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Część I. Ograniczenie jawności 
w postępowaniu sądowym 
i sądowoadministracyjnym

Rozdział I. Orzecznictwo sądów 
powszechnych dotyczące ograniczeń 
jawności w sferze prywatnoprawnej

dr Michał Bernaczyk1

§ 1. Sfera prywatnoprawna oraz jawność. Propozycje 
terminologiczne

Próba zdefiniowana tytułowej „sfery prywatnoprawnej” w kontekście jawno-
ści nieuchronnie przywołuje dyskusję o możliwości naukowego wyodrębnienia 
weryfikowalnego i poprawnego podziału na prawo prywatne i publiczne. 

Na potrzeby niniejszego artykułu pod pojęciem sfery prywatnoprawnej ro-
zumiem obszar różnych stosunków majątkowych lub osobistych między osoba-
mi fizycznymi lub prawnymi podlegający regulacji prawa cywilnego zdomino-
wanego przez normy iuris dispositivi. Czynię tak w ślad za Markiem Safjanem 
ze względu na szerokie poparcie polskiej doktryny cywilistycznej upatrującej 
w metodzie regulacji „najbardziej precyzyjne criterium divisionis, pozwalające 
na identyfikację norm należących do prawa prywatnego”2. Jednocześnie zga-
dzam się z poglądem powołanego autora, że metoda regulacji właściwa prawu 
prywatnemu „nie jest cechą normy, ale pewną koncepcją kształtowania stosun-

1 Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

2 M. Safjan, Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, [w:] M. Safjan (red.), System, 2012, 
s. 36.
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ków prawnych uwzględniającą zasadę równości pozycji podmiotów. Cecha (...) 
ma charakter formalny i w żaden sposób nie przesądza o materialnej treści roz-
wiązań przyjmowanych w ramach systemu”3. Wybór metody regulacji jest, więc 
w dużej mierze uzależniony od systemu wartości istniejącego w danym miej-
scu i czasie. Inaczej rzecz ujmując: wybór metody regulacji zależy od tego, czy 
podmiot kompetencji prawotwórczej i czynnik polityczny uosabiany przez wła-
dzę ustawodawczą wierzy w zasadę równorzędności i autonomię woli stron jako 
efektywne narzędzie ochrony dobra indywidualnego i wolności każdego człowie-
ka (w tym wolności działalności gospodarczej) tak silnie eksponowanej w prze-
pisach Konstytucji RP (zob. art. 20, art. 31 ust. 1 Konstytucji RP wymienia wol-
ność działalność gospodarczej jako jeden z trzech filarów społecznej gospodarki 
wolnorynkowej).

Unikając zbędnego komplikowania zagadnienia, przyjmuję, że jawność w sfe-
rze prywatnoprawnej to brak tajności i nieukrywanie informacji dotyczącej pod-
miotów – uczestników obrotu cywilnego. Z czysto językowego punktu widzenia 
przymiotnik jawny oznacza „widoczny dla wszystkich”, „powszechnie wiadomy”, 
lub „coś, czego się nie ukrywa”. Na tym najprostszym, wręcz banalnym poziomie 
rozważań, można rozumieć jawność jako zjawisko faktyczne, w którym infor-
macja będzie dostępna dla zainteresowanego bez barier, szkody lub co najmniej 
bez obiekcji ze strony tego, kto informację posiada. Niemniej jednak nawet języ-
kowe konotacje, pokazują, dlaczego popularnością w języku polskim cieszy się 
nie tyle jawność, ile „przejrzystość”, ew. transparentność. Brak barier faktycznych 
lub prawnych w dostępie do informacji (czyli „brak ukrywania”) nie oznacza, że 
informacja jest powszechnie znana. Na przykład publiczne ogłoszenie wyroku4 
(element tzw. jawności wewnętrznej postępowania sądowego) rozumiane jako 
nakaz zakomunikowania jego treści adresatom indywidualizowanych i konkre-
tyzowanych w nim norm nie nadaje orzeczeniu przymiotu powszechnej znajo-
mość. Obecność publiczności w trakcie ogłaszania wyroku (element zaliczany do 
tzw. jawności zewnętrznej) nie stanowi gwarancji powszechnej znajomości. Nie-
koniecznie przybliży nas do niej obecność na sali przedstawicieli prasy i innych 
środków masowego przekazu, skoro sędziowie5 i prawnicy6 nie szczędzą kry-

3 Tamże, s. 37.
4 Na marginesie trudno nie dostrzegać, że jawność jest najsilniej eksponowanym elementem 

prawa do sądu. Ujęto ją zarówno od strony pozytywnej (art. 45 ust. 1), jak i negatywnej (art. 45 
ust. 2 zdanie pierwsze), wskazując dość precyzyjnie przesłanki jej ograniczeń (niezależnie od 
przepisów art. 31 ust. 3 zd. pierwsze Konstytucji RP).

5 Na temat podkopywania autorytetu władzy sądowniczej przez prasę pisze L. Gardocki, 
Naprawdę jesteśmy, s. 53 i 56.

6 Przykłady obrazu wymiaru sprawiedliwości w mediach „niestety, zdominowanego przez 
przykłady negatywne” przytacza K. Dudka, Kondycja, s. 56 i 57.
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tyki pod adresem sposobu relacjonowania działalności sądu przez mass-media. 
Wydaje się więc, że język krytykowanej niekiedy za swe „przegadanie” Konsty-
tucji RP jest w przypadku prawa do sądu dość przemyślany: na podstawie art. 45 
ust. 2 zd. drugim Konstytucji RP ogłoszenie wyroku następuje „publicznie”, a nie 
„jawnie”.

Podobnie w obrocie gospodarczym: trudno nie dostrzec subtelnej różnicy po-
między „możliwością łatwego dowiadywania się” stworzoną adresatowi wzorca 
umownego (zob. 384 § 2 KC), a roszczeniem ubezpieczonego względem ubezpie-
czyciela, aby ten ostatni udzielił ubezpieczonemu informacji o postanowieniach 
zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim do-
tyczą praw i obowiązków ubezpieczonego (art. 808 § 4 KC). W jednym i w dru-
gim przypadku chodzi o przepływ określonych informacji, ale inaczej rozkłada 
się ciężar aktywności potencjalnego nadawcy i odbiorcy informacji. To, że w da-
nym układzie podmiotowym nie istnieją dokuczliwe, nadmierne bariery w do-
stępie do informacji, nie przesądza jeszcze, że odbiorca rzeczywiście zapozna się 
z informacją (a tym bardziej ją zrozumie). I tak oto w imię tajemniczej „złotej 
reguły” współczesnego dyskursu o przepływie informacji przyjmujemy, że bycie 
poinformowanym jest czymś dobrym, pożądanym. Jeżeli jednak motywowani 
takim dogmatem dochodzimy do wniosku, że brak zakazów w rozpowszech-
nieniu informacji nie przybliża nas do prawdy7, wzrostu wiedzy, świadomości, 
zrozumienia mechanizmów życia społecznego, to pojawia się chęć podniesie-
nia standardów. Gdy jawność (identyfikowana z dostępnością informacji) prze-
staje wystarczać, pojawia się pragnienie, aby ktoś te informacje systematyzował 
i objaśniał8. Najprostszym przykładem jest wielotorowość przekazu realizowana 
w polityce informacyjnej Biura Trybunału Konstytucyjnego: w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego zapoznamy się z treścią wybrane-
go wyroku (wraz z uzasadnieniem)9. Na tej samej stronie odnajdziemy również 
cyfrowe obrazy pism procesowych złożonych przez uczestników postępowania. 
Są to podstawowe, pierwotne źródła informacji o działalności Trybunału Kon-

7 W Polsce „prawda” jest jedną z podstawowych wartości konstytucyjnych eksponowanych 
we wstępie do Konstytucji RP obok „sprawiedliwości, dobra i piękna”.

8 Jest to idea równie piękna, co niebezpieczna. Rodzi bowiem problem, jaką rolę powi-
nien odgrywać „kontroler (posiadacz) informacji”: dawać dostęp do faktów, surowych danych 
ułatwiając wykonanie pracy analitycznej odbiorcy informacji czy też występować w roli pater-
nalistycznego interpretatora? Ten ostatni model grozi zatarciem granicy pomiędzy dostępem 
do faktów a marketingiem narracyjnym („technologią PR, która polega na wykreowaniu od-
powiedniej opowieści, narracji. Opiera się ona na założeniu, że bombardowani informacjami 
współcześni odbiorcy, nie mają siły i czasu żeby je analizować (o krytyce nie wspominając)”, 
P. Kusiak, Postpolityka, s. 172.

9 Wyszukiwarka znajduje się pod adresem http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ (dostęp: 
25.10.2014).
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stytucyjnego. Całości dopełniają transmisje rozpraw10, ale nie mniejsze znacze-
nie mają komunikaty „przed” i „po” rozprawie przystępnie, zwięźle streszczające 
przebieg postępowania przed Trybunałem. Trudno o bardziej otwarty dla opinii 
publicznej sposób urzędowania. Mówiąc językiem filozofii prawa, takimi środ-
kami odbywa się uzupełnianie faktów zwykłych (naturalnych) za pomocą faktów 
konwencjonalnych11. 

