy i jej prawa do nieskrępowanego, pozbawionego nacisków ze strony 
władzy politycznej informowania opinii publicznej, jak i jej kształtowania poprzez 
aktywność publicystyczną, z  drugiej – strzegą przestrzegania przez prasę norm 
prawnych i standardów etycznych. Jak już wspomniano, mocą postanowień Kodek-
su praktyk powołano w Irlandii Radę Prasową oraz Rzecznika Prasy, których status 
i rolę ustrojową potwierdziła dodatkowo ustawa o zniesławieniu z 2009 roku.

 Rada Prasowa jest niezależnym organem regulacyjnym irlandzkiego rynku pra-
sowego, powołanym w celu zapewnienia i ochrony wysokich standardów profesjona-
lizmu oraz etyki dziennikarskiej, ochrony wolności prasy i wolności informacji oraz 
zagwarantowania bezstronnego, szybkiego, bezpłatnego i  powszechnie dostępnego 
rozpatrywania skarg na działalność prasy. Do jej zadań należy powoływanie Rzecz-
nika Prasy (co następuje w drodze otwartego konkursu), rozpoznawanie odwołań od 
rozstrzygnięć Rzecznika Prasy i rozpoznawanie skarg w sprawach szczególnie zawi-
łych, dokonywanie regularnych przeglądów Kodeksu praktyk, a  także prowadzenie 
działalności konsultacyjnej z zakresu prawa prasowego i etyki mediów. Misja Rady 
Prasowej, zapisana w jej „Strategii rozwoju na lata 2020-2022”, zdefiniowana zosta-
ła jako „utrzymywanie wolności i niezależności prasy w Irlandii oraz zapewnienie, 
by publikacje jej członków zachowywały najwyższe profesjonalne standardy etyczne, 
zgodnie z Kodeksem praktyk”37. Rolą Rady Prasowej jest także prowadzenie działal-
ności eksperckiej i lobbingowej na rzecz doskonalenia prawa w zakresie ochrony idei 
wolności prasy. W „Strategii Rady Prasowej na lata 2020-2022” zapisano, iż jednym 
z zasadniczych zadań tej instytucji winno być „zabieranie głosu w sytuacji, gdy wol-
ność wypowiedzi będzie bezprawnie lub niesprawiedliwie ograniczana, na przykład 
w wypadkach stosowania wobec dziennikarzy gróźb lub poddawania ich nieuzasad-
nionej presji bądź jeżeli orzeczenia sądowe będą wpływać na kwestie dotyczące wol-
ności prasy”38. Rada Prasowa jest niezależna zarówno od branży medialnej, jak i ad-
ministracji rządowej. Niezależność ta wynika ze statusu Rady jako spółki z prawem 
wykonywania wyłącznie czynności przewidzianych w akcie założycielskim (Designa-
ted Activity Company), nadanym na mocy irlandzkiej ustawy o spółkach. Działal-
ność Rady finansuje Komitet Administracyjny Rady Prasowej, uzyskując przychody 
procentowe od każdego sprzedanego w Irlandii egzemplarza gazety lub czasopisma. 
Rada składa się z 13 członków: 7 spośród nich, w tym przewodniczący Rady, repre-
zentuje czynnik społeczny (są to m.in. naukowcy i  przedstawiciele organizacji po-

37 A Strategic Plan for the Press Council of Ireland and Office of the Press Ombudsman 2020-2022, www.
presscouncil.ie [dostęp: 3 kwietnia 2020]. 
38 Ibidem.
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zarządowych), pozostali rekrutują się spośród dziennikarzy, redaktorów i wydawców 
prasowych, reprezentując interesy branży medialnej. 

