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Rozdział I. Ustrojowe podstawy swobody 
wypowiedzi w świetle prawa cywilnego

§ 1. Wpływ regulacji konstytucyjnych i konwencyjnych 
na prawo cywilne

I. Swoboda wypowiedzi w Konstytucji RP
Swoboda wypowiedzi jest wiodącym zagadnieniem społecznym, politycz-

nym i prawnym. Gwarantuje pluralizm, rządy prawa i demokrację. Obecnie 
w demokratycznych państwach swoboda wypowiedzi jako wartość sama w so-
bie nie jest kwestionowana, nawet w sytuacjach, kiedy media stają się nośnikiem 
ukierunkowanej polityki marketingowej lub gdy faktycznie swoboda wypowiedzi 
służy negowaniu innych demokratycznych wartości. Powszechna akceptacja tej 
swobody powoduje, że bada się jej przestrzeganie, zaś jej obowiązywanie uważa 
się zazwyczaj za oczywisty fakt. Powoduje to jednak, poprzez splot z pozoru nie-
budzących wątpliwości okoliczności, że niepostrzeżenie może dochodzić do zbyt 
daleko idącego jej ograniczania.

Internet jako nośnik wypowiedzi odgrywa obecnie jedną z istotniejszych, o ile 
nie najistotniejszą, rolę w przedmiotowym zakresie. Twórcy Konstytucji RP1, jak 
się wydaje, nie przewidywali, że w niedługim czasie instrumentarium do pub-
licznego wypowiadania się będzie dostępne dla każdego i co nie mniej istotne – 
będzie to narzędzie w zasadzie bezpłatne. Obecnie każdy może, bez specjalnych 
przygotowań merytorycznych i technicznych, nagrać swoją wypowiedź lub stwo-
rzyć pisemne opracowanie i zamieścić je w Internecie. Nie można wykluczyć, 
że nawet dotarcie do bardzo skromnego audytorium, wywoła doniosłe skut-
ki. Niezależnie jednak od przewidywań twórców Konstytucji RP, respektowane 
przez nich wartości pozostają aktualne. Odrębną kwestią jest realizacja tych war-
tości w przestrzeni wirtualnej.

Artykuł 54 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że każ demu zapewnia się  wolnoś ć  
wyraż ania swoich poglą dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informa-

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
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cji. Cenzura prewencyjna ś rodków społecznego przekazu oraz koncesjonowa-
nie prasy są  zakazane. Ustawa moż e jednak wprowadzić  obowią zek uprzedniego 
uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej (art. 54 ust. 2 
Konstytucji RP). Zgodnie zaś z art. 14 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska za-
pewnia wolnoś ć  prasy i innych ś rodków społecznego przekazu2. W orzeczni-
ctwie podkreśla się, że w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP wyraż one zostały trzy 
odrę bne, choć  powią zane i uzależ nione od siebie wolnoś ci: wyraż ania poglą dów, 
pozyskiwania informacji oraz rozpowszechniania informacji3. Wolnoś ci te sta-
nowią prawa jednostki4. Akcentuje się również, że ochronie konstytucyjnej pod-
legają wszelkie formy ekspresji, a przy tym swoboda wypowiedzi wiąże się przede 
wszystkim z wyrażaniem własnych poglądów i nie ogranicza się tylko do fak-
tów5. Przedmiotowy art. 54 Konstytucji RP porusza problem koncesjonowania. 
Rozwój Internetu, czy szerzej cyfryzacja przepływu informacji, zmienia faktycz-
ny charakter reglamentacji w sferze mediów, która w coraz mniejszym stopniu 
ma oparcie w uwarunkowaniach (ograniczeniach) technicznych (kwestia widma 
radiowego)6. Dodatkowo szeroki przepływ informacji w cyberprzestrzeni rodzi 
problem delokalizacji działalności medialnej. Przede wszystkim zaś serwisy in-
ternetowe, które nie są kwalifikowane jako tradycyjne media (prasa, radio i tele-
wizja) pełnią podobną rolę jak one, niejednokrotnie cechując się większym zasię-
giem. W dalszej części niniejszej pracy zostanie ukazane, że taka sytuacja rodzi 
prawną niepewność, która, nawet przy niekwestionowaniu zasadności rozwiązań 
reglamentacyjnych co do mediów, w zbyt dużym stopniu, jak się wydaje, wpływa 
na prawo do swobody wypowiedzi w przestrzeni wirtualnej.     