Uważam, że  z  tego właśnie powodu rzeczownik  jawność  jest wypierany 
w dyskursie naukowym przez „transparentność” (przejrzystość). Transparen-
tność nie powinna być traktowana jako synonim jawności lub kolejny modny 
anglicyzm ożywiający skostniały język prawniczy. Doskonale pokazują to wszel-
kiego rodzaju dywagacje prowadzone w prawie publicznym (administracyjnym 
i konstytucyjnym), gdzie państwo i jego organy wyobrażamy sobie w pewnym 
uproszczeniu jako byt składający się z dwóch dość umownych, metaforycznych 
płaszczyzn: wewnętrznej (wyznaczonej fizycznymi i instytucjonalno-prawnymi 
granicami; dostępnej głównie dla funkcjonariuszy) i zewnętrznej (widocznej dla 
opinii publicznej). Informacje mogą być jawne (np. publiczne ogłoszenie wyroku 
może prowadzić do tej jawności), ale to nie czyni jeszcze ustroju państwowego 
(w szczególności ustroju politycznego) transparentnym, skoro odbiorcy informa-
cji nie mają pojęcia o tym, jakie okoliczności doprowadziły do takiego a nie inne-
go rozstrzygnięcia. Pod pojęciem transparentności rozumiem prawną, politycz-
ną i instytucjonalną strukturę, która czyni dostępną informację o wewnętrznych 
cechach państwa i społeczeństwa zarówno dla wewnętrznych i zewnętrznych 
uczestników systemu politycznego12. Możemy zatem wyobrazić sobie państwo, 
w którym nie istnieje prawny obowiązek informacji zachowania informacji w ta-
jemnicy, poufności, ale szereg innych czynników (wykluczenie społeczne, ba-
riery technologiczne, koszty, przerost formalizmu, niedofinansowanie i słaba ja-
kość personelu urzędniczego) powoduje, że zainteresowany nie może zapoznać 
się z informacją. Transparentność nie jest więc prawem podmiotowym (acz-
kolwiek opiera się mocno na prawie do informacji), lecz pewną cechą systemu, 
która może w idealistycznym założeniu prowadzić do zrozumienia określonych 
wydarzeń, procesów lub uczynić je bardziej przewidywalnymi z perspektywy za-
interesowanego. Problem z transparentnością jako kategorią pojęciową języka 
prawniczego polega na tym, że nie wiadomo, co właściwie wnosi w miejsce do-
tychczasowego pojmowania jawności. Jeśli wychodzimy z założenia, że elemen-

10 http://trybunal.gov.pl/rozprawy/transmisja–rozpraw/ (dostęp: 25.10.2014).
11 Szerzej na temat kryterium rozróżnienia zob. I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka, s. 14–15.
12 M. Bernaczyk, Prawo, s. 37.
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tem transparentności vel przejrzystości jest zrozumiałość informacji13 lub prze-
widywalność własnej sytuacji dzięki dostarczonym informacjom, to uzależniamy 
się silnie od elementu subiektywnego (zdolności analityczne odbiorcy), co rzecz 
jasna utrudnia empiryczną weryfikację poziomu transparentności w społeczeń-
stwie. Wprowadzenie pojęcia transparentności utożsamianej ze zrozumiałością 
do języka prawnego prawa publicznego i prywatnego zrodzi dokładnie ten sam 
problem: w którym momencie możemy powiedzieć, że informacja jest zrozumia-
ła? Tak postawione pytanie i problemem mierzalności jasności i zrozumiałości 
informacji będą wkrótce bardzo aktualne w prawie prywatnym14. Dla sądów cy-
wilnych będzie to kwestia normatywna, ponieważ w ustawie z 30.5.2014 r. o pra-
wach konsumenta15 stosuje się jednolitą i powtarzalną konstrukcję obowiązków 
informacyjnych przedsiębiorcy: przedsiębiorca ma obowiązek poinformować 
konsumenta, w sposób jasny i zrozumiały o enumeratywnie określonych oko-
licznościach stosunku zobowiązaniowego (zob. art. 8, 12, 39 PrKonsU). Analo-
giczny wymóg pojawia się w art. 5461 i 5771 KC.

Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie o kryteria oceny jasności, zrozumia-
łości informacji bez drastycznego odejścia od głównego wątku artykułu. Na po-
trzeby niniejszego opracowania pragnę wskazać, że tego rodzaju rozwiązania są 
już znakiem czasu, pewnym trendem wyznaczonym przez rozwinięte gospodar-
ki. Nie podejmowałbym w ogóle tego zagadnienia, gdyby nie anglosaskie po-
jęcie contract transparency. Obejmuje ono m.in. postulat dostępności do treści 
umów łączących władze publiczne (występującego w roli właściciela lub posia-
dacza ograniczonych zasobów) z sektorem prywatnym, ale w pewnych sytua-
cjach nakazuje prywatnym podmiotom gospodarczym np. podawać do publicz-
nej wiadomości informacje o cenie towarów, usług nabywanych od pomiotów 
trzecich. Tego typu rozwiązania nałożono na mocy amerykańskiej federalnej 
ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act16 np. na 
przedsiębiorstwa zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją surowców natural-
nych na terytorium i poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki, chociaż 
ostrze jawności wymierzone jest przede wszystkim – z oczywistych względów 
– w sektor usług finansowych. Tego rodzaju obowiązki informacyjne kojarzy-

13 W języku polskim przejrzysty to m.in. łatwy do odgadnięcia, odczytania, zrozumienia; 
jasny, wyrazisty, zrozumiały, jednoznaczny”, Podaję za hasłem „przejrzysty” w: S. Dubisz, E. Sobol 
(red.), Uniwersalny słownik.

14 W obrocie gospodarczym pojawia się na gruncie prawa zamówień publicznych. Zgodnie 
z art. 5a ust. 3 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 
ze zm.) „zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskrymina-
cyjny”.

15 Dz.U. z 2014 r. poz. 827.
16 Pub.L. 111–203, H.R. 4173.
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my dość mechanicznie z ochroną konsumentów (przypomnę, że jest to jedna 
z form wykonania obowiązku ochrony konsumentów zawartego w normie pro-
gramowej z art. 76 Konstytucji RP), a z perspektywy teorii prawa cywilnego będą 
one dowodem na tzw. publicyzację prawa prywatnego. Przyznanie roszczenia 
o udzielenie informacji przez innych uczestników obrotu gospodarczego może 
prowadzić do zachowania rzeczywistej autonomii woli stron. Do tego zagadnie-
nia nawiązał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21.4.2004 r. (K 33/03) ocenia-
jąc zgodność z Konstytucją RP obrót biopaliwami ciekłymi z nieoznakowanych 
dystrybutorów17. 

Wracając do głównego wątku rozważań, tzn. do jawności kojarzonej przede 
wszystkim z antynomią obowiązku zachowania czegoś w poufności, pragnę za-
stanowić się na prawnym umocowaniem podmiotów prawa cywilnego do zacho-
wania informacji w poufności. Czy i dlaczego zatem zdarzenie cywilnoprawne 
kreuje taki obowiązek? Jakie są jego granice? Odpowiedzi na te pytania będę 
poszukać przede wszystkim – zgodnie z tytułową wytyczną – w orzecznictwie 
sądów powszechnych. Jednocześnie bogactwo regulacji prawnych nie pozwala 
mi na całościowe, usystematyzowane omówienie orzecznictwa sądów powszech-
nych dotyczącego ochrony tajemnicy, tudzież przełamanie prawnego obowiąz-
ku zachowania informacji w poufności. Niewątpliwie ten wątek pozostaje stałym 
elementem dyskursu naukowego dotyczącego systemu dowodowego w procesie 
cywilnym i karnym. Na potrzeby niniejszego opracowania pragnę skupić się na 
wertykalnym, publicznym podmiotowym prawie do informacji publicznej, ile-
kroć wchodzi ono w kolizję z prawem podmiotów cywilnoprawnych do zacho-
wania informacji o sobie w sferze poufności, tajemnicy.

17 „Jeśli (...) potwierdziłby się negatywny wpływ paliw ciekłych na stan silników, ekonomię 
jazdy i osiągi pojazdów to wielu kierowców poszukiwałoby na stacjach paliw benzyny albo oleju 
napędowego czystego, czy też zawierającego jak najmniejszą domieszkę biokomponentów. Dla 
owocności takich poszukiwań wiodące znaczenie ma jednoznaczna, dostępna konsumentowi 
informacja, która uniezależniałaby go od ustnych «zapewnień» obsługi stacji o «czystości» 
sprzedawanego paliwa. Odnosząc się do wyrażonego na rozprawie poglądu, że klienci mogą 
na stacji paliw żądać atestu i z tego dokumentu dowiedzieć się, jakie paliwo jest im oferowane, 
przewidzieć można, że dopóki nie będzie ustawowego obowiązku wywieszenia takiego atestu 
w miejscu dostępnym, albo przynajmniej jego udostępnienia na żądanie klienta, dopóty sprze-
dawcy – powołując się na tajemnicę handlową, albo inne przeszkody – będą odmawiali”, pkt III.16 
uzasadnienia wyr. TK z 21.4.2004 r., K 33/03, Legalis.
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§ 2. Charakter podmiotu prawa prywatnego i jego 
wpływ na ograniczenie jawności

I. Uwagi wprowadzające
Wcześniejsze rozważania nad kryteriami wyróżnienia sfery prywatnoprawnej 

nie poruszały wątku podmiotów prawa cywilnego. Również w doktrynie przyję-
to, że charakter podmiotu nie ma znaczenia rozstrzygającego dla kreślenia granic 
pomiędzy prawem publicznym a prywatnym.