Geneza powstania Rady Prasowej sięga roku 2003 roku, gdy powołany przez mi-
nistra sprawiedliwości Irlandii zespół ekspercki ds. przepisów w sprawie zniesławień 
zarekomendował – oprócz potrzeby pilnej nowelizacji ustawy o zniesławieniu – także 
powołanie niezależnej komisji odpowiedzialnej za rozpatrywanie skarg na działal-
ność mediów. Pierwsza propozycja spotkała się z entuzjastyczną reakcją środowiska 
dziennikarzy i wydawców, jednak druga budziła wątpliwości i początkowo wywoła-
ła zdecydowany sprzeciw jako propozycja naruszająca zasady wolności mediów. Dla 
obrony własnych racji irlandzkie stowarzyszenia zawodowe: National Newspapers of 
Ireland, Regional Newspapers Association of Ireland, Periodical Publishers Associa-
tion of Ireland, National Union of Journalists oraz Irish Editions of UK Titles powołały 
Komitet Kierujący Prasy Irlandzkiej (Press Industry Steering Committee), który miał 
wypracować koncepcję porozumienia w sprawie powołania Komisji Prasowej pomię-
dzy reprezentantami branży medialnej a przedstawicielami rządu. Na czele Komitetu 
stanął prof. Thomas Noel Mitchell, były rektor Trinity College w Dublinie, a funkcję 
mediatora pomiędzy rządem a środowiskiem dziennikarskim przyjął senator i były 
Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii Północnej Maurice Hayes. Komitet obradował 
w latach 2004-2007 i w drodze konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości umoż-
liwił osiągnięcie kompromisu pomiędzy zainteresowanymi stronami, doprowadzając 
ostatecznie do utworzenia Komisji Prasowej i włączenia do jej kompetencji nie tylko 
kwestii związanych z rozpoznawaniem skarg na działalność mediów drukowanych, 
ale również spraw odnoszących się do ochrony wolności prasy. Pierwszym przewod-
niczącym Rady Prasowej Irlandii został Thomas Noel Mitchell, który sprawował tę 
funkcję w  latach 2007-2010. Następnie funkcję pełnili kolejno: Daithi O›Ceallaigh 
i Sean Donlon. Irlandzka Rada Prasowa jest członkiem Unii Niezależnych Rad Praso-
wych Europy (Alliance of Independent Press Councils of Europe).

Rzecznik Prasy jest niezależnym organem systemu medialnego, wybieranym 
przez Radę Prasową w celu zapewnienia społeczeństwu szybkiej, uczciwej i bezpłat-
nej pomocy w rozwiązywaniu wszelkich spraw spornych, mających związek działal-
nością mediów drukowanych i elektronicznych w Irlandii. Pierwszym Rzecznikiem 
Prasy wybrany został prof. John S. Horgan, medioznawca związany z Dublin City 
University, który pełnił urząd w latach 2007-2014. Obecnie funkcję Rzecznika Prasy 
sprawuje Peter Feeney, wybrany 1 września 2014 roku. Biuro Rzecznika Prasy jest 
członkiem Stowarzyszenia Rzeczników Praw Obywatelskich (Ombudsman Asso-
ciation) i Międzynarodowego Instytutu Rzeczników Praw Obywatelskich (Interna-
tional Ombudsman Institute).

Zasadniczą kompetencją Rzecznika Prasy jest rozpoznawanie skarg obywateli 
na działalność irlandzkich mediów drukowanych i internetowych. Każdy – w ter-
minie trzech miesięcy od daty ukazania się publikacji prasowej – ma prawo wnieść 
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skargę do Rzecznika Prasy na materiał prasowy, który osobiście go dotyka, jeśli 
uzna, że publikacja narusza postanowienia Kodeksu praktyk lub przepisy prawa. 
Skarga może także dotyczyć zachowania konkretnego dziennikarza, jeśli ma ono 
związek z jego pracą zawodową. Skargi są zwolnione z opłat, a tryb ich wnoszenia 
został odformalizowany. Wprowadzono tu jednakże istotne ograniczenie, polega-
jące na tym, że przed skierowaniem skargi do Rzecznika Prasy skarżący powinien 
uprzednio złożyć pisemną skargę do redaktora gazety lub czasopisma, w którym 
ukazał się sporny materiał prasowy. Dopiero jeśli w ciągu dwóch tygodni od dnia 
wniesienia skargi do redaktora strona nie otrzyma odpowiedzi lub odpowiedź ta nie 
będzie dla niej satysfakcjonująca, może złożyć skargę na piśmie bezpośrednio do 
Biura Rzecznika Prasy. Do skargi należy dołączyć kopię artykułu, którego dotyczyć 
ma postępowanie, kopię uprzedniej korespondencji z redaktorem oraz zwięzły opis 
zarzutów wraz z uzasadnieniem wskazującym, z jakich powodów materiał prasowy 
narusza – zdaniem skarżącego – Kodeks praktyk. Jeśli przedmiot skargi jest tożsa-
my z przedmiotem postępowania sądowego toczącego się w Irlandii, rozpatrzenie 
skargi przez Rzecznika Prasy zostanie odroczone39. 