W kontekście mediów SN stwierdził7, że analogicznie do art. 10 Konwencji8, 
przepis art. 54 Konstytucji RP obejmuje nadawców, zarówno w zakresie, w ja-
kim realizują c własną  linię  programową , prezentują  „swoje” poglą dy, jak i wów-
czas, gdy ich rola ogranicza się  do zaprezentowania cudzych poglą dów. Zdaniem 
SN wolnoś ć  prezentowania cudzych poglą dów mieś ci się  w chronionej na mocy 
art. 54 Konstytucji RP wolnoś ci rozpowszechnienia informacji. W niniejszej pra-
cy prezentowanie cudzych poglądów, czy precyzyjniej w kontekście uwarunko-

2 Zob. szerzej m.in.: E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, s. 33–46.
3 Wyr. SN z 2.7.2013 r., III SK 42/12, Legalis.
4 Tamże; wyr. TK z 20.2.2007 r., P 1/06, OTK-A 2007, Nr 2, poz. 11; wyr. TK z 9.11.2010 r., K 13/07, 

OTK-A 2010, Nr 9, poz. 98.
5 Wyr. TK z 20.2.2007 r., P 1/06, OTK-A 2007, Nr 2, poz. 11.
6 Zob. w szczególności monografie: K. Chałubińska-Jentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne. 

Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Warszawa 2013 oraz K. Chałubińska-Jentkiewicz, 
Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cywilizacji, Warszawa 2011.

7 Wyr. SN z 2.7.2013 r., III SK 42/12, Legalis.
8 Konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnoś ci sporzą dzona 

w Rzymie (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).
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wań cyberprzestrzeni – udostępnianie platformy dla prezentowania takich po-
glądów, stanowi istotne zagadnienie. Internet jest na tyle rozbudowaną strukturą, 
że tematyka poszczególnych serwisów przenika się. Nierzadko nie będzie nawet 
można określić (z punktu widzenia odbiorcy), która treść jest „swoja”, a która 
„cudza”. Wydaje się, że dotychczasowe poglądy doktryny i judykatury na kwestię 
prezentowania cudzych poglądów są miarodajne również dla specyfiki działal-
ności internetowej. 

Jednocześnie art. 47 Konstytucji RP stanowi, że każ dy ma prawo do ochrony 
prawnej ż ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydo-
wania o swoim ż yciu osobistym. Ochrona udzielona mocą tego przepisu konku-
ruje z prawem do swobody wypowiedzi. Cywilnoprawna regulacja w zakresie 
ochrony dóbr osobistych koresponduje z art. 47 Konstytucji RP9.

Przepisy Konstytucji RP stanowią jedną z wytycznych dla interpretacji prze-
pisów prawa cywilnego, co szczególnie dostrzegalne jest w sytuacji, kiedy wpraw-
dzie prawo cywilne reguluje daną kwestię, jednak z uwagi na silną nieostrość 
norm, konieczne jest każdorazowe i zindywidualizowane dokonywanie wykładni 
przepisów na kanwie konkretnego przypadku. W takich przypadkach konieczne 
jest obszerne sięgnięcie do wartości konstytucyjnych, a nie tylko poprzestawanie 
na przepisach poszczególnych dziedzinach prawa. Niejednokrotnie adekwatniej-
sze dla sprawy będzie poszukiwanie wytycznych interpretacyjnych w Konstytucji 
RP niż w kodeksie z innej dziedziny prawa. Często następuje tymczasem odwo-
łanie się w sprawach cywilnych do przepisów KK10, zwłaszcza w razie koniecz-
ności rekonstrukcji na gruncie prawa cywilnego pojęć, które w obrocie mają zbyt 
szeroki zakres desygnatów. 