Element podmiotowy ma jednak kolosalne znaczenie, jeśli ustawę (źródło 
prawa cywilnego) rozpatrujemy w hierarchicznej strukturze źródeł prawa (zob. 
art. 87 ust. 1 Konstytucji RP). Regulacja ustawowa nie może przesądzać o sta-
tusie konstytucyjnoprawnym (ściślej rzecz ujmując: przyznanie w ustawie oso-
bowości prawnej nie oznacza, że osobie prawnej będą przysługiwać wszystkie 
wolności i prawa określonej w rozdziale II Konstytucji RP), ponieważ prowadzi-
łoby odwrócenia hierarchii źródeł prawa. Z faktu przyznania osobowości praw-
nej nie należy wyprowadzać wniosku o tym, że osobie prawnej przysługują wol-
ności i prawa o charakterze konstytucyjnym. Świadomy wątłej przestrzeni dla 
rozwinięcia swojego stanowiska w niniejszym tekście poprzestanę na tezie, że 
osoby fizyczne posiadają znacznie silniejsze konstytucyjne umocowanie dla cy-
wilnoprawnych środków ochrony niż osoby prawne lub jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej. Uważam to za warte podkreślenia, po-
nieważ wciąż nie wyszliśmy poza ornamentacyjne traktowanie konstytucji przy 
charakterystyce i wykładni prawa cywilnego. Z jednej strony komentatorzy ko-
deksu cywilnego słusznie poszukają konstytucyjnego uzasadnienia (a tym sa-
mym pewnej interpretacyjnej bazy) dla dóbr osobistych z art. 23 KC18, z drugiej 
formułują równie lakoniczną co radykalną tezę, iż np. „ochrona dóbr osobistych 
osoby prawnej nie zależy od tego, z jakim typem osoby prawnej mamy do czy-
nienia. Nie ma też znaczenia sposób powstania tej osoby”19. Jeśli „odpowiednie” 
stosowanie postanowień art. 23 KC na mocy art. 43 KC przenosi w sobie konsty-
tucyjne założenie, iż o statusie osoby prawnej nie rozstrzyga zakres praw i obo-
wiązków określonych w ustawie, a w szczególności przyznana ustawą podmio-
towość prawna, to z dużą ostrożnością należy podchodzić do wiązania pewnych 
cech właściwych istocie ludzkiej z osobą prawną. Tym większą powściągliwość 

18 Zob. T. Sokołowski,  teza Nr 4–8 w komentarzu do art. 23 KC, [w:] A. Kidyba (red.), 
Kodeks, t. 1, 2012. 

19 Zob. A. Kidyba, teza Nr 11 w komentarzu do art. 43 KC, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks, 
t. 1, 2012 z powołaniem na wyr. SN z 14.11.1986 r., II CR 295/86, OSNC 1988, Nr 2–3, poz. 40 
oraz wyr. SA w Warszawie z 29.5.2000 r., I ACa 1617/99, Wok. 2001, Nr 11, s. 43.
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należy zachować w stosunku do osób prawnych działających w typowych dla 
prawa handlowego formach spółek kapitałowych, aczkolwiek kontrolowanych 
w całości lub znacznej części przez władze publiczne20.

Akcentowanie wątku podmiotowego służy wyjaśnieniu, z czego wynika impe-
ratyw nieukrywania lub ukrywania określonej informacji. Przypomnijmy truizm, 
że najbardziej powszechnym uczestnikiem obrotu prywatnoprawnego pozostaje 
osoba fizyczna i tutaj prawo prywatne – jak mało która gałąź prawa – uzyskuje 
silną podbudowę etyczną, moralną, psychiczną dla ochrony, wręcz zablokowa-
nia dostępu do informacji przed innymi uczestnikami obrotu cywilnoprawnego. 
Jeśli upatrujemy w prawie cywilnym (a ściślej rzecz biorąc: w prywatnoprawnej 
metodzie regulacji) gwarancji wolności jednostki, to środki ochrony dóbr osobi-
stych (art. 24 w zw. z art. 23 KC), ochrona informacji udostępnionych w trakcie 
negocjacji z zastrzeżeniem poufności na zasadzie zbiegającej się odpowiedzial-
ności deliktowej i kontraktowej21 (art. 72ą KC) oraz swoboda ksztaůtowania sto-
sunku zobowiŕzaniowego z moýliwoúciŕ nakůadania horyzontalnych obowiąz-
ków informacyjnych może i powinna być postrzegana jako instrument ochrony 
wolności człowieka (art. 31 ust. 1 Konstytucji RP22) i jego życia prywatnego (zob. 
art. 47–51 Konstytucji RP). Inaczej rzecz ujmując: nie redukujemy wszelkiego 
rodzaju uprawnień informacyjnych wyłącznie do relacji majątkowych, a tym 
bardziej do ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot 
prawa cywilnego. Zasada wolności człowieka stanowi zasadę przewodnią konsty-
tucyjnego statusu jednostki i nie powinno budzić naszych wątpliwości, że w ten 
sposób twórcy konstytucji uznali ludzką swobodę decydowania o własnym po-
stępowaniu. Zasada wolności stanowi jednocześnie „zasadę ustroju (...) jedną 
z podstawowych wartości, wokół których osnuty jest cały porządek konstytu-
cyjny”23. Jednocześnie nie możemy zapominać, że wolność człowieka (w tym 
jego autonomia informacyjna) „podlega harmonizacji z innymi zasadami kon-
stytucyjnymi, które nakazują różnego rodzaju ograniczenia wolności. W pierw-
szej kolejności wymienić tu trzeba «obowiązek solidarności z innymi» (Wstęp 
do konstytucji), określenie Rzeczypospolitej jako «dobra wspólnego wszystkich 
obywateli» (art. 1) i nałożenie na każdego obowiązku: «szanować wolności i praw 

20  W  przeszłości  odmawiano  ochrony  konstytucyjnoprawnej  np.  spółkom  akcyjnym 
o dominującej pozycji Skarbu Państwa. Szerzej na ten temat piszę w M. Bernaczyk, Pojęcie, 
s. 232–281.

21 Stanowisko takie zajął P. Machnikowski, zob. tezę Nr 8 w komentarzu do art. 721 KC, 
[w:] E. Gniewek (red.), Kodeks, 2006, s. 195.

22 „Wolność człowieka podlega ochronie prawnej”.
23 L. Garlicki, teza Nr 6 w komentarzu do art. 31 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), 

Konstytucja, t. III, 2003, s. 5.
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innych» (art. 31 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP), przypomnieć też należy «klasyczną» 
antynomię wolności i równości”24.

Rodzaj podmiotu prawa cywilnego ma więc znaczenie dla oceny dopusz-
czalnego zakresu uprawnień do zachowania określonych informacji w stanie po-
ufności, tajemnicy. Jeśli zgadzamy się z poglądem, że możliwość zaktualizowa-
nia czyjegoś obowiązku dochowania poufności, tajemnicy pod rygorem sankcji 
oznacza na ogół ograniczenie wolności i praw drugiego podmiotu, to ograni-
czenia te muszą być uzasadnione interesem przewidzianym w Konstytucji RP. 
W szczególności ma to miejsce wówczas, jeśli takie ograniczenie wynika z jed-
nostronnej czynności prawnej. Rozpowszechnianie i ukrywanie informacji o so-
bie traktujemy jako przejaw wolności człowieka, ale na gruncie prawa cywilnego 
z tych swobód korzystają również osoby prawne. Można (i należy) mieć wątpli-
wości, czy osobom prawnym powinno się przypisywać cechy osób fizycznych. 
Sytuacja tych ostatnich w sferze tzw. autonomii informacyjnej (zob. dalsze uwa-
gi) może się istotnie różnić. 

II. Prywatność jako dobro osobiste osoby fizycznej
Uzasadnienie dla różnicowania statusu informacyjnego osoby prawnej i fi-

zycznej bierze swój początek w motywacjach, które skłaniają ludzi do ogranicze-
nia dostępności do informacji o własnej działalności. Skłonność osoby fizycznej 
do jawności lub tajności ma wręcz egzystencjalny wymiar i przesądza o istocie 
człowieczeństwa.