Zasadniczą metodą rozwiązywania sporów, którą stosuje Rzecznik Prasy, jest 
mediacja. Odbywa się ona w formie spotkania pojednawczego dziennikarza lub re-
daktora odpowiedzialnego za sporną publikację ze skarżącym, w obecności Rzecz-
nika, który występuje w roli mediatora. Spotkanie ma charakter poufny, a jego celem 
jest doprowadzenie do wypracowania porozumienia i  zawarcia ugody pomiędzy 
stronami konfliktu. Mediacja odbywa się tylko w przypadku zgody obu stron. Jeśli 
rozstrzygnięcie sprawy poprzez mediację nie jest możliwe, wszystkie aspekty pro-
cesu mediacji pozostają ściśle poufne dla zainteresowanych stron i nie są w żaden 
sposób dokumentowane ani przekazywane osobom trzecim. Negatywny wynik me-
diacji skutkuje wszczęciem procedury rozpoznania sprawy przez Rzecznika Prasy, 
który kieruje do redaktora naczelnego wniosek o pisemne ustosunkowanie się do 
treści skargi i złożenie odpowiedzi na przedstawione w niej zarzuty. Po otrzymaniu 
stanowiska redakcji Rzecznik Prasy podejmuje decyzję w sprawie skargi, na podsta-
wie wszechstronnego rozważenia całokształtu zgromadzonego materiału dowodo-
wego. Rzecznik Prasy może zdecydować o uwzględnieniu skargi lub jej odrzuceniu, 
jeśli uzna, że zarzuty skarżącego są bezzasadne, działanie zaproponowane przez re-
daktora było wystarczające do rozstrzygnięcia skargi lub skarżący nie przedstawił 
wystarczających dowodów na potwierdzenie swoich zarzutów. Rzecznik Prasy może 
także autonomicznie zdecydować o przekazaniu skargi do rozpoznania Radzie Pra-
sowej, co następuje w przypadku skarg w sprawach szczególnie zawiłych lub wyma-
gających specjalistycznej wiedzy. W przypadku przekazania skargi do rozpoznania 
przez Radę Prasy Rada wyznacza spośród swoich członków komisję do rozpatrze-

39  www.presscouncil.ie [dostęp: 2 kwietnia 2020].
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nia danej skargi. Wszystkie decyzje Rzecznika Prasy uwzględniające skargę muszą 
zostać opublikowane przez wydawcę gazety lub czasopisma, zgodnie z wytycznymi 
określonymi przez Radę Prasy. Decyzje Rzecznika Prasy są ponadto publikowane 
na stronach internetowych Rzecznika i Rady oraz przekazywane mediom i opinii 
publicznej za pośrednictwem biuletynu wydawanego przez Rzecznika Prasy.

