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Abstrakt
Niniejsze opracowanie stanowi próbÚ zwiÚzïego przedstawienia zjawiska hejtu i jego cywilnoprawnej ochrony na przykïadzie portalu spoïecznoĂciowego – Facebook. Analizie poddano najwaĝniejsze prawa i wolnoĂci przysïugujÈce osobie fizycznej, które zostaïy okreĂlone przez ustawodawcÚ
wbprawie powszechnie obowiÈzujÈcym zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r.1. Ponadto przeanalizowano sposób dochodzenia odpowiedzialnoĂci cywilnoprawnej przez poszkodowanego na gruncie przepisów cywilnoprawnych w odniesieniu do zmian wprowadzonych RozporzÈdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.2. Celem niniejszego opracowania jest zatem ukazanie ochrony przysïugujÈcej osobie fizycznej na gruncie przepisów cywilnoprawnych, której dobra osobiste zostaïy naruszone lub zagroĝone
wbzwiÈzku z zastosowaniem hejtu na portalu spoïecznoĂciowym – Facebook.
Sïowa kluczowe: hejt, Facebook, dobra osobiste, hejter

Civil law protection under the harassment phenomenon on Facebook
Abstract
The presented article comprise concisely the phenomenon of protection against harassment on
Facebook based on civil law regulations. Author analyse main aspects of law and freedom dedicated
to a natural person which are regulated by the legislator under the generally applicable law in
accordance with Article 87 The Constitution of the Republic of Poland and the changes introduce
by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016.
The main aspect of this article is, therefore, how the natural person should assert their rights under
civil law regulation, of whose personal rights have been violated and threatened throughout hate on
absocial networking site – Facebook.
Keywords: hate, Facebook, personal rights, hater
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15.09.2018).

(dostÚp:

Agnieszka Saganowska, Hejt na Facebooku a ochrona cywilnoprawna

155

1. Wprowadzenie
„Wszyscy ludzie rodzÈ siÚ wolni i równi w swej godnoĂci i w swych prawach. SÈ oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postÚpowaÊ wobec
innych wb duchu braterstwa”3. Zasada zawarta w Powszechnej Deklaracji Praw
Czïowieka jest w dzisiejszych czasach zapomniana przez spoïeczeñstwo, które
wiÚkszoĂÊ swojego ĝycia spÚdza w wirtualnym Ăwiecie. Internet, jako narzÚdzie
tworzÈce ten Ăwiat, daje nam ogromne moĝliwoĂci rozwoju, jednak moĝe mieÊ
teĝ negatywne skutki. Wielokrotnie uĝytkownicy korzystajÈcy z jego funkcji stajÈ
siÚ pewniejsi siebie, poniewaĝ czujÈ siÚ anonimowi i myĂlÈ, ĝe po drugiej stronie
monitora sÈ bezpieczniejsi. Wydaje im siÚ, ĝe nie zostanÈ przez nikogo ocenieni
ibnie podlegajÈ ĝadnemu prawu. ChcÈc dowartoĂciowaÊ siÚ cudzÈ krzywdÈ, zaczynajÈ publikowaÊ m.in. zniewaĝajÈce, obraěliwie i bezprawne treĂci na portalach
spoïecznoĂciowych, dotyczÈce innych osób. Informacje publikowane za pomocÈ
komentarzy lub postów trafiajÈ do niezliczonego grona odbiorców, tworzÈc omawiany w pracy hejt.
„Hate” jako sïowo pochodzÈce z jÚzyka angielskiego oznacza „nienawiĂÊ”4.
Definicja zjawiska hejtu, zintensyfikowanego w ostatnich latach, nie zostaïa jeszcze ĂciĂle okreĂlona w doktrynie i orzecznictwie. Natomiast, w sïowniku jÚzyka
polskiego wskazuje siÚ na znaczenie hejtu, jako „obraěliwego lub agresywnego
komentarza zamieszczonego w Internecie”5. Na podstawie przedstawionej definicji moĝna wywnioskowaÊ, ĝe szersze znaczenie sïowa odnoszone jest do podjÚtego dziaïania, wpïywajÈcego na drugÈ osobÚ lub grupÚ osób, za pomocÈ komunikatu sformuïowanego w postaci sïów, obrazów lub w inny sposób, a treĂci te
muszÈ zagraĝaÊ i naruszaÊ ich prawa. Osoby naruszajÈce sferÚ psychicznÈ drugiego czïowieka ze wzglÚdu na udostÚpniane niedozwolone treĂci okreĂlane sÈ
potocznie mianem hejtera. Informacje publikowane przy uĝyciu mediów, w szczególnoĂci przez portale spoïecznoĂciowe, trafiajÈ do niezliczonego grona odbiorców, powodujÈc negatywne skutki w ĝyciu osobistym i zawodowym ofiary hejtu.
Wielokrotnie osoba zhejtowana nie podejmuje ĝadnych dziaïañ mogÈcych wpïynÈÊ na poniesienie odpowiedzialnoĂci przez hejtera. Dzieje siÚ to z powodu braku
posiadania wystarczajÈcej wiedzy na temat przysïugujÈcych jej praw i roszczeñ.
Celem pracy jest zatem ukazanie ochrony przysïugujÈcej osobie fizycznej na
gruncie przepisów cywilnoprawnych, która zostaïa zhejtowana za poĂrednictwem
portalu spoïecznoĂciowego Facebook. Zjawisko zostanie omówione na podstawie
3
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Art. 1 Powszechnej Deklaracja Praw Czïowieka, https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/
prawa_czlowieka/onz/pdpc.pdf (dostÚp: 30.07.2018).
A. Luberda-Kowal, PodrÚczny sïownik angielsko-polski, polsko-angielski, WZS, 2006, s. 129.
https://sjp.pwn.pl/slowniki/hejt.html (dostÚp: 25.01.2018).
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regulacji zawartych w Standardach SpoïecznoĂci Facebooka, a takĝe praw i wolnoĂci konstytucyjnych majÈcych znaczenie w stosunkach prywatnych oraz sposobów dokonywanej oceny granic ich naruszenia. NastÚpnie zostanÈ ukazane skutki
publikowania treĂci godzÈcych w dobra osobiste przysïugujÈce kaĝdemu czïowiekowi oraz roszczeñ przysïugujÈcych w zwiÈzku z dokonanymi naruszeniami. Na
zakoñczenie zostanÈ omówione problemy zwiÈzane z identyfikacjÈ toĝsamoĂci
hejtera.