W trakcie wykładu z historii powszechnej państwa i prawa rzadko zwracamy 
uwagę, że pierwsze znane nam normy prawne chroniące człowieka przed inge-
rencją osób trzecich (np. poprzez naruszenie fizycznych granic domostwa) po-
wstały w Kodeksie Hammurabiego ok. 1760 r. p.n.e.25. Porównywanie prawa ta-
lionu ze współczesnymi klasycznymi instytucjami prawa karnego lub cywilnego 
może wywoływać uśmiech, ale w literaturze zachodniej porządek wykładów po-
święconych prawu do prywatności nie stroni od historycznych przeglądów się-
gających nierzadko 4000 lat wstecz. Nie prowadzi się ich w celu snucia analogii 
pomiędzy regulacjami prawnymi, lecz przede wszystkim dla zasygnalizowania 
ludzkiej potrzeby do poszukiwania odosobnienia, wolności od ingerencji uzna-
nej w danej epoce za szkodliwą. Przyjmuję, że dla współczesnej prób zmierzają-
cych do konceptualizacji prywatności najistotniejsze znaczenie ma okres oświe-
cenia. W 1690 r. angielski filozof John Locke pisze: „Mimo, że ziemia i wszystkie 

24 Tamże.
25 „Jeśli obywatel (w ścianie) domu wyłom uczynił, przed wyłomem tym zabije się go i po-

wiesi” (§ 21 Kodeksu Hammurabiego).
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niższe istoty są wspólne wszystkim ludziom, człowiek dysponuje własnością swej 
osoby”26. Poglądy Locke‘a zakładały, że cztery podstawowe prawa człowieka jak 
prawo do życia, wolność, równość i dążenie do szczęścia łączą się z obowiązkiem 
ich ochrony przez władzę publiczną. Amerykańska Deklaracja Niepodległości 
z 1776 r. i późniejsza Konstytucja USA z 17.9.1787 r. (weszła w życie 4.3.1789 r.) 
jest dowodem przekładu tej myśli politycznej na grunt obowiązującego prawa. 
III i I� poprawka do konstytucji federalnej USA to jeden z wielu przykładów 
ochrony przed arbitralną ingerencją, aczkolwiek wykoncypowaną przede wszyst-
kim z myślą o ingerencji władzy w domostwo i w oparciu o negatywne doświad-
czenia okresu rewolucji amerykańskiej. Pod rządami amerykańskiej konstytucji 
federalnej i w amerykańskim prawie cywilnym doszło do pierwszych prób kon-
ceptualizacji prawa do prywatności. Początków słynnego hasło „prawo do bycia 
pozostawionym w spokoju” (ang. right to be let alone) poszukuje się już w uza-
sadnieniu wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Wheaton v. Pe-
ters z 19.3.1834 r.27, chociaż za najbardziej rozpowszechnioną cezurę czasową 
uznaje się artykuł z 1890 r. (zaliczany dziś do najbardziej wpływowych pozycji 
piśmiennictwa na świecie) autorstwa harvardzkich profesorów Samuela D. War-
rena i Louisa D. Brandeisa28. Angielskie right to be let alone29 z końca XIX w. stało 
się uniwersalną definicją prywatności towarzyszącą współczesnej filozofii i nauce 
prawa, aczkolwiek postęp technologiczny i przemiany społeczne przekształciły 
ten definiens w bazę do dalszych rozważań.

W piśmiennictwie amerykańskim przypomina się, że ówczesna definicja na-
bierała konkretów za sprawą kontekstu, a ten stanowiło amerykańskiego pra-
wo prywatne. Samuel D. Warren i Louis D. Brandeis nie aspirowali do stworze-
nia monumentalnej teorii prawa do prywatności, chodziło raczej o uzasadnienie 
nowego deliktu30. Przeniesienie prawa do prywatności na grunt konstytucyjny 
miało jednak ścisły związek z osobą Brandeisa. W 1928 r. powtórzył on swoje 

26 J. Locke, Dwa traktaty, s. 181.
27 33 U.S. (8 Pet.) 591 (1834)
28 S.D. Warren, L. Brandeis, The Right, s. 193–220. 
29 Cytowane sformułowanie nie pochodzi od ww. Autorów. Ci ostatni zresztą otwarcie 

powiązali źródło tego sformułowanie z osobą amerykańskiego sędziego Thomasa Cooleya, zob. 
S.D. Warren, L. Brandeis, The Right, s. 195 z powołaniem na T.M. Cooley, A Treatise, s. 29.

30 J.T. Soma, S.D. Rynerson, E. Kitaev, Privacy, s. 13. Anglosaska kultura prawna końca 
XIX w. borykała się nad źródłem i zakresem cywilnoprawnej ochrony człowieka przed bardzo 
zróżnicowanym formami aktywności innych osób, wykorzystaniem wizerunku lub utworów. 
Zwracano uwagę, że common law oraz prawo stanowione nie posiada środków ochrony prawnej 
ukierunkowanych na prawo do prywatności jako takie, lecz dostrzega elementy, które budują 
sferę prywatności (np. ochrona przed zniesławieniem, posługiwaniem się wizerunkiem, imie-
niem, nazwiskiem). Wówczas nie przewidywano jeszcze rozwoju techniki automatycznego 
przetwarzania danych, ale przypuszczano, że postęp technologiczny (w artykule S. D. Warrena 
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słynne the right to be let alone jako sędzia federalnego Sądu Najwyższego w zda-
niu odrębnym do wyroku z 4.4.928 r. w sprawie Roy Olmstead v. United States: 
„(...) [twórcy Konstytucji USA – M.B.] przyznali w stosunku do rządu prawo 
do bycia pozostawionym w spokoju - najszersze z praw i najbardziej cenione 
przez cywilizowanych ludzi. Aby chronić to prawo, każde nieusprawiedliwione 
naruszenie prywatności jednostki ze strony rządu, niezależnie od zastosowanych 
przezeń środków, musi być postrzegane jako naruszenie Czwartej Poprawki. Na-
tomiast wykorzystanie w postępowaniu karnym faktów zdobytych w wyniku 
tego naruszenia powinno być uznane za naruszenie Piątej Poprawki”31. Stwier-
dzenie, że Konstytucja USA chroni prawo do prywatności padło dopiero w wy-
roku z 7.6.1965 r. Sądu Najwyższego w sprawie Griswold v. Connecticut32. Wów-
czas Sąd Najwyższy USA uznał, że prawo do prywatności (niewypowiedziane 
dosłownie) wynika w sposób dorozumiany z poszczególnych uprawnień Billu 
o Prawach, a w szczególności z I, III, I� oraz � Poprawki do Konstytucji USA. 
W tym ujęciu wolność od określonych form ingerencji (tworzących elementy 
dzisiejszych definicji prywatności) uznano za społeczną, filozoficzną podbudo-
wę wyprzedzającą tekst konstytucji i jej poprawek. Wyrok w sprawie Griswold 
v. Connecticut uznał za niekonstytucyjny stanowy zakaz rozpowszechniania 
i wykorzystywanie środków antykoncepcyjnych (w tym szereg współsprawczych 
form tego zakazu)33. Mając świadomość silnych emocji, jakie to zagadnienie wy-
wołuje na początku XXI w. w polskim społeczeństwie34, warto odnotować kieru-
nek rozumowania proponowany w sprawie Griswold: w zdaniu odrębnym Pre-
zes Sądu Earl Warren oraz William J. Brennan wskazywali, że Konstytucja USA 
chroni prawo do prywatności, ale jego konstytucyjny status uzasadniali prawno-

i L. D. Brandeis nowinką techniczną była fotografia) umożliwi czerpanie i rozpowszechnianie 
wiedzy o drugim człowieku na nieznaną ówcześnie skalę.

31 277 U.S. 438, 478 (1928). Sprawa z epoki prohibicji dotyczyła wykorzystania w postępo-
waniu karnym dowodu w postaci stenogramu z podsłuchu telefonicznego.

32 381 U.S. 479 (1965).
33 Zagadnienie prawne postawione przed Sądem Najwyższym USA sprowadzało się do 

następującego pytania: czy Konstytucja USA chroni (przed naruszeniem ze strony władz sta-
nowych) prawo do „prywatności małżeńskiej” tj. możliwości małżonków do uzyskania porady 
w zakresie stosowania środków antykoncepcyjnych.

34 Por. wyr. ETPCz z 30.10.2012 r. w sprawie Nr 57375/08, P. i S. v. Polska dotyczący zgwał-
conej nastolatki usiłującej uzyskać dostęp do procedur przerywania ciąży. Obok naruszenia 
prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego (art. 8 EKPCz) przed polskimi orga-
nami władzy publicznej i w placówkach służby zdrowia doszło m.in. do naruszenia prawa do 
ochrony przed nieludzkim i poniżającym traktowaniem (art. 3 EKPCz), oraz prawa do wolności 
i bezpieczeństwa (art. 5 ust. 13 EKPCz). 
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naturalnym łącznikiem w postaci IX Poprawki do Konstytucji USA35. Ten po-
gląd warto odnotować zważywszy na podobną filozofię „wtórności prawa wobec 
bytu człowieka” zakodowaną w art. 30 Konstytucji RP, która dodatkowo i wprost 
posłużyła się pojęciem życia prywatnego i rodzinnego przy opisie dóbr chronio-
nych (por. art. 45 ust. 2, art. 47 Konstytucji RP36). 