W takim stanie rzeczy pojawia się kluczowe pytanie, czy dobrom chronio-
nym wprost przez Konstytucję RP (opisanym przez Konstytucję RP) należy przy-
pisać silniejszą ochronę w prawie cywilnym niż przewidzianym w aktach usta-
wowych, a tym samym, czy dobrom tym w każdym przypadku (albo choćby co 
do zasady) przypisywać pierwszeństwo, o ile zaistnieje kolizja w zakresie ochro-
ny dóbr? Na tak postawione pytanie z pozoru odpowiedź wydaje się oczywi-
sta. Dobra chronione przez Konstytucję odgrywają pierwszorzędną rolę. Jednak 
twierdzenie takie – choć trafne na poziomie ogólnym – to jednak w sytuacji ana-
lizy konkretnych dóbr może okazać się zawodne z uwagi na trudność w określe-
niu zakresu ochrony udzielonego poszczególnym dobrom.

Swoboda wypowiedzi może być ujmowana jako realizacja praw osobowych 
podmiotu prawa cywilnego. Naruszanie tego prawa ingeruje w sferę wolności in-

9 Zob. J. Sadomski, Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008, 
s. 97–192 oraz przywołaną tam literaturę i orzecznictwo.

10 Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).



4

Rozdział I. Ustrojowe podstawy swobody wypowiedzi w świetle prawa cywilnego

nej osoby, a tym samym może być kwalifikowane jako naruszanie11 dobra oso-
bistego. Jednak w kontekście tematyki niniejszej pracy zarysowany problem nie 
jest rozstrzygający, ponieważ normy konstytucyjne zakładają współistnienie war-
tości (wolność słowa i ochrona czci oraz dobrego imienia), które chronione są 
również przez prawo cywilne. Tym samym przepisy Konstytucji RP nie stwarza-
ją jednoznacznych podstaw do rozwiązania konfliktu zasad (wartości) na grun-
cie prawa cywilnego.   

Sąd Najwyższy w sprawie III RN 64/0012 potwierdził, że Konstytucja RP 
ustanawia wyż sze standardy ochrony wolnoś ci wypowiedzi niż  przewidziane 
w art. 10 Konwencji. Tym samym dla ochrony to właśnie Konstytucja RP ma de-
cydujące znaczenie. Nie jest to jednak tożsame z całkowitym brakiem znaczenia 
konwencyjnego standardu ochrony. W innym orzeczeniu SN13 wyjaśnił, że choć 
zakres wolnoś ci wypowiedzi z art. 54 Konstytucji RP w porównaniu do swobo-
dy wypowiedzi z art. 10 wspomnianej Konwencji jest szerszy, to standardy krajo-
wy i mię dzynarodowy odnośnie do tego prawa podstawowego są  zbliż one, czego 
dowodzą  mię dzy innymi liczne odwołania TK do wyroków ETPCz, czy posiłko-
wanie się  przez komentatorów do Konstytucji RP orzecznictwem strasburskim.

W zakresie wolnoś ci wypowiedzi szczególną  uwagę  należ y zwrócić  na wyrok 
TK w sprawie K 4/0614, w którym uznano, ż e:
1) swoboda wypowiedzi jest jednym z fundamentów społeczeń stwa demokra-

tycznego, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostek;
2) swoboda ta nie ogranicza się  do informacji i poglą dów, które są  odbierane 

przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub oboję tne;
3) rolą  dziennikarzy jest rozpowszechnianie informacji i idei dotyczą cych spraw 

bę dą cych przedmiotem publicznego zainteresowania i mają cych publiczne 
znaczenie.
Trybunał Konstytucyjny15 i SN16 akcentują przy tym, że konstytucyj-

na wolnoś ć  wypowiedzi moż e doznawać  ograniczeń  w zwią zku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP, o ile ograniczenia te są  przewidziane w ustawie, są  konieczne dla 
ochrony wymienionych w tym przepisie wartoś ci (w szczególnoś ci moralnoś ci 
publicznej) oraz bę dą  dotyczyły korzystania z tej wolnoś ci, nie naruszają c przy 
tym jej istoty. Jednocześnie nie budzi wątpliwości, że rola mediów oraz swo-
body wypowiedzi w funkcjonowaniu demokratycznego społeczeń stwa powo-

