
1

Wprowadzenie

Wiek XXI cechuje się rozwojem społeczeństwa informacyjnego opartego na 
wiedzy  i wręcz uzależnionego od ciągłego dopływu  informacji. Widoczne  jest 
przechodzenie od tradycyjnych masowych mediów informacyjnych, takich jak 
radio czy telewizja, do systemów horyzontalnych – sieci komunikacyjnych zo-
rientowanych na Internet i bezprzewodową komunikację. Jednym z większych 
problemów zarówno społecznych, jak i ekonomicznych staje się „szum informa-
cyjny” – niezamówiona i niepożądana przez odbiorców korespondencja w ko-
munikacji elektronicznej, głównie o charakterze handlowym, zwana spamem. 

Ochrona  przed  niezamówioną  i  niepożądaną  korespondencją  stanowi  już 
przedmiot  obszernych  regulacji  prawnych.  Aksjologiczną  podstawą  są  normy 
Konstytucji RP1, których konkretyzacja dokonuje się zarówno w prawie publicz-
nym, jak i prywatnym. Do najistotniejszych aktów normatywnych odnoszących 
się  do  problematyki  spamu  zaliczyć  należy:  1)  ustawę  z  18.7.2002  r.  o  świad-
czeniu  usług  drogą  elektroniczną2,  2)  ustawę  z  23.4.1964  r.  –  Kodeks  cywil-
ny3, 3) ustawę z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji4, 4) ustawę 
z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych5, 5) ustawę z 16.7.2004 r. – Prawo te-
lekomunikacyjne6 oraz 6) ustawę z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym7. Uzupełniający charakter mają także normy: 1) ustawy 
z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno-
ści za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny8, 2) ustawy z 16.2.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów9, 3) rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  27.10.2004  r.  w  sprawie  współpracy  mię-
dzy  organami  krajowymi  odpowiedzialnymi  za  egzekwowanie  przepisów  pra-
wa  w  zakresie  ochrony  konsumentów  (rozporządzenie  w  sprawie  współpracy 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.). 
2 Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.
3 Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
4 T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.
5 T.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
6 Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.
7 Dz.U. Nr 171, poz. 1206.
8 T.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225.
9 Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.
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w dziedzinie ochrony konsumentów)10, 4) ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu 
roszczeń w postępowaniu grupowym11 oraz 5) ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia12. 

Obowiązujące  regulacje nie doprowadziły do  rozwiązania problemu  i  licz-
ba  niezamówionych  komunikatów  elektronicznych  wciąż  przewyższa  liczbę 
pożądanej  korespondencji.  Z  komunikatów  Komisji  Europejskiej  wynika,  iż 
spam stanowi ponad 80% korespondencji w sieciach komunikacji elektronicz-
nej13. Jest to uznawane za istotny problem komunikacji elektronicznej, nie tyl-
ko w związku z generowaniem niepotrzebnego ruchu, ale także ze względu na 
niebezpieczne  wirusy  i  inne  załączane  treści,  stanowiące  zagrożenie  dla  adre-
sata. Potwierdzają to także informacje z polskich źródeł. Jak wynika z raportu 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrze-
ni RP w 2010 r., spam klasyfikowany jest na dziewiątym miejscu wśród najpo-
ważniejszych incydentów zgłaszanych w tym okresie do rządowego CERT.

Spam  stanowi  problem  zarówno  dla  odbiorców  końcowych  i  dostawców 
usługi poczty elektronicznej, jak i dostawców Internetu. Powoduje zwiększenie 
kosztów prowadzonej działalności w związku z koniecznością dodatkowych in-
westycji na infrastrukturę telekomunikacyjną (dodatkowe serwery, łącza, opro-
gramowanie  antywirusowe  i  antyspamowe),  jak  i  kosztów  osobowych  (admi-
nistrowanie  korespondencją,  odseparowywanie  oczekiwanej  i  niezamówionej 
korespondencji).

