
 

 

                                                                                                      Warszawa, 7 maja 2021 r. 

 

Pani Jadwiga Domagała,  

 

Oczekuje Pani od REM opinii w sprawie artykułu z portalu Interia:  

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-

suwalki-policja-przerwala-wesele-jest-sledztwo,nId,5183466 

 

 

 

Według Pani sformułowanie „nielegalne wesele” jest „nieprawdziwe, błędne, 

wprowadza czytelników w błąd oraz rażąco godzi w uczestników, którzy na tym 

weselu się znajdowali”. Uważa Pani, że „redaktor dopuścił się rażącego osądu 

oraz napisał nieprawdę” ponieważ „obecny stan prawny w Polsce dopuszcza 

organizację wesel, działanie restauracji oraz gromadzenie się osób”. 

REM nie zgadza się z tym stwierdzeniem. W okresie, którego dotyczy 

informacja Interii, organizowanie wesel było zabronione rozporządzeniem Rady 

Ministrów o przeciwdziałaniu pandemii COVID. A zatem redaktor Interii 

prawdziwie zrelacjonował stan faktyczny i podstawę interwencji policji, 



Sanepidu i działania prokuratury. 

zarzutu naruszenia przez dziennikarza zasad etyki zawodowej.

Wymaganie, by dziennikarz relacjonujący działania policji, Sanepidu i 

prokuratora wobec uczestników zabronionego wesela kwestionował w tekście 

podstawę prawną ich działania jest

Panią, że „nakazy i zakazy wydane na podstawie rozporządzenia nie mogą 

ograniczać swobód obywatelskich zagwarantowanych przez 

Mimo to zasada praworządności wymaga, by tego 

natomiast kary za jego złamanie 

przewiduje prawo.  

W imieniu Rady Etyki Mediów

Andrzej Krajewski                                                                                                                             
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prokuratora wobec uczestników zabronionego wesela kwestionował w tekście 

podstawę prawną ich działania jest błędne. Nie przeszkadza to w zgodzeniu się z 

akazy i zakazy wydane na podstawie rozporządzenia nie mogą 

ograniczać swobód obywatelskich zagwarantowanych przez Konstytucję”. 

Mimo to zasada praworządności wymaga, by tego złego prawa przestrzegać, 

złamanie można podważać w sądach, bo taką drogę 
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