Za wolnością człowieka od nadmiernej ingerencji stoi cały wachlarz czyn-
ników uzasadniających wieloaspektowe prawo do prywatności. Świadczy o tym 
rozbicie prawa do prywatności na szereg przepisów: art. 31 ust. 1, 47, 48, 49, 
50 i 51 Konstytucji RP. Podobnie ma się rzecz w przypadku katalogu dóbr oso-
bistych z art. 23 KC. Znajdują się w nim obszary ludzkiej egzystencji tak ściśle 
powiązano z naszą naturą, że próba ich „współdzielenia” z otoczeniem wiąże się 
z cierpieniem psychicznym i fizycznym przekreślając tym samym istotę dobra 
osobistego (np. nietykalność cielesna, sfera własnej seksualności). Inne (np. twór-
czość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska) są poddawane ogra-
niczeniom w interesie ogółu (np. wyłączne prawa twórcy doznają ograniczeń za 
pomocą instytucji dozwolonego użytku chronionych utworów, zob. art. 23–35 
ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych37). 

Warto, abyśmy mieli  świadomość, że dyskusja nad  jawnością  i  tajnością 
w nauce prawa jest dyskusją o kolidujących interesach. Orzecznictwo dot. pra-
wa do prywatności (pomijając acquis constitutionell wypracowany przez Try-
bunał Konstytucyjny w ramach kontroli abstrakcyjnej) odnosi się bezpośred-
nio do konfliktów pomiędzy jednostkami, ew. konfliktów pomiędzy jednostką 
a grupami, organizacjami. Rozwiązanie tej kolizji wymaga odcięcia zaintereso-
wanej stronie dostępu do informacji albo ujawnienia poszukiwanej informacji 
wbrew woli osoby, której sporna informacja dotyczy. Z punktu widzenia pra-
wa cywilnego można przywołać banalną konstatację o bezprawności naruszenia 
dóbr osobistych, jeśli działanie naruszyciela nie mieści się w zasadach i regułach 
prawa (a zwłaszcza prawa karnego; zob. art. 11 KPC). Taki zabieg retoryczny nie 
rozwiązuje problemu, lecz jedynie odsuwa go w czasie. Warto przy tym zapa-
miętać, że od 6.6.2011 r.38 w Polsce penalizuje się „istotne naruszeniu prywat-
ności” (art. 190a § 1 KK) wywołane uporczywym nękaniem (tzw. przestępstwo 
stalkingu i „kradzież tożsamości” z art. 190a § 1–2 KK). Zgodnie z wyraźną in-
tencją ustawodawcy, owo istotne naruszenie prywatności nie musi wywoływać 

35 „Wymienienie w konstytucji określonych praw nie oznacza zniesienia lub ograniczenia 
innych praw, przysługujących ludowi”.

36 Ochrona prywatności jest też naczelną wytyczną przy tworzeniu oraz stosowaniu prawnego 
reżimu chroniącego najemców, użytkowników i konsumentów (zob. art. 76 Konstytucji RP).

37 T.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.
38 Zob. art. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny z 25.2.2011 r. (Dz.U. Nr 72, 

poz. 381).
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poczucia zagrożenia pokrzywdzonej osoby. Rodzi to podobne problemy, co spra-
wy dotyczące naruszenia prywatności na gruncie cywilnoprawnym. Pomijając 
ustawowe kontratypy i problem stopniowania (nie każde, lecz „istotne” narusze-
nie podlega karze), brakuje wytycznych do oceny sytuacji39, w której podmiot 
ingerujący40 w prywatność powołuje się na wykonywanie swojego prawa pod-
miotowego41. W mojej ocenie, z tym zjawiskiem mamy najczęściej w przypadku 
powoływania się na swobodę pozyskiwania lub rozpowszechniania informacji, 
względnie wywodzenie prawa do informacji o życiu osoby trzeciej ze względu 
na chęć wykonywania własnych praw podmiotowych. Nie wydaje się, aby powo-
łanie się na wykonywanie prawa podmiotowego wyłączało bezprawność, skoro 
koniecznym zagadnieniem pozostaje gradacja interesów chronionych za pomo-
cą poszczególnych praw podmiotowych. Z pewną powściągliwością należy za-
tem podchodzić do tezy Sądu Okręgowego, który oceniając nagrywanie powoda 
bez jego wiedzy42 w trakcie kontaktów z dzieckiem następująco argumentował 
za wyłączeniem bezprawności naruszenia dóbr osobistych przez pozwanego: 
„Działanie przez stronę w ramach jej uzasadnionego prawnie interesu (dążenia 
do wykazania swych racji przed sądem) nie może być traktowane ani jako bez-
prawne, ani nawet jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jeśli rze-
czywiście ma ono na celu wyłącznie ochronę interesów tej strony, a nie realiza-
cję jakichś nieetycznych zamiarów, (ośmieszenie drugiej strony, zaszkodzenie jej 
interesom, zemszczenie się, itp.). (...) prawo do sądu uchyla bezprawność zacho-
wania polegającego na nagraniu zachowania przeciwnika procesowego bez jego 
wiedzy i zgody. Uwzględnienie żądania strony zależy od wykazania przez nią 
prawdziwości jej twierdzeń, stąd też zdobywanie przez stronę dowodów w po-

39 Świadczą o tym chociażby propozycje literatury komentarzowej dot. art. 190a § 1 KK, 
które postulują stosowanie na zasadzie analogii cywilistycznego, anglosaskiego testu reaso-
nable bystander test, zob. M. Mozgawa, teza Nr 7 w komentarzu do art. 190a Kodeksu karnego, 
[w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks, 2014. Przykład Autora dot. możliwości legalnego przeszuki-
wania śmieci przywodzi na myśl wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie California 
v. Greenwood z 16.5.1988 r. [486 U.S. 35 (1988)], ale nawet w tej głośnej amerykańskiej sprawie 
nie uznano przeszukania śmieci bez nakazu (zob. I� Poprawkę do Konstytucji USA) za legalne 
per se, lecz z tego powodu, iż osoba pozbywająca się odpadków (w tym śladów inkryminowanego 
korzystania z narkotyków) nie miała „uzasadnionego oczekiwania prywatności” i 

40 O tym, z jakim wachlarzem zachowań i środków naruszenia możemy mieć do czynienia 
świadczą m.in. spostrzeżenie Sąd Najwyższego na gruncie art. 190a § 1 KK. Sąd nie ma wątpli-
wości, że istotne naruszenie prywatności (polegające m.in. na obserwacji innej osoby, pozyski-
waniu jej danych osobowych; zob. także art. 190a § 2 KK) może przebiegać bez przejawiania 
agresji. zob. post. SN z dnia 12.12.2013 r., III KK 417/13, Legalis. 

41 Zob. A. Cisek, teza Nr 9 w komentarzu do art. 24 Kodeksu cywilnego, [w:] E. Gniewek 
(red.), Kodeks, 2006 s. 60.

42 Zob. art. 267 § 3 KK oraz zakaz dowodowy wynikający z art. 168a KPK dodanego 1.7.2015 r. 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1247).
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staci nagrań zachowania przeciwnika procesowego musi być traktowane jako 
przejaw skutecznej realizacji konstytucyjnego prawa do sądu. Odbieranie stro-
nie tej możliwości niejednokrotnie prowadziłoby do uniemożliwienia jej wy-
kazania prawdziwości jej twierdzeń i oddalenia żądania”43. To, co rodzi pewne 
wątpliwości, to przyjęcie tezy, że zadeklarowanie przyszłego wykorzystania na-
grania innej osoby bez jej wiedzy i niejako „na zapas” wyłącza bezprawność. Sąd 
wyraźnie podkreślił, że cel [przyświecający sporządzeniu nagrania – M.B.] nie 
został osiągnięty z uwagi na odmowną decyzję sądu w przedmiocie dopuszcze-
nia przedmiotowego nagrania jako dowodu w sprawie rozwodowej44. Oczywi-
ście można przyjąć życzliwe domniemanie, że postronny czytelnik uzasadnienia 
nie zna kontekstu sprawy i jej materiału dowodowego, niemniej jednak powoła-
ny wyrok w niewielkim stopniu odnosi się do kwestii motywacji przyświecającej 
nagrywającemu (co nie znaczy, że pominięto ją milczeniem45). Dobro dziecka 
jest bezdyskusyjną wartością konstytucyjną (zob. art. 71 Konstytucji RP), która 
może uzasadniać podejmowanie działań prewencyjnych. Utrata komfortu psy-
chicznego osoby dorosłej o ukształtowanej osobowości przegrywa z ryzykiem 
nieodwracalności szkód fizycznych i psychicznych rozwijającego się dziecka. 
Wspomniane ryzyko i stan zagrożenia muszą być jednak uprawdopodobnio-
ne przez osobę podejmującą się naruszenia prywatności. W przeciwnym razie, 
stajemy przed ryzykiem totalnej, horyzontalnej inwigilacji uzasadnianej potrze-
bą „potencjalnego” wykonywania prawa podmiotowego lub jego ochrony, nie-
zależnie, czy w okolicznościach sprawy zagrożenie interesu prawnego ma cha-
rakter urojony, prawdopodobny, czy też realny. Takie zachowania nie pozostają 
również bez wpływu na ludzkie zachowanie, modyfikują je, a w skrajnych przy-
padkach prowadzą do eskalacji konfliktów. Koniec końców deklarowana chęć 
ochrony przez potencjalnym zagrożeniem (np. za pomocą permanentnej reje-
stracji wizerunku sąsiada i jego nieruchomości) zamienia się w samospełniającą 
się przepowiednię46. 