11 Wyr. SN z 2.7.2013 r., III SK 42/12, Legalis.
12 Wyr. SN z 1.6.2000 r., III RN 64/00, Legalis.
13 Wyr. SN z 2.7.2013 r., III SK 42/12, Legalis.
14 Wyr. TK z 23.3.2006 r., K 4/06, OTK-A 2006, Nr 3, poz. 32; wyr. SN z 2.7.2013 r., III SK 42/12, 

Legalis.
15 Wyr. TK z 12.5.2008 r., SK 43/05, Legalis.
16 Wyr. SN z 2.7.2013 r., III SK 42/12, Legalis.
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duje, ż e ingerencja pań stwa w wolnoś ć  wypowiedzi medialnej dozwolona jest 
wyją tkowo i musi być  należ ycie uzasadniona. W zakresie dotyczą cym kontroli 
konstytucyjnoś ci interwencji prawodawcy w sferę  wolnoś ci mediów i swobody 
wypowiedzi, TK opowiedział się  za szczególnie surową  kontrolą  precyzji przepi-
sów wprowadzają cych ograniczenia w korzystaniu z tej wolnoś ci17. Zwrócić na-
leży uwagę, że TK przytoczony pogląd wyraził nie tylko wobec mediów, ale też 
wprost co do swobody wypowiedzi. W dalszej części poruszony zostanie kluczo-
wy problem kwalifikacji działalności internetowej (tzw. nowych mediów) jako 
mediów w dotychczasowym rozumieniu tego pojęcia. Jak się jednak wydaje, nie-
zależnie od rozważań definicyjnych na gruncie PrPras18 oraz ustawy o radiofo-
nii i telewizji19, zapatrywania na gruncie konstytucyjnym, podobnie jak w przy-
padku standardów konwencyjnych, odnoszone mogą być ogólnie do wszystkich 
środków masowego przekazu, a nie tylko tradycyjnie rozumianych mediów.

II. Swoboda wypowiedzi w kontekście praw człowieka
Zdaniem ETPCz swoboda wypowiedzi nie ogranicza się  do informacji 

i poglą dów, które są  odbierane przychylnie, uważ ane za nieobraź liwe lub neu-
tralne, lecz odnosi się  takż e do tych, które obraż ają , oburzają  lub wprowadzają  
niepokój20. Ze swobody tej korzystają  w rezultacie wypowiedzi, które nie są  po-
dzielane przez władze lub wię kszoś ć  społeczeń stwa. Swoboda obejmuje takż e 
wypowiedzi szokują ce, obraź liwe, godzą ce we wraż liwoś ć  odbiorców przekazu21. 
Dozwolona jest zatem bardzo krytyczna ocena okreś lonych zachowań .

Swoboda wypowiedzi obejmuje nie tylko treś ć  wypowiedzi, ale i jej formę , 
a takż e sam ś rodek przekazu22. Istotnym jest zwrócenie uwagi na objęcie za-
kresem również kwestii środka przekazu, co sprzyja dynamicznemu rozwojowi 
nowych ich postaci. Pojawianie się nowych środków przekazu ma również taką 
szczególną cechę, że przynajmniej w początkowym okresie funkcjonowania nie-
rzadko nie podlegają żadnej regulacji lub tradycyjne regulacje nie są w tym za-
kresie  egzekwowane.

17 Wyr. TK z 23.3.2006 r., K 4/06, OTK-A 2006, Nr 3, poz. 32.
18 Ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
19 Ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1531).
20 Wyr. ETPCz z 23.9.1994 r., Nr 15890/89, Legalis; wyr. ETPCz z 8.11.2012 r., Nr 43481/09, 

Legalis – cytuję za: wyr. SN z 2.7.2013 r., III SK 42/12, Legalis.
21 Wyr. ETPCz z 10.7.2003 r., Nr 44179/98, Legalis – cytuję za: wyr. SN z 2.7.2013 r., III SK 42/12, 

