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Granic swobody wypowiedzi na gruncie prawa cywilnego nie sposób jednoznacznie 
wyznaczyć. Skąpe regulacje prawne w tym przedmiocie nie tworzą kompleksowej struk-
tury pozwalającej na opracowanie abstrakcyjnie modelu ukazującego, jakie wypowiedzi 
skutkują co do zasady naruszeniem, dóbr osobistych. Próba budowania takiego modelu 
w oparciu o konkretne przypadki również jest zawodna, ponieważ nie zawsze naruszenie 
dóbr pociąga za sobą reakcję pokrzywdzonego. Nierzadkie są przy tym przypadki, kiedy po-
krzywdzony celowo nie podejmuje obrony, aby nie eskalować naruszeń poprzez zwiększe-
nie stopnia upublicznienia sprawy (zapobiegnięcie tzw. efektowi Streisand). Różnorodność 
stanów faktycznych oraz potrzeba dokonywania ocen pozwala określać sprawy o ochronę 
dóbr osobistych jako tzw. trudne przypadki (ang. hard cases), w których nierzadko możli-
wych jest kilka równouprawnionych rozwiązań w zależności od przyjętych założeń. W ka-
tegorii spraw trudnych nie chodzi o żmudny sposób ich rozpoznawania, lecz o nieostrość 
miarodajnych regulacji prawnych.

Wydaje się jednak możliwe określenie o ile, jeśli w ogóle, granice swobody wypowiedzi 
uległy przesunięciu wskutek upowszechnienia Internetu. W takim stanie rzeczy w książce 
skoncentrowano się wyłącznie na naruszeniu dóbr osobistych w przestrzeni wirtualnej – 
precyzyjniej ujmując – na zagadnieniach, które pozwalają ukazać odmienność kryteriów 
oceny w cyberprzestrzeni w porównaniu do zdarzeń zachodzących poza nią. W niewiel-
kim stopniu, jeśli było to niezbędne do tak zakreślonego tematu, nawiązywano do innych 
kwestii, w tym problematyki o charakterze ogólnym dla problematyki ochrony dóbr oso-
bistych. Kluczowe dla pracy problemy ogniskują się wokół kategorii publicznych osób i de-
bat, używania swobodnego (potocznego) języka, roli zasięgu wypowiedzi internetowych 
oraz ich trwałości, a także znaczenia dla obecnego Internetu różnego typu zjawisk zwią-
zanych z hostingiem danych, zwłaszcza dotyczących komentarzy i forów internetowych.

Internet traktowany jest, przynajmniej w odczuciu społecznym, jako obszar wolności, 
w tym swobody wypowiedzi. Szczegółowe uregulowanie zdarzeń w nim zachodzących jest 
nie tylko utrudnione z powodu zmiennej struktury Internetu (problem efektywności roz-
wiązań legislacyjnych), ale również wskutek niemałego oporu społecznego przed jakąkol-
wiek ingerencją ustawodawczą w tym zakresie. Jednak z drugiej strony, brak jednoznacz-
ności przekłada się na wątpliwości co do określenia samodzielnie przez internautów, jakie 
wypowiedzi (w zakresie formy i treści) mogą prezentować w dyskusjach internetowych.

Pierwszy rozdział książki ma charakter wprowadzający – skrótowo, w zakresie niezbęd-
nym dla przedmiotu książki, przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące ochro-
ny dóbr osobistych na tle wartości konstytucyjnych i konwencyjnych dotyczących praw 
człowieka. Kolejny zaś porusza problematykę swobody wypowiedzi na własnych serwisach 
internetowych. Zaprezentowano w nim fundamentalne dla tytułowej materii zagadnie-
nia. Jeden z podrozdziałów poświęcono kwestii usunięcia skutków przekroczenia granic 
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swobody wypowiedzi w Internecie. Trzeci rozdział odnosi się z kolei do specyficznej sfery 
Internetu, jaką jest prasa internetowa. Następny natomiast dotyczy swobody wypowiedzi 
w ramach cudzych serwisów internetowych. Rozdział ten uzupełnia zatem dwa poprzednie, 
gdyż porusza zagadnienie funkcjonalności oferowanej przez serwisy internetowe, w tym 
e-prasę – możliwości komentowania treść przez internautów. Wreszcie ostatni ‒ dotyczy 
środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Naruszenia dóbr osobistych 
można dopuścić się również w tak zawężonych ramach podmiotowych.