2. Standardy SpoïecznoĂci Facebooka
Rozwój sieci komputerowej umoĝliwiï nam utrzymywanie kontaktu z przyjacióïmi lub z rodzinÈ oraz poznawanie nowych znajomych bez wychodzenia z domu.
Portale spoïecznoĂciowe speïniajÈ wszystkie te funkcje, poniewaĝ zrzeszajÈ internautów o podobnych zainteresowaniach, umoĝliwiajÈ udostÚpnianie informacji,
abtakĝe pozwalajÈ na kontakt z ich pozostaïymi uĝytkownikami. Obecnie najpopularniejszym portalem spoïecznoĂciowym jest Facebook, zaïoĝony w 2004br. przez
Marka Zuckenberga. Wedïug statystyk z dnia 31 grudnia 2018 roku6 liczba jego
aktywnych miesiÚcznie uĝytkowników z caïego Ăwiata wynosi 2,32 miliarda. Przy
tak ogromnej liczbie osób dostÚpnych i korzystajÈcych z funkcji portalu nie sposób uniknÈÊ róĝnic zarówno kulturowych, etnicznych, religijnych, jak i ĂwiatopoglÈdowych. Zapewnienie bezpieczeñstwa, równoĂci oraz swobody wypowiedzi
pozwala na realizacjÚ misji portalu, polegajÈcej na umoĝliwieniu przedstawienia
róĝnych opinii na kaĝdy temat, zaliczajÈc do tego kontrowersyjne wydarzenia.
CiÈgïa fala hejtu naruszajÈca prawa innych osób lub zagraĝajÈca bezpieczeñstwu
spoïeczeñstw, w których ĝyjÈ na co dzieñ uĝytkownicy, doprowadziïa jednak do
stworzenia przez administratorów Facebooka Standardów SpoïecznoĂci.
Nowe zasady weszïy w ĝycie z dniem 26 kwietnia 2018 roku. WczeĂniej obowiÈzujÈcy regulamin spoïecznoĂci portalu zostaï zmieniony i rozszerzony wbcelu
ochrony jednostki lub grupy osób przed propagowaniem nienawiĂci, nÚkaniem,
przeĂladowaniem czy innymi rodzajami naruszeñ praw innych osób. Takie dziaïania administratorów portalu majÈ na celu stworzenie przyjaznej atmosfery, w której nikt nie bÚdzie czuÊ siÚ wykluczony. Bezpieczeñstwo zapewnione uĝytkownikom ma wpïynÈÊ na swobodÚ dzielenia siÚ informacjami i nawiÈzywanie relacji
zbpozostaïymi czïonkami spoïecznoĂci. Gdy ludzie wiedzÈ, ĝe nikt nie naruszy ich
prywatnoĂci i dobrego imienia, aktywnie uczestniczÈ w dyskusjach i wydarzeniach organizowanych na portalu. Poza tym treĂci tworzÈce atmosferÚ strachu
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https://newsroom.fb.com/company-info/ (dostÚp: 5.03.2019).
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i wykluczenia mogÈ doprowadziÊ do prawdziwego zagroĝenia bezpieczeñstwa
fizycznego lub psychicznego drugiego czïowieka.
Twórcy portalu zakïadajÈ, ĝe „kaĝdego dnia ludzie spotykajÈ siÚ na Facebooku,
aby dzieliÊ siÚ nowinami, spojrzeÊ na Ăwiat oczami innych lub sprawdziÊ, jak toczÈ
siÚ bliskie im sprawy i co sïychaÊ u znajomych”7. Uĝytkownicy dzielÈ siÚ informacjami za pomocÈ udostÚpnianych postów, zdjÚÊ lub komentarzy, które widzÈ lub
obserwujÈ u pozostaïych osób. W przypadku, gdy profil uĝytkownika nie zostaï
odpowiednio zablokowany, majÈ do niego dostÚp równieĝ pozostali internauci,
którzy nie zaïoĝyli konta zapewniajÈcego dostÚp do wszystkich funkcji portalu.
Wb zwiÈzku z tym liczba osób, które mogÈ przeczytaÊ informacje, jest nieograniczona. Nie wszystkie udostÚpniane posty sÈ jednak zgodne ze Standardami
SpoïecznoĂci i przepisami prawa. Wielokrotnie jako uĝytkownicy, jesteĂmy
Ăwiadkami naruszeñ praw innych osób przez m.in. naduĝycie zasad okreĂlonych
w regulaminie. Mimo zaakceptowania ogólnych zasad portalu, czÚsto nie zdajemy
sobie sprawy, jakie prawa w rzeczywistoĂci nam przysïugujÈ, by powstrzymaÊ
zabronione dziaïania hejterów oraz nie jesteĂmy Ăwiadomi, jakie sÈ konsekwencje takich dziaïañ.
W Standardach SpoïecznoĂci Facebooka okreĂlono, ĝe konsekwencje dziaïañ sprzecznych z obowiÈzujÈcymi zasadami uzaleĝnione sÈ od charakteru naruszenia i wczeĂniejszej aktywnoĂci uĝytkownika oraz od istnienia bezpoĂredniego
zagroĝenia dla bezpieczeñstwa publicznego. Dziaïania sprzeczne z regulaminem
i przepisami prawa wiÈĝÈ siÚ z otrzymaniem ostrzeĝenia, ograniczeniem publikowania postów oraz w najpowaĝniejszych przypadkach z wyïÈczeniem profilu
uĝytkownika i powiadomieniem wïaĂciwych organów Ăcigania o powstaïych
naruszeniach. W zbiorze zasad komunikacji uĝytkowników Facebooka okreĂlono, jakiego rodzaju treĂci i zachowania sÈ niedozwolone, a takĝe jakie publikacje sÈ sprzeczne z prawem. W Standardach SpoïecznoĂci utworzono równieĝ
dziaïy poĂwiÚcone konkretnym rodzajom naruszeñ prawa oraz okreĂlono w nich,
jak naleĝy interpretowaÊ takie naruszenia. Do rozdziaïu „bezpieczeñstwo” zaliczono treĂci zachÚcajÈce do samobójstw i zachowañ autodestrukcyjnych, nÚkanie
ibprzeĂladowanie oraz naruszenia prywatnoĂci i prawo ochrony zdjÚÊ. W treĂciach
budzÈcych zastrzeĝenia wymieniono zachowania propagujÈce nienawiĂÊ, treĂci
przedstawiajÈce przemoc oraz dotyczÈce krzywdzenia osób w sposób fizyczny
lub emocjonalny.
Publikowanie treĂci niedozwolonych na portalu spoïecznoĂciowym dotyczy w szczególnoĂci dziaïañ, które moĝna uznaÊ za omawiany w pracy hejt.
Mowa nienawiĂci w porównaniu do definicji utworzonej przez RadÚ Europy
7