Postępowanie przed Rzecznikiem Prasy jest dwuinstancyjne. Od decyzji Rzecz-
nika Prasy lub podkomisji Rady Prasowej przysługuje stronom odwołanie do Rady 
Prasowej. Podstawą odwołania może być błąd proceduralny w toku rozpoznawania 
sprawy, ujawnienie nowych okoliczności faktycznych lub dowodów istotnych dla kie-
runku rozstrzygnięcia albo błąd w zastosowaniu przez Rzecznika Prasy postanowień 
Kodeksu praktyk. Nie stanowi natomiast podstawy odwołania wyłącznie zarzut, iż 
strona skarżąca nie zgadza się z decyzją Rzecznika Prasy czy też z dokonaną przez 
niego oceną materiału dowodowego. Odwołanie należy sporządzić na piśmie i wnieść 
do Przewodniczącego Rady Prasowej w terminie dziesięciu dni roboczych od daty 
wydania decyzji przez Rzecznika Prasy (w uzasadnionych przypadkach, na indywi-
dualny wniosek strony, termin ten może być wydłużony). Odpis odwołania zostaje 
doręczony przez Rzecznika Prasy drugiej stronie postępowania, która może – w ter-
minie dziesięciu dni roboczych od dnia otrzymania pisma – wnieść odpowiedź na 
zarzuty zawarte w  odwołaniu. Następnie odwołanie jest rozpatrywane przez Radę 
Prasową, która bada odrębnie każdy z  zarzutów odwołania, opierając się na infor-
macjach, dokumentacji i oświadczeniach złożonych przez strony w toku postępowa-
nia (procedura rozpatrywania odwołań nie przewiduje przesłuchań w formie ustnej). 
W toku postępowania odwoławczego Rada Prasowa może orzec o uwzględnieniu lub 
oddaleniu odwołania. O zapadłym rozstrzygnięciu strony informowane są na piśmie, 
wraz z uzasadnieniem, które sporządzane jest z urzędu. Decyzja i jej uzasadnienie są 
również podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej 
Rady Prasowej. 

Poza rozpoznawaniem skarg na działalność prasy do zadań Rzecznika Prasy 
należy świadczenie nieodpłatnego doradztwa na rzecz obywateli i  dziennikarzy 
w  sprawach z  zakresu prawa medialnego i  etyki dziennikarskiej. Rzecznik Prasy 
może wskazać osobie, która zwraca się do niego z  wnioskiem o  pomoc prawną, 
przysługujące jej środki działania, jak również samodzielnie wystąpić z interwencją 
w sprawie mieszącej się w zakresie jego kompetencji. Interwencje takie kierowane 
są do redaktorów naczelnych i wydawców, których Rzecznik Prasy może poinfor-
mować o swoich wątpliwościach co do zgodności z prawem i postanowieniami Ko-
deksu praktyk treści materiałów prasowych lub też metod pracy dziennikarza. Może 
też występować w roli pełnomocnika osoby, której dotyczy dany materiał prasowy, 
przekazując wydawcy stanowisko takiej osoby w kwestii publikacji dziennikarskiej 
i oczekiwanej reakcji wydawcy na daną publikację lub jej zapowiedź. Dotyczy to 
zwłaszcza sytuacji, gdy media relacjonują zagadnienia szczególnie wrażliwe z punk-
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tu widzenia życia prywatnego i rodzinnego wbrew woli „bohatera” takiej publikacji, 
co może skutkować naruszeniem jego prawa do prywatności. Wówczas Rzecznik 
Prasy może przekazać wydawcy wniosek osoby zainteresowanej o niepodejmowa-
nie danego tematu lub realizowanie go z poszanowaniem prawa do ochrony życia 
prywatnego.

Niezależnie od wykonywania przez Rzecznika Prasy jego podstawowego za-
dania, którym jest rozpoznawanie skarg na działalność mediów, wyposażono go 
w dodatkowe kompetencje – monitorowania stanu przestrzegania w Irlandii stan-
dardów w  zakresie wolności prasy i  etyki dziennikarskiej oraz sygnalizowania 
o stwierdzonych w toku jego głównej działalności nieprawidłowościach związanych 
z  wykonywaniem prawa i  norm etycznych. Rzecznik Prasy jest zobowiązany do 
informowania opinii publicznej oraz władzy państwowej o  istotnych problemach 
w zakresie funkcjonowania systemu prasowego, w tym zwłaszcza o istnieniu uchy-
bień i luk w systemie prawno-deontologicznym, których usunięcie jest niezbędne 
dla zapewnienia pełnej realizacji idei wolności i odpowiedzialności prasy. Realizacja 
funkcji sygnalizacyjnej wiąże się ściśle z rolą edukacyjną Rzecznika Prasy, który or-
ganizuje seminaria szkoleniowe i przekazuje wytyczne dla redaktorów, wydawców 
i dziennikarzy, w tym wytyczne dotyczące stosowania Kodeksu praktyk, jak również 
praktyki skutecznego rozpatrywania skarg czytelników. Rzecznik Prasy współpra-
cuje również z Krajowym Stowarzyszeniem Dziennikarzy, przygotowując programy 
szkolenia zawodowego, jak również bierze udział w tworzeniu i realizowaniu kształ-
cenia w uczelniach prowadzących studia z zakresu dziennikarstwa i medioznaw-
stwa. Urząd Rzecznika prowadzi także badania społeczne związane z problematyką 
wolności prasy i stosowania zasad dziennikarskiej deontologii zawodowej40. 