W  doktrynie  analizowano  dotąd  głównie  cywilnoprawne  aspekty  ochrony 
przed niezamówioną korespondencją – w tym spam jako naruszenie dóbr oso-
bistych, natomiast zagadnienia publicznoprawne nie były kompleksowo przed-
stawiane. Dlatego też badania stanowiące próbę wypełnienia tej luki mogą być 
użyteczne  zarówno  w  procesie  wykładni  i  stosowania  obowiązującego  prawa, 
jak i stanowienia nowych przepisów.

Celem  niniejszej  rozprawy  jest  analiza  aktualnego  modelu  ochrony  przed 
niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej, zwaną spamem, 
i  poszukiwanie  możliwości  zwiększenia  skuteczności  administracyjnoprawnej 
ochrony. Mimo że zasadniczym tematem niniejszej pracy  jest analiza admini-
stracyjnonoprawnych aspektów, badania dotyczące komunikacji elektronicznej 
wymagają spojrzenia interdyscyplinarnego, obejmującego także aspekty cywil-
noprawne i karnoprawne. 

10 Dz.Urz. UE L Nr 364, s. 1 ze zm. 
11 Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44.
12 T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395. 
13 Por. m.in. komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 26.8.2010 r. „Europejska agenda cyfrowa”, COM(2010) 
245 wersja ostateczna. 
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W rozprawie weryfikowana jest teza, że wzmocnienia wymaga administra-
cyjnoprawna ochrona przed spamem, a dzięki odpowiedniemu powiązaniu tej 
metody regulacji z metodami cywilnoprawną i prawnokarną możliwe jest uzy-
skanie efektu synergii.

Podejmowane są także próby odpowiedzi na pytania o charakterze ogólnym: 
Czy nieskuteczność ochrony prawnej przed spamem spowodowana jest czynni-
kami obiektywnymi w postaci ewolucji zjawiska, niewystarczającej elastyczności 
norm i następczego braku adekwatności środków prawnych? Czy w warunkach 
globalizacji możliwa jest skuteczna ochrona oparta o krajowe lub regionalne re-
gulacje prawne? Czy ochrona przed spamem wymaga równoległego wykorzy-
stywania administracyjnej, cywilnej i karnej metody regulacji? Jaka rola przypa-
da wśród nich metodzie administracyjnoprawnej? 

Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego regulacje prawne w tym zakresie nie 
kształtują  określonych  pozytywnych  stereotypów  zachowań  adresatów  norm, 
a tym samym ich finitystyczna i społeczno-wychowawcza skuteczność nie jest za-
dowalająca, poszczególne regulacje poddane zostaną analizie skuteczności. W tym 
celu zbadane zostaną następujące instytucje: 1) spam jako delikt nieuczciwej kon-
kurencji, 2) spam jako agresywna i nieuczciwa praktyka handlowa, 3) spam jako 
naruszenie dobra osobistego, 4) spam jako wykroczenie 5) spam jako przejaw cy-
berprzestępczości, 6) spam jako praktyka naruszająca zbiorowy ekonomiczny in-
teres konsumentów oraz 7) spam jako naruszenie danych osobowych. 

Analiza skuteczności regulacji prawnych na wszystkich tych poziomach po-
winna  przyczynić  się  do  zdefiniowania  celów  regulacji  prawnych  w  zakresie 
ochrony  antyspamowej,  zaproponowania  modelu  ochrony  oraz  założeń  opty-
malnej regulacji w tym zakresie. 

Badanie skuteczności regulacji prawnych odnoszących się do problemu nie-
zamówionej korespondencji w komunikacji elektronicznej oraz próba zdefinio-
wania optymalnego modelu ochrony wymaga m.in. analizy następujących prob-
lemów o charakterze szczegółowym:
1.  Jak definiować zjawisko spamu, aby definicja ta była „odporna” na zmiany 

technologiczne zachodzące w mediach elektronicznych, w szczególności zja-
wisko konwergencji mediów? 