Legalis.
22 Wyr. ETPCz z 23.5.1991 r., Nr 11662/85, Legalis; wyr. ETPCz z 1.7.1997 r., Nr 20834/92, 

www.hudoc.echr.coe.int; wyr. ETPCz z 10.7.2003 r., Nr 44179/98, Legalis; wyr. ETPCz z 28.6.2001 r., 
Nr 24699/94, Legalis; wyr. ETPCz z 8.11.2012 r., Nr 43481/09, Legalis – cytuję za: wyr. SN z 2.7.2013 r., 
III SK 42/12, Legalis.
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Jednak swoboda wypowiedzi nie ma charakteru bezwzględnego (absolutne-
go). Moż e doznawać  róż nego rodzaju ograniczeń . Aczkolwiek wyją tki od art. 10 
Konwencji muszą  być  konstruowane restrykcyjnie, a potrzeba ograniczenia swo-
body wypowiedzi przekonująco uzasadniona23. Jak wcześniej sygnalizowano, po-
glądy ETPCz, TK i SN są w znacznej mierze identyczne. Choć we wszystkich 
przypadkach każde dopuszczalne przez prawo odstępstwo od zasady powinno 
być interpretowane ściśle, to kwestia ta wydaje się być szczególnie akcentowana 
w przypadku wolności wypowiedzi. Efektem zbyt silnych ograniczeń swobody 
wypowiedzi są zjawiska znacznie bardziej niepożądane niż nawet skutki prze-
kroczenia granic wolności słowa.   

W orzecznictwie strasburskim sformułowano test oceny zgodnoś ci ograni-
czenia swobody wypowiedzi z art. 10 Konwencji w oparciu o trzy kryteria:
1) kryterium legalnoś ci;
2) kryterium celowoś ci;
3) kryterium niezbę dnoś ci (konieczności)24.

Przytaczając wyjaśnienie powyższych kryteriów za SN, zwrócić należy prze-
de wszystkim uwagę na ich wieloaspektowość. Kryterium legalnoś ci wiąże się 
z koniecznością takiego sformułowania regulacji krajowych, ż e jednostka samo-
dzielnie lub po konsultacji z prawnikiem moż e racjonalnie przewidzieć  konse-
kwencje prawne swojego zachowania. Należy podać w wątpliwość możliwość 
spełniania takiego wymogu w sytuacji niejasności interpretacyjnych związa-
nych z przepływem informacji w Internecie, a także dostrzegalnej również 
w dotychczasowym orzecznictwie sądów powszechnych specyfiki tego medium. 
Kryterium celowoś ci odnosi się  z kolei do powodów ograniczenia swobody wy-
powiedzi. Najczę ś ciej uwzglę dnia się w tym zakresie ochronę praw innych osób 
oraz moralnoś ci publicznej. Kryterium koniecznoś ci wymaga zaś  stwierdzenia, 
czy ingerencja w swobodę  wypowiedzi uzasadniona była istnieniem pilnej po-
trzeby społecznej, czy interwencja była proporcjonalna do realizacji zgodnego 
z prawem celu oraz czy wskazane przez organy publiczne przyczyny tej inter-
wencji są  adekwatne i wystarczają ce. Uwzglę dnia się  w tym zakresie takż e rodzaj 
medium, za poś rednictwem którego dana wypowiedź  została rozpowszechnio-
na. Wreszcie, ocenia się  takż e margines swobody ocen – margines ten jest wę ż szy 
w przypadku wypowiedzi dotyczą cych spraw o znaczeniu publicznym (spraw 

23 Wyr. ETPCz z 28.12.2000 r., Nr 37698/97, Legalis; wyr. ETPCz z 28.6.2001 r., Nr 24699/94, 
Legalis – cytuję za: wyr. SN z 2.7.2013 r., III SK 42/12, www.sn.pl; zob. też wyr. SN z 14.1.2010 r., 
III SK 15/09, Legalis.

24 Zob. szerzej m.in.: I.C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010, s. 43–45.
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budzą cych publiczne zainteresowanie lub waż nych publicznie) niż w sytuacji wy-
powiedzi mających wyłącznie komercyjny charakter25.