43 Wyrok SO w Poznaniu z 31.10.2014 r., I C 1883/14, opubl. Portal Orzeczeń Sądów Po-
wszechnych z powołaniem na D. Korszeń, Zakres zakazu.

44 Tamże.
45 Zleceniodawczyni usługi detektywistycznej poszukiwała potwierdzenia na okoliczność, że 

trakcie widzenia powód przejawia zachowania, „które zagrażają normalnemu rozwojowi dziecka”, 
w tym powtarzalnie i nieincydentalnie zwraca się do syna w „dziwaczny sposób”.

46 Dość wymowny przykład daleko posuniętego konfliktu sąsiedzkiego połączonego ze 
stałym nagrywaniem kamerą, dyktafonem i telefonem komórkowym opisano w uzasadnienie 
SA w Katowicach z 20.9.2012 r., � ACa 378/12, Legalis. W konkluzji Sąd odmówił ochrony 
prawnej, ze względu na obopólny charakter naruszenia dóbr osobistych („Porównywalne formy 
działania obu stron procesu, dopuszczających się naruszenia prawa do prywatności, (...) zdepre-
cjonowały wartość tego prawa w stanie faktycznym sprawy, nie czyniąc uzasadnionym udzielenie 
temu prawu stosownej ochrony prawnej”). 
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Nie może tu jednak działać prosta reguła zakorzeniona w dychotomii „pub-
liczny-prywatny”, a w szczególności reguła woli większości, która miałaby oka-
zywać się słuszna tylko ze względu na swą liczebność. Państwo demokratyczne 
(mimo mechanizmu rozstrzygania spraw głosami większości) nie jest synoni-
mem prymatu sfery publicznej nad sferą prywatną. Państwo demokratyczne 
skupia się raczej na obowiązku tworzenia instrumentów harmonizowania obu 
sfer, poszukiwaniu kompromisu pomiędzy zbiorowością a jednostką, aczkolwiek 
w historii ludzkości podział sfer na prywatną i publiczną nie oznaczał wcale ich 
równorzędnego traktowania. Maciej Chrabonszczewski przypomina, że opozycja 
publiczny-prywatny ma swoje źródło w starożytnej Grecji. Sfera prywatna była 
tam rozumiana jako sfera gospodarstwa domowego i obejmowała własność pry-
watną. Własność przybierała wymiar materialny (domostwo, ziemia) stwarzała 
fizyczną przestrzeń dla kultywowania swojego świata uczuć i myśli. Sfera prywat-
na była jednocześnie obszarem nierówności (kobiety, dzieci, niewolnicy i ludzie 
wolni), natomiast sfera publiczna – czyli obszar aktywności politycznej - zarezer-
wowana była dla wolnych obywateli, zrównanych w prawach i obowiązkach wo-
bec państwa. I choć – podobnie jak we współczesnym świecie – „strefa prywatna 
stanowiła niezbędne zaplecze dla aktywności jednostki, gdyż w niej rozgrywa-
ło się misterium narodzin i śmierci, i to ona wyznaczała granice sacrum, to była 
uznawana w jakimś sensie za gorszą od publicznej”47.

Próba opisania istoty prawa do prywatności i jego granic za pomocą podzia-
łu sfer życia społecznego na publiczne i prywatne może zdać egzamin we współ-
czesnym świecie tylko pod tym warunkiem, że uznamy człowieka (jednostkę) za 
osobą kreującą te sfery. Mówienie o tym, że istnieje jakaś (odosobniona) sfera 
prywatna i (ogólnodostępna) publiczna tworzy z gruntu fałszywy obraz jakoby 
istniały one obiektywnie, niezależnie od człowieka działającego w tej przestrze-
ni. Metaforyczność owych „sfer”, „przestrzeni” przesłaniają nam to, że te skróty 
myślowe stosuje się na opis rezultatów zachowań społecznych człowieka polega-
jących na interakcji z innymi ludźmi lub ucieczki od zbiorowości, ludzkiej uwa-
gi lub rejestracji przez maszynę zaprogramowaną przez człowieka. Zakwalifiko-
wanie informacji o osobie do kategorii podlegającej ochronie nie powinno się 
odbywać mechanicznie, poprzez przywołanie sloganu o jej zaistnieniu w sferze 
publicznej, chociażby z tego powodu, że prywatność albo dostępność osoby nie 
jest kwestią jej wyboru, lecz często ma charakter przypadkowy lub przymusowy. 
Stan faktyczny powołany w głośnym wyroku SN z 17.9.2014 r. (I CSK 682/13)48 

47 M. Chrabonszczewski, Prywatność. Autor przypomina, że poglądy Platona na własność 
prywatną lub rodzinę sytuowały je jako coś wręcz szkodliwego, przeszkadzającego klasie rzą-
dzącej w rządzeniu; tamże, s. 32–33. 

48 Legalis.
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dotyczącym utrudnienia osobie w podeszłym wieku dostępu do toalety pokazu-
je, że dla zrealizowania potrzeby fizjologicznej pokrzywdzony musiał ubiegać się 
o pomoc i uwagę osób trzecich.

Wspomnienie osób trzecich, ostrość (chociażby z językowego punktu widze-
nia) podziału na publiczne i prywatne, a także postulat judykatywy49, aby przy 
ocenie dóbr osobistych odwoływać się nie tylko do subiektywnych ocen domnie-
manego pokrzywdzonego, ale i („obiektywnej”?) reakcji społeczeństwa wobec 
naruszenia dobra osobistego, ujawnia jeszcze jeden istotny wątek: groźbę zde-
precjonowania prywatności w obszarze prawa cywilnego i karnego. Tymczasem 
w nauce prawa słusznie sygnalizuje się, że kreślenie takich dychotomii w nurcie 
utylitarystycznym „rzadko kiedy sprzyja prawom indywidualnym, chyba że in-
teresy przywołane w imieniu dobra wspólnego są banalne”50. Pod pojęciem dóbr 
osobistych rozumie się (uzewnętrzniony lub nieuzewnętrzniony) indywidualny 
świat uczuć i myśli. Jednakże za istotny, podlegający ocenie prawnej problem na-
leży uznać sytuację, w której ów świat zaczyna poddawać się „tyranii większości”, 
tzn. zaczyna funkcjonować w sposób zależny od sfery publicznej (reakcji zbioro-
wości)51. W wielu przypadkach należy badać nie tylko dobrowolność ujawnienia 
określonych informacji, ale (często dorozumiane) warunki, reguły społeczne, na 
których owo ujawnienie nastąpiło. Nie jest wykluczona również zmienność tych 
sfer w czasie, tzn. przechodzenie pewnych elementów z jednej sfery do drugiej52. 
Opis sfery prywatnej i publicznej w piśmiennictwie opisuje się za pomocą po-
równania do przestrzeni przeplatanej kryterium dostępności dla innych osób. 
Ale te kryteria potrafią być niezwykle trudne do przełożenia na praktykę, np. ze 

49 Por. uzasadnienie wyr. SN z 17.9.2014 r., � CK 69/04, Legalis: „Zarówno w doktrynie, jak 
i w orzecznictwie Sądu Najwyższego uznaje się, że decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne 
odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, ale to, jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie to 
naruszenie” z powołaniem na wyroki SN z 5.4.2002 r., II CKN 953/00, Legalis; z 26.10.2001 r., 
� CKN 195/01, Legalis; z 16.1.1976 r., II CR 692/75, Legalis.

50 D.J. Solove, Nothing to Hide, s. 49. Autor słusznie pisze, że prywatność jest „wartością 
społeczną” przyłączając się do poglądu, że prywatność (jako wyraz relacji jednostki ze społe-
czeństwem) powinna oprzeć się na następującym uzasadnieniu filozoficznym: dobro jednostki 
oraz dobro społeczeństwa są współzależne, a nie antagonistyczne (tamże, s. 49). 