2.  Za pomocą jakich narzędzi prawnych wyznaczać minimalne standardy defi-
nicyjne dla spamu, aby możliwa była skuteczna współpraca międzynarodowa 
w tym zakresie?

3.  Jaka rola w przypadku zwalczania spamu przypada prawu, jako regulatorowi 
stosunków społecznych, a jaka pozanormatywnym rozwiązaniom, w szcze-
gólności rozwiązaniom technologicznym? 

4.  Jakie instrumenty prawne powinny regulować problem spamu, aby najlepiej 
przeciwdziałać naruszeniom? Czy normy prawa prywatnego są wystarczające, 
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czy też ze względu na masowość oraz społeczną uciążliwość i szkodliwość 
praktyk konieczne jest wykorzystanie instrumentów prawa publicznego? 

5.  Czy jednoczesne wykorzystanie cywilnoprawnej, administracyjnoprawnej 
i karnoprawnej metody regulacji prowadzi do efektu synergii, czy też nadre-
gulacji w tym zakresie oraz jaka rola przypada w tym przypadku metodzie 
administracyjnoprawnej?

6.  Czy jednoczesna regulacja tej problematyki w aktach o charakterze hory-
zontalnym (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i regulacjach 
sektorowych – przepisach konsumenckich, przepisach o ochronie danych 
osobowych oraz prawie telekomunikacyjnym, prowadzi do niepożądanego 
zjawiska nadregulacji, czy też wręcz przeciwnie, umożliwia osiągnięcie efektu 
synergii?

7.  Który z organów administracji – Prezes UOKiK, Prezes UKE czy GIODO, 
powinien ze względu na swój ogólny ustawowy zakres kompetencji pełnić 
rolę koordynującą w zakresie walki ze spamem, reprezentować Polskę na 
forum międzynarodowym i jaki jest optymalny podział zadań pomiędzy tymi 
podmiotami? 

8.  Jaka rola w walce z niezamówioną korespondencją przypada dostawcom usług 
pocztowych, dostawcom Internetu oraz użytkownikom końcowym oraz, czy 
obowiązujące regulacje prawne umożliwiają skuteczną współpracę sektora 
prywatnego z organami państwa?
Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące skuteczności obowiązującego mo-

delu  ochrony  antyspamowej  oraz  sformułować  uwagi  de lege lata  i  postulaty 
de lege ferenda, w badaniach zastosowano metody dogmatyczną i empiryczną. 
Pomocniczo wykorzystano także metody historyczną oraz porównawczą.

Podstawą dokonanej w pracy analizy są akty normatywne, dokumenty urzę-
dowe, poglądy wyrażane w publikacjach naukowych, a  także własne doświad-
czenia wynikające z pracy w Departamencie Polityki Konsumenckiej UOKiK, 
udziału w charakterze przedstawiciela Prezesa UOKiK w pracach grupy robo-
czej  Komisji  Europejskiej  CNSA,  komitecie  CPC  oraz  grupie  OECD  –  Spam 
Task Force oraz pracach legislacyjnych m.in. nad założeniami do ustawy o spam 
i spyware oraz nowelizacją ustawy – Prawo telekomunikacyjne w zakresie bez-
pieczeństwa sieci. 
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Prawo  pełni  funkcję  regulatora  życia  i  stosunków  społecznych.  Jest  na-
jistotniejszym  instrumentem  społecznego  oddziaływania  oraz  kontroli  zja-
wisk  społecznych  i  gospodarczych14.  Analogiczną,  aczkolwiek  nie  tak  istotną 
rolę  odgrywają  także  inne  systemy  –  moralność,  religia,  ideologia  polityczna. 
W społeczeństwie informacyjnym na sposób zachowania się jednostek oraz za-
chodzące między nimi relacje istotny wpływ wywierają zwyczaje wykształcone 
w  Internecie,  np.  „netykieta”.  Dla  realności  oddziaływania  i  społecznej  akcep-
tacji normy prawne powinny, przynajmniej w zasadniczym zakresie, być zgod-
ne z  innymi systemami kontroli  społecznej. W przypadku prawa komunikacji 
elektronicznej rolę uzupełniającego systemu kontroli społecznej powinny pełnić 
zwyczaje ukształtowane przez społeczność internetową. 