Od początku swojej działalności Rzecznik Prasy otrzymał ponad 4000 skarg i wy-
dał decyzje w sprawie ponad 400 skarg na działalność mediów. Tylko w roku 2018 do 
Rzecznika Prasy wpłynęły 464 skargi, z czego 31 zostało rozstrzygniętych przez redakto-
ra naczelnego po myśli skarżącego, 7 skarg zostało rozpoznanych w ramach formalnego 
postępowania pojednawczego, 2 skargi skarżący wycofał po otrzymaniu odpowiedzi re-
daktora naczelnego, rozpoznanie 19 skarg odroczono, gdyż ich przedmiot był tożsamy 
z przedmiotem postępowania sądowego, 111 skarg odrzucono, gdyż ich rozpoznanie 
wykraczało poza kompetencje Rzecznika Prasy, a  pozostałe skargi zostały wycofane 
przez skarżących, po uzyskaniu pomocy prawnej ze strony Rzecznika Prasy. 

40  Ibidem.
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ZAKOŃCZENIE

Niezakłócanie wolności mediów przez ingerencję władz publicznych stanowi donio-
sły element europejskiego standardu demokracji, wpisując się w istotę reżimu liberalno-
-demokratycznego. Bez zagwarantowania wolności prasy nie jest możliwe prawidłowe 
funkcjonowanie mechanizmów suwerennego, demokratycznego państwa prawnego, po-
zwalającego na zapewnienie realizacji prawa jednostki do informacji, wymiany poglądów, 
udziału w życiu publicznym i sprawowania kontroli społecznej. Poddanie mediów presji 
władzy lub ich podporządkowanie organizacyjne, własnościowe (kapitałowe), kadrowe 
czy treściowe (cenzura) zaburza funkcjonowanie wszystkich szczebli systemu komuniko-
wania: od poziomu komunikowania interpersonalnego, po masowe, wpływając negatyw-
nie nie tylko na poziom urzeczywistnienia i realizacji w społeczeństwie i państwie pod-
stawowych praw człowieka i obywatela, ale także na funkcjonowanie wszystkich innych 
podsystemów systemu politycznego. W praktyce działalności mediów podporządkowa-
nych władzy permanentnie dochodzi do sytuacji, w której informacje przekazywane przez 
„kontrolowany” tytuł prasowy są nierzetelne, nieobiektywne i nieprawdziwe. W efekcie, ze 
swojej funkcji psa-stróża (ang. watch dog) media stają się narzędziem propagandy i mani-
pulacji społecznej, co zaburza pluralizm, swobodną i nieskrępowaną wymianę poglądów 
oraz partycypację polityczną41. Na rolę wolności mediów wpływa przede wszystkim jej 
ścisły związek z zasadą wolności słowa, która w środkach społecznego przekazu odnajduje 
szczególny wyraz swej realizacji. Znaczenie wolności słowa – pierwotnej wobec wolności 
mediów – przekłada się więc w bezpośredni sposób na doniosły charakter tej drugiej. Jak 
bowiem podkreśla się w literaturze, wolność słowa przejawia swą rolę w sferach o funda-
mentalnym znaczeniu dla człowieka i społeczeństwa jako całości, a w szczególności:  