51 Dość dobrze pokazuje to rozwój elektronicznych mediów społecznościowych (np. Fa-
cebook, Flickr, YouTube, Twitter), które zmodyfikowały dotychczasowy kierunek przepływu 
informacji. Osoba będąca niegdyś „biernym konsumentem” środków masowego przekazu została 
postawiona w roli nadawcy, który sam zasila sieć społecznościową treściami. Nie wdając się 
w niekończącą się dyskusję na temat wad i zalet okazuje się, że ludzie świadomie rozpowszech-
niają własny wizerunek lub inne informacje na swój temat (na ogół kojarzone jako prywatne, 
wręcz intymne), jednakże z oczekiwaniem określonej (najczęściej pozytywnej) percepcji ze strony 
pozostałych użytkowników. Zdobywana popularność jest środkiem do kreowania własnej marki 
(zjawisko nosi nazwę microcelebrity), A.E. Marwick, D. Murgia-Diaz, J.G. Palfrey, Youth, s. 25. 

52 M. Chrabonszczewski, Prywatność, s. 33.
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względu na np. ze względu na płynność członków grup nieformalnych i nowe 
środki komunikacji elektronicznej. W badaniach nastoletnich użytkowników 
mediów społecznościowych wykryto skłonność do dzielenia się dość intymnymi 
informacjami w zamian za przynależność, zaufanie i przyjaźń53. Ilość uczestni-
ków takiej formy komunikacji, publiczne (rozumiane jako ogólnodostępne) lub 
pół-publiczne profile użytkowników przy założeniu nieodzownego pośrednictwa 
podmiotu świadczącego usługę elektroniczną (i dokonującego przy tym retencji 
danych osobowych) nie dają się już opisywać metaforami operującymi pojęciem 
odosobnionej lub ogólnodostępnej przestrzeni.

W doktrynie prawa cywilnego przypomina się, że koncepcja prawa do pry-
watności trafiła na rodzimy grunt za sprawą Andrzeja Kopffa wyprzedzając dy-
wagacje nad prawami człowieka i konstytucyjnym katalogiem praw jednostki54. 
Autor opisywał „dobro osobiste w postaci życia prywatnego” chronione na pod-
stawie art. 23 i 24 KC jako „wszystko, co ze względu na uzasadnione odosob-
nienie się jednostki od ogółu społeczeństwa służy jej do rozwoju psychicznej 
i fizycznej osobowości oraz zachowania osiągniętej pozycji społecznej”55. Współ-
cześnie do otwartego katalogu dóbr osobistych zalicza się m.in. życie, zdrowie, 
nietykalność cielesną, integralność seksualną, wolność i swobodę sumienia, cześć 
człowieka, dobre imię osoby prawnej, nazwisko, pseudonim, stan cywilny, dane 
osobowe, poczucie przynależności do konkretnej płci, wizerunek, głos osoby fi-
zycznej, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość nauko-
wą, racjonalizatorską i artystyczną i wynalazczą, kult pamięci osoby zmarłej oso-
bie, prawo do grobu.

Utożsamianie dóbr osobistych z poszczególnymi konstytucyjnymi prawa-
mi podmiotowymi budzi jednak wyraźną rezerwę Trybunału Konstytucyjnego, 
który – w ślad za zasadą nadrzędności Konstytucji RP w systemie źródeł prawa 
(art. 8 ust. 1 Konstytucji RP) oraz stanowiskiem Marka Safjana – nie traktuje ich 
jako „przełożenia” konstrukcji cywilistycznej, stanowiąc, lecz „swoistą nadbu-
dowę nad regulacjami gałęziowymi”56. Powołana teza zbiega się z metodyką sto-
sowania prawa zaproponowaną przez SN w uzasadnieniu wyroku z 24.1.2008 r., 
I CSK 341/0757. Oceniając wpływ art. 31 ust. 3 Konstytucji RP Sąd Najwyższy 

53 P.M. Valkenburg, J. Peter, The Effects.
54 W państwach komunistycznych prawa człowieka chroniące jego prywatność nazywano 

„burżuazyjnymi”.
55 A. Koppf, Koncepcja, s. 32 i n. Nie wdając się w dyskusję nad konstrukcją prawną dóbr 

osobistych (w szczególności dylemat: poszczególne dobra osobiste czy „ogólne prawo osobi-
stości”) i ewolucję teorii cywilistyki w tej mierze. 

56 Zobacz pkt III.6 uzasadnienia prawnego wyroku TK z 12.11.2002 r., SK 40/01, Legalis, 
z powołaniem na: M. Safjan, Refleksje.

57 Legalis.
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przypisał mu rolę pewnych reguł preferencji, co do sposobu „rozstrzygania kon-
fliktu między, pozostającymi w opozycji, prawem do prywatności a wolnością 
prasy i prawem do informacji, przez rozważne wyważanie tych praw”. Sąd Naj-
wyższy trafnie zwrócił uwagę, że interesy określone w art. 31 ust. 3 zostały na-
kierowane w pierwszej kolejności na proces tworzenia prawa, jednakże dodał, że 
powołany przepis (norma) „stanowi zarazem dyrektywę wykładni pozakonstytu-
cyjnych przepisów chroniących prawo do prywatności, która powinna uwzględ-
niać określony w Konstytucji system wartości”58.

Z cytowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego trudno się nie zgodzić, acz-
kolwiek zaproponowana metodyka rozstrzygania konfliktów jest niezwykle trud-
na do przełożenia na praktykę z bardzo prozaicznego powodu: art. 24 § 1 in fi-
ne KC legalizuje różne postacie ingerencji w sferę prywatności („Ten, czyje dobro 
osobiste zostaje zagrożone [lub naruszone - M.B.] cudzym działaniem, może żą-
dać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne”) w przypadku 
powołania się na zgodność z niesprecyzowaną rodzajowo, obowiązującą w Polsce 
normą prawną. Oznacza to, że pozwany „naruszyciel” może wyjść poza ustawo-
wy zbiór norm i odwoływać się do norm wyższego rzędu (Konstytucja, ratyfiko-
wana umowa międzynarodowa, prawo stanowione przez organizację między-
narodową; zob. art. 91 ust. 1–3 Konstytucji RP). Doktryna prawa cywilnego 
dostrzega ten kierunek stwierdzając, że działanie na podstawie przepisu (w ra-
mach porządku prawnego) „to kategoria niezwykle obszerna i złożona. Moż-
na zaryzykować twierdzenie, iż większość ustaw w jakimś zakresie wyłącza bez-
prawność naruszenia jakiegoś dobra osobistego człowieka”59. Pomijając sytuacje, 
w których ustawodawca wypowiedział się na temat legalności wkroczenia w sferę 
dóbr osobistych i nie budzące większych kontrowersji przypadki dające się zre-
dukować do zgody pokrzywdzonego (volenti non fit iniuria), trudności zaczyna-
ją się piętrzyć tam, gdzie takiego unormowania zabrakło. Nie dziwią zatem dość 
surowe oceny dotyczące kolizji wolności wypowiedzi (lub szerzej - wolności po-
zyskiwania i rozpowszechniania informacji) z dobrami osobistymi: „Próba wyty-
czenia abstrakcyjnych granic między wolnością wypowiedzi a naruszeniem bez-
prawnym dóbr osobistych jest w zasadzie zadaniem niewykonalnym. Przegląd 
orzecznictwa daje obraz kazuistyki, gdzie próby nadania rozstrzygnięciu cechy 
ogólności w ostateczności kończą się niepowodzeniem z uwagi na nieporówny-
walność kolejnych spraw. Z ogólnikowych stwierdzeń z reguły niewiele wynika 
dla rozstrzygnięcia nowego casusu”60.

58 Tamże.
59 P. Księżak, teza Nr 37 w komentarzu do art. 24 KC, [w:] P. Księżak (red.), Kodeks, 2014.
60 P. Księżak, teza Nr 47, komentarz do art. 24 KC, [w:] P. Księżak (red.), Kodeks, 2014.
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Zaryzykuję stwierdzeniem, że współcześnie nie chodzi już o wytyczanie czy-
telnych podziałów pomiędzy tym, co publiczne a prywatne, lecz powrót do ka-
nonicznego wręcz elementu prawa do prywatności, którym jest wolność od nad-
miernej, dokuczliwej, szkodliwej ingerencji. Nazywając określone dobro prawne 
„prywatnym” jednostka dąży do ograniczenia jego dostępności innym chroniąc 
się przed rzeczywistymi lub spodziewanymi negatywnymi skutkami tej dostęp-
ności. Wbrew pozorom to samo założenie legło u podstaw uwspółcześnionej de-
finicji prawa do prywatności, którą sformułował w 1967 r. profesor Alan Furman 
Westin z Uniwersytetu Columbia (1929–2013): „Roszczenie jednostek, grup lub 
instytucji o samodzielne określenie kiedy, jak oraz w jakim zakresie informacja 
ich dotycząca jest przekazywana innym. Postrzegana w kategoriach uczestnictwa 
jednostki w życiu społecznym, prywatność jest dobrowolnym i czasowym wy-
cofaniem się osoby z ogólnej społeczności za pomocą środków fizycznych lub 
psychologicznych, zarówno do stanu odosobnienia lub intymności grupy lub też 
– w przypadku większych grup – do stanu anonimowości lub odosobnienia”61. 
Przesunięcie akcentu nastąpiło na dostępność informacji, co wyjaśnia, dlacze-
go tak często posługujemy się pojęciem „autonomii informacyjnej jednostki” 
traktując je jako jeden z najistotniejszych elementów prawa do prywatności. Au-
tonomia informacyjna oznacza, że to jednostka decyduje o tym, ile informa-
cji o sobie przekazuje otoczeniu. Takie rozumienie, głównie za sprawą standar-
dów Rady Europy62, przeniknęło do polskiego porządku prawnego za sprawą 
orzecznictwa TK jeszcze w okresie vacatio legis Konstytucji RP63. W uzasadnie-