Społeczne oddziaływanie prawa, podobnie jak religii czy moralności, jest za-
leżne od poziomu skuteczności. Normy prawne odnoszące się do określonych 
dziedzin życia społecznego powinny być poddawane systematycznemu „audy-
towi efektywności”. Ocenę taką utrudnia to, że określone zachowania jednostek 
oraz  ich następstwa  są wypadkową oddziaływania  różnych  systemów kontroli 
społecznej – nie tylko prawa. 

Badanie skuteczności prawa jest procesem skomplikowanym. Powinno być 
poprzedzone precyzyjnym zdefiniowaniem celów regulacji prawnej. Skuteczność 
prawa ma również swoje uwarunkowania. W nauce prawa zasadniczo definiuje 
się trzy podstawowe uwarunkowania skuteczności prawa: funkcjonalne, organi-
zacyjne i środowiskowe15. 

Pojęcie  skuteczności  prawa  było  przedmiotem  dogłębnych  analiz  doktry-
nalnych.  Znaczący  wkład  w  rozwój  badań  w  tym  zakresie  wniosły  publikacje 
J. Wróblewskiego,  w  szczególności  jego  rozprawa  „Skuteczność  prawa  i  prob-
lemy  jej  badania”16. Metodologia  J. Wróblewskiego  została  następnie  wykorzy-
stana  dla  oceny  skuteczności  regulacji  administracyjnych  i  rozwinięta  przez 
Z. Kmieciaka w rozprawie „Skuteczność regulacji administracyjnoprawnych”17 
oraz G. Szpor  przy  ocenie  regulacji  prawa  ochrony  danych  osobowych  w  stu-
dium „Uwarunkowania skuteczności regulacji ochrony danych osobowych”18. 

Zgodnie z definicją J. Wróblewskiego, „skuteczność prawa oznacza realizację 
w dostatecznie wysokim stopniu celów prawodawcy”19. Definicja ta została na-

14 Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji administracyjnoprawnych, �ódź 1994, s. 9.
15 G. Szpor, Uwarunkowania skuteczności regulacji ochrony danych osobowych, [w:] G. Szpor 

(red.), Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Warszawa 2009, s. 22. 
16 J. Wróblewski, Skuteczność prawa i problemy jej badania, SP 1980, Nr 1–2. 
17 Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji. 
18 G. Szpor, Uwarunkowania skuteczności.
19 J. Wróblewski, Skuteczność prawa, s. 7. 
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stępnie rozwinięta przez Z. Kmieciaka, który przyjmuje, iż „prawo jest skuteczne 
(w znaczeniu ogólnym), jeżeli jego normy w sposób bezpośredni albo pośred-
ni, poprzez akty stosowania prawa i wykonywanie tych aktów – wywołują skut-
ki zgodne w dostatecznie wysokim stopniu z założonym przez prawodawcę lub 
inne podmioty celem”20. 

Ocena skuteczności prawa nie może być dokonana bez precyzyjnego okreś-
lenia celu regulacji prawnej21. W teorii prawa rozróżnia się cel bezpośredni oraz 
pośredni. Bezpośrednim celem normy prawnej jest uzyskanie zachowania zgod-
nego z normą, natomiast celem pośrednim – uzyskanie określonych następstw 
zachowania adresatów. Pojęcie skuteczności łączy się z określeniem „skuteczno-
ści progowej” prawa, tj. wyznaczeniem minimalnego poziomu zgodności skut-
ków działania prawa z wytyczonym celem, przekroczenie którego pozwala przy-
pisać  prawu  cechę  skuteczności22.  Ponadto  intencje  przyświecające  wydaniu 
aktu prawnego nie muszą być analogiczne z celami, które zarówno legislatywa, 
jak i organy stosujące prawo przyjmują w późniejszym okresie jego obowiązy-
wania. Wynika to z faktu zmienności w czasie celów polityki prawa i związanej 
z nią konieczności dokonywania jego dynamicznej wykładni23. 