https://www.facebook.com/communitystandards/ (dostÚp: 7.06.2018).
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wbdniu 30bpaědziernika 1997 roku8 zostaïa rozszerzona przez administratorów
Facebooka ob publikacje atakujÈce inne osoby z powodu toĝsamoĂci pïciowej,
pïci kulturowej, orientacji seksualnej, niepeïnosprawnoĂci i choroby. PojÚcie
antysemityzmu zawarte w Rekomendacji No. R (97) 20 zaliczano do treĂci
naruszajÈcych prawa innych osób co do ich wyznania. Oprócz mowy nienawiĂci,
administratorzy rozszerzyli zakres hejtu do nÚkania, przeĂladowania oraz propagowania nienawiĂci.
NÚkanie w rozumieniu Standardów SpoïecznoĂci moĝe przybieraÊ wiele
postaci, m.in. przez publikowanie poniĝajÈcych zdjÚÊ, aĝ po bezpoĂrednie groěby
dla ĝycia lub zdrowia ludzkiego. Autorzy Standardów SpoïecznoĂci chcieli zapobiec szczególnie szkodliwym dziaïaniom hejterów szerzÈcych „cyberprzemoc”.
Wb uzasadnieniu okreĂlono, ĝe zasady dotyczÈce nÚkania sÈ wyjÈtkiem i nie
obejmujÈ osób publicznych9. Twórcom spoïecznoĂci zaleĝy na realizacji wolnoĂci sïowa w postaci prowadzonych dyskusji, przy dopuszczeniu do wyraĝania
krytycznych opinii na temat osób rozpoznawalnych ze Ăwiata show-biznesu.
PrzeĂladowanie zaliczane jest do zasad dotyczÈcych osób zarówno prywatnych,
jak i publicznych. Twierdzenia zniewaĝajÈce osoby lub grupÚ osób w danej dyskusji, dotyczÈce pragnienia Ămierci, powaĝnej choroby lub skierowania niebezpieczeñstwa sÈ uwaĝane za treĂci niedozwolone. Dotyczy to równieĝ gróěb
uĝycia przemocy w celu zastraszenia lub uciszenia dowolnego uczestnika dyskusji. Propagowanie nienawiĂci oznacza zachowania stanowiÈce przestÚpstwo
z mowy nienawiĂci, charakteryzujÈce siÚ wypowiedziami bezpoĂrednio atakujÈcymi innych na podstawie cech chronionych, np. rasy, narodowoĂci, wyznania
czy orientacji.
W zaleĝnoĂci od charakteru formuïowanych treĂci naruszenie kwalifikuje
siÚ na podstawie trzech poziomów. Pierwszy poziom moĝe zostaÊ upubliczniony
8