Jak wyżej wspomniano, książka w założeniu ogranicza się wyłącznie do ściśle rozumia-
nej problematyki cyberprzestrzeni, stąd pominięto szereg zagadnień związanych wprawdzie 
z cywilnoprawnymi granicami swobody wypowiedzi, lecz niebędących specyficznymi dla 
Internetu. Obserwacja praktyki sądowej ukazuje, że nierzadko konstrukcja współczesnej 
sieci internetowej nie jest w pełni zrozumiana i uświadamiana, w tym nawet przez stronę, 
która występuje z żądaniem, zaś wiedza w tym zakresie pozwoliłaby niejednokrotnie do-
prowadzić do wygrania sprawy.

Współczesny Internet to nie tylko statyczne strony internetowe, lecz to również cy-
berprzestrzeń w warunkach tzw. Web 2.0 (a nawet dalszej generacji). Jego cechą jest nie 
tylko możliwość komentowania treści w Internecie, w tym na forach internetowych, ale 
przede wszystkim możliwość tworzenia profesjonalnie wyglądających stron interneto-
wych za pomocą systemów zarządzania treścią (CMS). Nie jest również jasne, czy wiedzę 
z tego zakresu – wiedzę, która wprawdzie ma charakter informatyczny, ale jest na tyle po-
wszechna, zwłaszcza wśród osób młodych – nie należałoby traktować jako faktów (umie-
jętności) powszechnie znanych. Komentarze internetowe nie sprowadzają się wyłącznie 
do okoliczności, że jedna osoba, często anonimowa, zamieszcza jakąś treść w komentarzu 
pod artykułem o charakterze prasowym w Internecie, a prowadzący portal jest zwolniony 
od odpowiedzialności z tego tytułu w oparciu art. 14 ust. 1 ŚwUsłDrElU1. Takie ujęcie abs-
trahuje od internetowych modeli biznesowych. Portale internetowe nierzadko świadomie 
tak tworzą treści, aby pojawiały się komentarze, co z kolei bezpośrednio może przekładać 
się na atrakcyjność treści w cyberprzestrzeni, w tym na potrzeby wyszukiwania informa-
cji poprzez wyszukiwarki internetowe. Wreszcie nie uwzględnia okoliczności, że system 
komentarzy, niezależnie, czy jest to swoiste rozwiązanie prowadzącego portal, czy korzy-
stanie z gotowych rozwiązań, w jakimś stopniu zawsze opiera się na selekcji, a tym samym 
moderacji treści. Ponadto coraz częściej podnosi się w obrocie gospodarczym argumenty 
o potrzebie kontroli przestrzegania w debacie publicznej należytych standardów wypowie-
dzi. Nie negując kierunków takich przedsięwzięć, należy uwzględnić, że takie podejście 
istotnie wpływa na stronę podmiotową odpowiedzialności prawnej.   

Tezy przedstawione w książce stanowią również wkład w dyskusję nad kwestią, czy 
ochrona cywilnoprawna jest wystarczająca dla zagwarantowania ochrony swobody wy-
powiedzi – dobra konstytucyjnie chronionego. Konkurencyjne rozwiązania przewidu-
ją ochronę karną (wykroczeniową) lub administracyjną. W praktyce obecnie wszystkie 
te trzy instrumenty ochrony mogą znaleźć zastosowanie. Wydaje się, że prawo cywilne 
jest jednak najbardziej adekwatne do takich naruszeń, ponieważ pozwala w największym 
stopniu na dostosowanie norm prawnych do warunków zmieniającej się cyberprzestrzeni, 

1 Ustawa z 18.7.2002 r. o ś wiadczeniu usług drogą  elektroniczną  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
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a przede wszystkim operuje wyłącznie sankcjami mającymi zapobiec bezpośrednio skut-
kom, nie stygmatyzując jednocześnie sprawcy. Reakcja na przekroczenie granic swobody 
wypowiedzi, służąca zadośćuczynieniu naruszeniu, również w kontekście rekompensaty, 
nie powinna podważać ogólnego prawa do swobody wypowiedzi, a jedynie ograniczać się 
do ram sytuacyjnych zakreślonych przez konkretny przypadek.

Warszawa, listopad 2015 r.                    Łukasz Goździaszek