Dlatego też badanie skuteczności danej regulacji prawnej powinno być po-
przedzone  precyzyjnym  określeniem:  celów  oraz  założeń,  jakie  leżały  u  pod-
staw danej regulacji oraz zdefiniowania zakładanych skutków regulacji prawnej. 
Ocena  skutków  regulacji  powinna  określać:  1)  podmioty,  na  które  oddziałuje 
projektowane prawo, 2) wpływ funkcjonowania regulacji na finanse publiczne, 
3) wpływ na rynek pracy, 4) wpływ na konkurencyjność gospodarki, 5) wpływ 
na sytuację i rozwój regionów24. 

W przypadku prawa unijnego cele danej regulacji zdefiniowane są zwyczajo-
wo w preambule danego aktu. W przypadku regulacji krajowych, założenia oraz 
cele regulacji zawarte są w projektach aktów prawnych. Dużo trudniejszym pro-
cesem jest ocena skuteczności całego systemu prawa lub gałęzi. W procesie tym 
nasuwa się problem wielości lub konfliktowości celów25. 

20 Z. Kmieciak, Z zagadnień metodologii badań skuteczności regulacji administrcayjnopranych, 
[w:] G. Szpor (red.), Ochrona danych, s. 12. 

21 Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji, s. 19. 
22 Z. Kmieciak, Z zagadnień metodologii, s. 12. 
23 Tamże. 
24 W. Rogowski, W. Szpringer, Problemy metodologiczne oceny skutków regulacji w Polsce – czy 

powstają nowe perspektywy ekonomicznej analizy prawa?, [w:] W. Rogowski, W. Szpringer (red.), Ocena 
skutków regulacji. Poradnik OSP, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 2007, s. 8. 

25 J. Wróblewski, Skuteczność prawa, s. 8. 
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Ze względu na cel regulacji w polskiej  literaturze przedmiotu wyróżnia się 
zasadniczo cztery rodzaje skuteczności: 1) behawioralną26, 2) psychologiczną27, 
3) finitystyczną28 oraz 4) społeczno-wychowawczą29. Skuteczność pojedynczych 

26 Skuteczność behawioralna oznacza zrealizowanie celu bezpośredniego normy, czyli zachowanie 
się adresata zgodnie z tą normą. Oceniając skuteczność behawioralną określonych norm prawnych, 
abstrahuje się od motywów zachowań adresatów norm. Rejestruje się jedynie fakt zachowania zgodnego 
lub niezgodnego z danymi normami. Dokonana ocena wysokiego stopnia behawioralnej skutecz-
ności normy może więc być oparta o całkowicie niesłuszne założenie, że norma wpłynęła na zacho-
wanie adresata, a tymczasem motywatorem zachowania adresata mógł być całkowicie inny regulator 
– np. religia bądź zasady etyki. Badanie skuteczności behawioralnej sprowadza się do następujących 
procesów: w pierwszej kolejności należy zidentyfikować sytuację uregulowaną przez daną normę 
i ewentualnie sprecyzować jej znaczenie. Kolejnym etapem jest sformułowanie zwrotu stosunkowego 
określającego, czy w rozpatrywanej sytuacji adresat normy zachował się zgodnie z normą. Elementarną 
formułą zwrotu stosunkowego jest „w czasie t i miejscu p X zachował się zgodnie z normą N”. Należy 
więc przyjąć, że pewne zachowanie nie wystąpiłoby, gdyby nie obowiązywała dana norma, czego 
skutkiem jest stwierdzenie, że dana norma prawna wpłynęła motywująco na adresata (J. Wróblewski, 
Skuteczność prawa, s. 17).