§ 2. Cywilnoprawne dobra osobiste

I. Swoboda wypowiedzi w świetle dóbr osobistych
Zgodnie z art. 23 KC26 dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdro-

wie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 
tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, arty-
styczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilne-
go niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Naruszenie dóbr 
osobistych związanych ze swobodą wypowiedzi najczęściej wiązać będzie się 
z kategorią czci wewnętrznej i zewnętrznej. Pojęcie godnoś ci (czci wewnę trznej) 
rozumieć należy jako poczucie własnej wartoś ci i związane z tym oczekiwanie 
szacunku. Natomiast poję cie naruszenia dobrego imienia (czci zewnę trznej) do-
tyczy zarzucenia istnienia cech lub zachowań poniżających27.

W myśl art. 24 § 1–3 KC ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cu-
dzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono 
bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, 
która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia 
jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści 
i w odpowiedniej formie. Może on również żądać zadośćuczynienia pieniężne-
go lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli 
wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, po-
szkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Regulacje te nie 
uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności 
w PrAut oraz w PrWłPrzem28. Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycz-
nych stosuje się odpowiednio do osób prawnych (art. 43 KC). W razie narusze-
nia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało na-
ruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany 
przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usu-
nięcia skutków naruszenia (art. 448 zd. 1 KC).

25 Wyr. SN z 2.7.2013 r., III SK 42/12, Legalis i przytoczone tam orzecznictwo.
26 Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
27 Tak m.in. wyr. SN z 18.1.2013 r., IV CSK 270/12.
28 Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410).
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Rozdział I. Ustrojowe podstawy swobody wypowiedzi w świetle prawa cywilnego

W praktyce dominuje, o czym szerzej w kolejnych rozdziałach, posługiwa-
nie się wspomnianym oświadczeniem przepraszającym, jako środkiem do usu-
nięcia skutków naruszenia. Również nierzadko żąda się zadośćuczynienia pie-
niężnego, jednak jego zasądzenie, nawet przy uznaniu roszczenia, nie jest regułą. 
W kontekście rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym w sprawach 
o ochronę  dóbr osobistych, powód powinien udowodnić , ż e doszło do narusze-
nia okreś lonego dobra, a pozwany moż e bronić  się  tym, ż e nie działał bezprawnie 
– tak okreś lone przesłanki orzekania wyznaczają  porzą dek koniecznych ustaleń  
i ocen na potrzeby rozstrzygnięcia sprawy29. Takie ukształtowanie postępowania 
w sprawach o ochronę dóbr osobistych stanowi wyraz uprzywilejowana powoda, 
ponieważ nakłada na pozwanego faktyczny obowiązek obrony w zakresie wyka-
zania braku bezprawności jego działania.

II. Obiektywna koncepcja naruszenia dóbr osobistych
W reprezentatywnym dla spraw o naruszenie dóbr osobistych orzeczeniu SA 

w Warszawie30 wyjaśniono, że nie każde zdarzenie wywołujące u jednostki „su-
biektywne wzburzenie emocjonalne” pozwala przypisać skutek w postaci naru-
szenia dóbr osobistych jednostki. Kryterium delimitacyjnego dostarcza w tym 
przedmiocie obiektywna koncepcja naruszenia dóbr osobistych. W ocenie SA 
w Warszawie odmiennie niż w ujęciu subiektywnym, odwołującym się przede 
wszystkim do indywidualnych wartości świata uczuć, koncepcja obiektywna za-
kłada, że źródłem dóbr osobistych jest porządek prawny oraz zawarte w nim 
społeczne normy i oceny31. Zdaniem SA w Warszawie naturę i granice poszcze-
gólnych dóbr osobistych określają dominujące (przeważające) w społeczeństwie 
zapatrywania prawne, moralne i obyczajowe, a zatem dokonując oceny zdarzenia 
prawnego w kontekście naruszenia dobra osobistego, należy odnosić się do po-
glądów panujących w społeczeństwie. W tym celu należy posłużyć się abstrak-
cyjnym wzorcem „przeciętnej” osoby. Wyznacznikiem nie są włącznie odczucia 
i ocen jednej osoby, w tym osoby pokrzywdzonej. W praktyce skonstruowanie 
wzorca „przeciętnej” osoby, w kontekście nowych mediów, jest niezwykle trudne. 