− w poszukiwaniu prawdy – niedopuszczanie do krytyki przyjmowanych w spo-
łeczeństwie opinii powoduje, że opinie te są aprobowane bez głębszego zrozumienia, zaś 
przyjmowane doktryny zamieniają się w martwe dogmaty tamujące rozwój myśli; 

− tłumienie wolności słowa jest więc złem, bo pozbawia człowieka sposobności 
dojścia do prawdy; w funkcjonowaniu demokratycznego państwa – po pierwsze: wolność 
słowa zapewnia obywatelom informacje niezbędne do brania udziału w społecznych de-
batach i w sprawowaniu demokratycznych rządów, po drugie: wolność krytyki umożli-
wia poddanie osób sprawujących władzę kontroli w celu wyeliminowania korupcji oraz 
arbitralności, i po trzecie: wolność słowa sprzyja procesowi identyfikacji interesów przez 
obywateli oraz ich reprezentantów, a także wspieraniu kształtowania prawidłowych relacji 
pomiędzy rządzonymi i rządzącymi;  

− w promocji tolerancji – życie w społeczeństwie, w którym chroniona jest wolność 
słowa, uczy tolerancji dla różnych opinii oraz zachowań odmiennych od naszych wła-
snych, co jest niezbędne dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa pluralistycznego;

41  J. Rzucidło, Wolność prasy i jej relacje z wolnościami…, s. 254. 
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−	 jako integralnej części pewnych wartości uznawanych za fundamentalne – 
wolność słowa stanowi między innymi nieodzowny warunek samorealizacji jednost-
ki; osiągnięcie przez człowieka szczęścia jest determinowane pełnym rozwinięciem sił 
jego umysłu, do czego niezbędne jest właśnie komunikowanie się; dostarczanie oby-
watelom informacji oraz opinii umożliwia im kształtowanie własnych przekonań42.

Wolność prasy opiera się przede wszystkim na swobodzie wyrażania i komunikowa-
nia opinii oraz pozyskiwania i przekazywania informacji za pośrednictwem mediów, ale 
także na swobodzie zakładania i prowadzenia działalności wydawniczej oraz swobodzie 
tworzenia i działania mediów prywatnych. Wolność działalności prasowej związana jest 
z możliwością jej podjęcia bez konieczności uzyskania uprzedniej bądź następczej zgody 
organów państwowych. Wszystkie wskazane powyżej filary wolności prasy są w Irlandii 
zagwarantowane, tak przepisami prawa stanowionego, jak i na podstawie konwenansów 
i orzecznictwa sądowego. Irlandia posiada zdywersyfikowany rynek dzienników i cza-
sopism, tworzony przez podmioty prywatne, działające w oparciu o silnie rozwinięte 
i zakorzenione w irlandzkiej tradycji prawnej gwarancje swobody działalności gospo-
darczej. Wolność słowa, z której korzystają także media, została zagwarantowana kon-
stytucyjnie, a do jej ochrony powołano odpowiednie instytucje środowiskowe, broniące 
prawa mediów do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, ale także stojące na 
straży poszanowania zasad prawa i etyki dziennikarskiej, łącząc prawo prasy do wyra-
żania opinii i swobodnego opisywania rzeczywistości z prawem beneficjentów tej dzia-
łalności (czytelników) do uzyskiwania informacji rzetelnej, prawdziwej, uczciwej i wia-
rygodnej. Dominujący w irlandzkiej nauce prawa prasowego i orzecznictwie pogląd na 
funkcje prasy, wywodzący się z liberalnej doktryny prasowej, kładzie jednakowoż silny 
nacisk na problematykę moralności i odpowiedzialności za dobro wspólne i interes spo-
łeczny. Wolność mediów jest w świetle irlandzkich standardów prawno-etycznych, jak 
i poglądów medioznawstwa wolnością sumienia, dojrzałością ich twórców, a zarazem 
podmiotów komunikacji i wynika z racjonalności osoby oraz odpowiedzialności za do-
konywane przez nią wybory, z uwzględnieniem dobra społecznego.
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