27 Pojęcie skuteczności psychologicznej  łączone jest z oddziaływaniem informacji o normie 
prawnej na przeżycia adresata. Uznaje się, iż norma prawna jest skuteczna psychologicznie, jeżeli 
informacja o niej wpływa na wybór przez adresata między alternatywnymi sposobami zachowania. 
Oddziałuje więc motywacyjnie na adresata (J. Wróblewski, Skuteczność prawa, s. 11). Skuteczność psy-
chologiczna, podobnie jak skuteczność behawioralna, oznacza realizację celu bezpośredniego normy. 
Badanie skuteczności psychologicznej, podobnie jak badanie skuteczności behawioralnej, rozpoczyna 
się od zdefiniowania sytuacji uregulowanych przez daną normę i sprecyzowania jej znaczenia. Na-
stępnie należy przyjąć, że zachowanie adresata normy nie wystąpiłoby, gdyby nie obowiązywała dana 
norma, co oznacza, że dana norma miała motywujący wpływ na adresata. 

28 Skuteczność finitystyczna prawa wyraża się w osiągnięciu przez nie pośredniego celu przedmio-
towego, rozumianego jako stworzenie określonych układów stosunków społecznych lub spowodowanie 
innych następstw zachowań zgodnych z prawem adresatów norm (Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji, 
s. 21). Warunkiem skuteczności finitystycznej jest skuteczność behawioralna. Nie każda jednak norma 
skuteczna behawioralnie jest również skuteczna finitystycznie: prawodawca mógł mylnie przewidzieć 
związek między zachowaniem zgodnym z normą a realizacją przedmiotowego celu pośredniego 
(J. Wróblewski, Skuteczność prawa, s. 12). Proces oceny skuteczności finitystycznej przebiega więc 
zgodnie ze schematem oceny skuteczności behawioralnej. W pierwszej kolejności dokonuje się zde-
finiowania sytuacji uregulowanej przez normę. Następnie zwrotu stosunkowego określającego, czy 
w rozpatrywanej sytuacji adresat zachował się zgodnie z normą. Przy czym przyjmuje się, że pewne 
zachowanie nie wystąpiłoby, gdyby nie obowiązywała dana norma, czego skutkiem jest stwierdzenie, że 
wpłynęła ona motywująco na adresata. Proces badania skuteczności finitystycznej zakłada dodatkowo 
określenie konsekwencji, jakie pociąga za sobą zgodne z normą działanie adresatów. 

29 Skuteczność społeczno-wychowawcza polega na kształtowaniu określonych postaw (stereo-
typów zachowania) adresatów norm prawnych i innych osób (Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji, 
s. 21). Badanie skuteczności społeczno-wychowawczej przebiega początkowo według analogicznego 
schematu do oceny skuteczności psychologicznej. Proces rozpoczyna się od zdefiniowania sytuacji 
uregulowanych przez daną normę i sprecyzowania jej znaczenia. Następnie należy przyjąć, że zacho-
wanie adresata normy nie wystąpiłoby, gdyby nie obowiązywała dana norma, co oznacza, że dana 
norma miała motywujący wpływ na adresata. Dodatkowo, przy ocenie społeczno-wychowawczej 
skuteczności należy ustalić zmiany zachodzące w postawach adresatów norm prawnych, będące 
następstwem motywacyjnego oddziaływania prawa. 

Wprowadzenie
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norm ocenia się zazwyczaj w kategorii skuteczności behawioralnej  i psycholo-
gicznej� natomiast zbiorów norm – mając na uwadze skuteczność finitystyczną. 
W przypadku gałęzi prawa bądź systemu prawnego ocenia się także skuteczność 
wychowawczą.  Każdy  z  rodzajów  skuteczności  prawa  ma  swoje  uwarunkowa-
nia, które mogą mieć zasadniczo charakter funkcjonalny, organizacyjny i środo-
wiskowy30. Także te uwarunkowania powinny zostać poddane prawnej analizie 
przy ocenie poziomu skuteczności prawa. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się także, że możliwości pomiaru sku-
teczności prawa są dość ograniczone. Sztucznym zabiegiem jest stosowanie me-
tod ilościowych. Dlatego też postulowane jest zamiast przeprowadzania pomia-
ru  ilościowego  dokonanie  szacunku  skuteczności  i  zakwalifikowanie  jej  bądź 
jako zadowalającej bądź jako niezadowalającej31.