29 Wyr. SN z 18.1.2013 r., IV CSK 270/12.
30 Wyr. SA w Warszawie z 12.3.2013 r., I ACa 1034/12.
31 Zob. m.in. A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 107; A. Cisek, P. Mach-

nikowski, w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Komentarz, Warszawa 2013, s. 62; P. Mikłaszewski, 
P. Sobolewski, w: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. t. I, Warszawa 2013, s. 388; A. Cisek, 
Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Acta UWr, Prawo CLXVII, Wrocław 
1989, s. 39; Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003, s. 156; P. Nazaruk, w: J. Ci-
szewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014, s. 59; M. Pazdan, w: K. Pietrzykowski 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz. t. I, Warszawa 2013, s. 93–94.
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§ 2. Cywilnoprawne dobra osobiste

Wydaje się przy tym, że model przeciętnej osoby jest niepotrzebny, stanowiąc je-
dynie uproszczony sposób narracji, ponieważ kluczowe są dominujące poglądy, 
opinie, odczucia lub „standardowy” poziom wrażliwości.  

Na potrzebę obiektywizacji kryteriów oceny naruszenia wielokrotnie zwra-
cał również uwagę SN, akcentując potrzebę uwzględniania w tym zakresie od-
czucia szerszego grona uczestników i powszechnie przyjmowane oraz zasługu-
jące na akceptację normy postępowania, w tym normy obyczajowe i wynikające 
z tradycji32. Jednocześnie SN podkreślał, że odwołanie się  do obiektywnych, 
czyli kształtowanych przez opinie ludzi rozsą dnie i uczciwie myś lą cych, kryte-
riów naruszenia dóbr osobistych nie oznacza, ż e decydują ce znaczenie ma reak-
cja, jaką  dane zachowanie wywołuje w społeczeń stwie, lecz opinia wystę pują ca 
w społeczeń stwie33. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w sprawie I ACa 567/1434 
stwierdził z kolei, że zasady panujące w określonej grupie społecznej mogą być 
uwzględnione przy dokonaniu oceny, jeśli zarówno osoba, której dobra osobi-
ste naruszono, jak i odbiorcy działania naruszającego należą do tego środowi-
ska. Niekoniecznie zatem społeczeństwo, o którym mowa w ostatnich akapi-
tach, utożsamiać należy z całym społeczeństwem, lecz wystarczy odwołanie się 
do miarodajnej dla danej sprawy zamkniętej grupy społecznej. Odwoływanie się 
do ogółu społeczeństwa byłoby nadto  szczególnie trudne w przypadku naruszeń 
związanych wyłącznie z cyberprzestrzenią, która z zasady jest aterytorialna i nie-
rzadko nieograniczona nawet granicami językowymi.

Z ochroną dóbr osobistych wiąże się zatem swoisty paradoks. Z jednej stro-
ny w takich sprawach nie chodzi o subiektywne odczucia poszkodowanego, ale 
o obiektywny wzorzec. Z drugiej jednak strony podkreśla się indywidualny cha-
rakter takich spraw, a tym samym niemożność określenia jednoznacznych kry-
teriów oceny przekroczenia dopuszczalnych granic, w tym w zakresie swobody 
wypowiedzi. W przedmiocie kwestii indywidualności nie chodzi jednak o su-
biektywne odczucia pokrzywdzonego, ale o różnorodność sytuacji. Innymi sło-
wy, obiektywny wzorzec nie jest wzorcem standardowym i uniwersalnym. Nie 
jest to wzorzec, który można zastosować w każdej sprawie.

32 Zob. m.in. wyr. SN z 11.3.1997 r., III CKN 33/97, OSNC 1997, Nr 6–7, poz. 93; wyr. SN 
z 16.1.1976 r., II CR 692/75, OSNC 1976, Nr 11, poz. 251.

33 Wyr. SN z 18.1.2013 r., IV CSK 270/12; zob. też wyr. SN z 11.3.1997 r., III CKN 33/97, OSNC 
1997, Nr 6–7, poz. 93; wyr. SN z 18.6.2009 r., II CSK 58/09, Legalis; wyr. SN z 29.10.2010 r., V CSK 
19/10, Legalis.

34 Wyr. SA w Rzeszowie z 19.2.2015 r., I ACa 567/14, Legalis.