61 A.F. Westin, Privacy.
62 W okresie transformacji ustrojowej najbliższym punktem odniesienia była Konwencja Rady 

Europy Nr 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych 
podpisaną w Strasburgu 28.1.1981 r. (ogłoszona D.n. 85–1203, 15.11.1985 r. – JO 20.11.1985 r.; 
weszła w życie 1.10.1985 r.)  i poszczególne rekomendacje dla sektora publicznego Państw 
Członkowskich, np. Rekomendacja 1 (81) w sprawie regulacji dotyczącej zautomatyzowanych 
medycznych banków danych, Rekomendacja 10 (83) w sprawie ochrony danych osobowych 
wykorzystywanych do celów badań naukowych i statystyki, Rekomendacja 1 (86) w sprawie 
ochrony danych osobowych wykorzystywanych do celów opieki społecznej, Rekomendacja 
2 (89) w sprawie ochrony danych osobowych wykorzystywanych w związku z zatrudnieniem, 
Rekomendacja 10 (91) w sprawie przekazywania osobom trzecim danych osobowych będących 
w dyspozycji instytucji publicznych.

63 W podobnym duchu wypowiedział się SN w uzasadnieniu wyr. z 12.9.2001 r., III CKN 
360/98,  Legalis:  „(...)  granice  dopuszczalnej  krytyki  są  szersze  w  stosunku  do  polityków 
i ich działań publicznych niż wobec osób prywatnych. Na tle art. 10 Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności powstał dorobek orzeczniczy Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Polska ratyfikując Konwencję zgodziła się na 
jurysdykcję Trybunału w Strasburgu. Już z tego względu wypada mieć na uwadze dokonania 
orzecznicze Trybunału, nie sposób bowiem tolerować odmiennych standardów praw człowieka 
w Europie”.
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Część I. Ograniczenie jawności w postępowaniu sądowym...

niu wyroku z 24.6.1997 r., powołując się na ówczesną klauzulę demokratyczne-
go państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej 
(identyczną z obecnym brzmieniem art. 2 Konstytucji RP), TK uznał, „że art. 1 
przepisów konstytucyjnych daje też podstawy do sformułowania konstytucyjne-
go prawa do prywatności, rozumianego m.in. jako prawo do zachowania w ta-
jemnicy informacji o swoim życiu prywatnym”64. W uzasadnieniu wyroku TK 
z dnia 19 maja 1998 r. kontynuowano, że „prywatność odnosi się m.in. do ochro-
ny informacji dotyczących danej osoby i gwarancji pewnego stanu niezależno-
ści, w ramach której człowiek może decydować o zakresie i zasięgu udostępnia-
nia i komunikowania innym osobom informacji o swoim życiu”65. Mimo bardzo 
wielu różnic kulturowych, społecznych, technologicznych – u podłoża różnych 
koncepcji prywatności występuje oczekiwanie człowieka wobec innych ludzi, aby 
ci ostatni zachowali dystans, pozostawili uprawnionego w fizycznym (przestrzeń 
osobista, nietykalność cielesna) lub „cyfrowym” (tzw. prywatność informacyjna) 
odosobnieniu66. To założenie realizuje częściowo art. 51 Konstytucji RP67 oraz 
OchrDanOsU.

Cytowane definicje autonomii informacyjnej jednostki akcentują swobodę 
w przechodzeniu z jednej sfery do drugiej, ale poprzestanie na tym wątku może 
sugerować, iż żądanie prywatności staje się kaprysem sprowadzającym się do 
przechodzenia jednostki z jednej sfery w drugą. Współcześnie trudno mówić 
o pełnej swobodzie w tej mierze, skoro człowiek zachowuje bardzo silne związki 
ze społeczeństwem, a wręcz zostaje uzależniony od środków komunikacji elektro-
nicznej, z których co raz rzadziej korzystamy anonimowo. Prawu do kontroli in-
formacji o własnej osobie łączy, więc sferę doznań psychicznych z pewnym tłem 
społecznym: skoro nieupoważnione udostępnianie informacji o osobie wystawia 
nas na uwagę innych, to możemy ponosić negatywne konsekwencje „domnie-
mań, które inni rozwijają na podstawie udostępnionych informacji. A związku 
z tym strach przed nieprecyzyjnością wynikającą z ocen dokonanych w opar-
ciu o nieautoryzowaną informację ogranicza swobodę ludzi do postępowania 
zgodnie z własną wolą”68. Absolutyzowanie tej kontroli byłoby jednak szczegól-
nie niesprawiedliwe, w sytuacji, w której człowiek nie przerywa swoich więzi 

64 Zob. punkt III.1 uzasadnienia wyr. TK z 24.6.1997 r., K 21/96, Legalis.
65 Zob. punkt III.1 uzasadnienia prawnego wyr. TK z 19.5.1998 r., U 5/97, Legalis.
66 Por. A. Mednis, Prawo, s. 94.
67 Należy podkreślić silne ukierunkowanie ustrojodawcy na pozycję jednostki w tej sferze. 

Artykuł 51 ust. 1 Konstytucji RP otwiera zagadnienie osób fizycznych („Nikt nie może być obo-
wiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby”), 
natomiast w ust. 2 dodaje się, że „Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostęp-
niać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”. 

68 A.E. Marwick, D. Murgia-Diaz, J.G. Palfrey, Youth, s. 6 i literatura tam powołana.
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społecznych, zachowuje wpływ na życie drugiego człowieka, a jednocześnie od-
mawia mu wiedzy o tym, kto (ew. „co” w przypadku „osób prawnych) wywiera 
wpływ na jego życie. Podkreślę zatem, że prawo do prywatności nie ma charak-
teru absolutnego69. Nie mają go również uprawnienia do pozyskiwania informa-
cji (por. art. 54, 61, 74 Konstytucji RP). Prawo do prywatności, co zresztą wyni-
ka per se z konstrukcji art. 24 KC („Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone 
cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania (...)”), nie może być 
rozpatrywane abstrakcyjnie70, lecz każdorazowo w odniesieniu do zjawisk, dzia-
łań ingerujących w sferę prywatności. I tu nieuchronnie dotykamy zagadnienia 
wartościowania, rozstrzygnięcia kolizji, ponieważ stwierdzenie, że okolicznością 
wyłączającą bezprawność potencjalnego „naruszyciela” (w rozumieniu art. 24 
KC) jest np. zgoda uprawnionego, działanie w ramach porządku prawnego, wy-
konywanie prawa podmiotowego lub działanie w obronie uzasadnionego intere-
su niewiele wyjaśnia71. Wręcz przeciwnie ustalenie, że w okolicznościach sprawy 
doszło do wygaszenia domniemanej przesłanki bezprawności wymaga uprzed-
niego przyznania pierwszeństwa jednemu z uprawnień. Jednocześnie trudność 
potęguje fakt, że nasz system prawny nie daje podstaw do twierdzenia, że żąda-
niu odosobnienia przysługuje prymat w przypadku kolizji z innymi prawami 
jednostki72. Nie chcę podejmować w tym miejscu istotnego skąd inąd wątku le-
galizowania działania poprzez pozasystemowe odesłanie do dynamicznych zasad 
współżycia społecznego73, natomiast pragnę odnieść się do wzorców wynikają-
cych bezpośrednio z przepisów prawa.

III. Przykłady harmonizacji prawa do informacji 
i prywatności osoby fizycznej

Jedną z najbardziej wyrazistych płaszczyzn, na której obserwujemy konflikt 
pomiędzy pozyskiwaniem informacji a prawem do prywatności stało się pozy-

69 J. Braciak, Prawo, s. 176.
70 Tamże, s. 177.
71  Szerzej  na  ten  temat  zob.  S. Dmowski,  uwaga  Nr  6  w  komentarzu  do  art.  24  KC, 

[w:] S. Dmowski, S. Rudnicki (red.), Komentarz, 2008, s. 115 i powołane tam wytyczne SN 
z orzeczenia z 19.10.1989 r., II CR 419/89, Legalis.

72 Por. uzasadnienie wyr. SN z 11.10.2001 r., II CKN 559/99, Legalis, w którym SN wskazał, 
że: „poszukując odpowiednich relacji między prawem do informacji i wolności wypowiedzi 
a prawem do prywatności osób publicznych, nie można (...) wskazywać na podejście anglosa-
skie, gdyż zakres prawa do wolności wypowiedzi trzeba rozważać przy uwzględnieniu tradycji 
i poczucia tolerancji w danym społeczeństwie”.

73 Zob. S. Dmowski, uwaga Nr 4 w komentarzu do art. 24 KC, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki 
(red.), Komentarz, 2008, s. 113.
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