Celem tej monografii jest ocena skuteczności norm prawnych regulujących 
ochronę przed niezamówioną korespondencją – spam. W tym celu analizie pod-
dać należy wpływ uwarunkowań funkcjonalnych, organizacyjnych oraz środo-
wiskowych na skuteczność regulacji. Należy także zastanowić się nad tym, jaki 
wpływ na skuteczność ochrony antyspamowej ma prawo, jako regulator stosun-
ków  społecznych.  Fundamentalne  znaczenie  ma  rozróżnienie  między  dobro-
wolnym przestrzeganiem prawa przez podmioty będące jego adresatem – przy 
czym, patrząc z perspektywy socjologicznej, ich motywacja i zachęty mogą być 
całkiem różne – a narzucaniem przepisów bądź wymuszaniem ich egzekwowa-
nia, głównie przez sądy jako instancje władzy sądowniczej, ale także przez inne 
organy administracji uprawnione do zapewnienia podporządkowania się prawu 
lub karania za jego nieprzestrzeganie32. 

Ze względu na to, iż obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne zalicza-
ne są do różnych dziedzin prawa, system ochrony przed spamem wymaga oceny 
na kilku poziomach. W pierwszej kolejności zbadane zostaną cele każdej z tych 
instytucji, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, zakładane przez prawodawcę 
skutki regulacji oraz poziom wystarczającej skuteczności danego instrumentu. 

Utrzymujący się od kilku lat stały wysoki poziom niezamówionej korespon-
dencji w komunikacji elektronicznej utwierdza w prawdziwości przyjętej hipo-
tezy badawczej, że obowiązujące w Polsce regulacje prawne w zakresie ochrony 
antyspamowej nie mają wystarczającego poziomu skuteczności. Aby jednak od-
powiedzieć na pytanie, dlaczego regulacje prawne w tym zakresie nie kształtują 

30 G. Szpor, Uwarunkowania skuteczności, s. 22. 
31 Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji, s. 27.
32 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 2.7.2009 r. w sprawie komunikatu 

Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Komitetu Regionów w sprawie egzekwowania dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta, 
COM(2009) 330 wersja ostateczna. 
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określonych stereotypów zachowań adresatów norm, a tym samym ich społecz-
no-wychowawcza skuteczność nie jest na poziomie zadowalającym, poszczegól-
ne regulacje oraz zbiory regulacji poddane zostaną osobnej analizie. 

Ze względu na  to,  iż czyn polegający na przesyłaniu niezamówionej  infor-
macji handlowej wypełnia dyspozycję licznych norm prawnych, przeanalizować 
należy poszczególne istytucje prawa – regulację spamu jako: 1) deliktu nieuczci-
wej konkurencji, 2) agresywnej i nieuczciwej praktyki handlowej, 3) naruszenia 
dobra osobistego, 4) wykroczenia, 5) przejawu cyberprzestępczości, 6) prakty-
ki naruszającej zbiorowy ekonomiczny interes konsumentów oraz 7) naruszenia 
ochrony danych osobowych. 

Regulacje  prawne  odnoszące  się  do  prawnego  zakazu  przesyłania  spamu 
można, co do zasady, podzielić na regulacje cywilnoprawne, administracyjno-
prawne oraz karnoprawne. Każda z tych gałęzi prawa poddana zostanie analizie 
skuteczności finitystycznej oraz podjęta zostanie próba zdefiniowania powodów 
niewystarczającego poziomu tej skuteczności. 

Analiza skuteczności regulacji prawnych na wszystkich tych poziomach po-
winna  przyczynić  się  do  sprecyzowania  celów  regulacji  prawnych  w  zakresie 
ochrony antyspamowej, zaproponowania efektywnego modelu ochrony i zało-
żeń optymalnej regulacji w tym zakresie. 

Wprowadzenie