9

Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on „hate
speech”, Rada Europy, 1997, s. 107, https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/asset_publisher/aDXmrol0vvsU/content/recommendation-no-r-97-20-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-on-hate-speech-?_101_
INSTANCE_aDXmrol0vvsU_viewMode=view (dostÚp: 30.07.2018) – dalej: „Rekomendacja
No. R (97) 20”.
Definicja osoby publicznej – zgodnie z orzecznictwem osobÈ publicznÈ w szerokim rozumieniu,
jest osoba znana publicznie z racji róĝnych form swojej aktywnoĂci, rozpoznawalna w szerokich krÚgach spoïeczeñstwa. Do kategorii osób publicznych naleĝÈ zarówno osoby sprawujÈce
funkcje publiczne, jak i osoby, które, nie peïniÈc ich, odgrywajÈ rolÚ w róĝnych dziedzinach
ĝycia publicznego, takich jak polityka, ĝycie spoïeczne, kultura i sztuka, a poĂród nich aktywni
w tych dziedzinach, cieszÈcy siÚ znacznym zainteresowaniem publicznoĂci i mediów, artyĂci
ibgwiazdy rozrywki (Wyrok SÈdu Najwyĝszego z dnia 24 stycznia 2008 r., I CSK 341/07, OSNC
2009, Nrb3, poz. 45).
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wbformie pisemnej lub graficznej. Nie zaliczamy do niego gróěb stworzenia bezpoĂredniego zagroĝenia przeciwko zdrowiu lub ĝyciu czïonków spoïecznoĂci oraz
treĂci zwiÈzanych z popeïnieniem przestÚpstw na tle seksualnym. Atak zaliczany
do pierwszego poziomu musi zostaÊ uznany za formÚ propagowania przemocy
albo za próbÚ odczïowieczenia jakiegokolwiek uĝytkownika spoïecznoĂci. Sprawca
musi odnieĂÊ siÚ lub porównaÊ drugÈ osobÚ do zwierzÚcia, brudu, bakterii czy do
niĝszej formy czïowieczeñstwa. Materiaïy, które nie sÈ odnoszone siÚ do ĂciĂle
skonkretyzowanej osoby, ale szydzÈ z przypadków lub ofiar przestÚpstw z nienawiĂci, zaliczane sÈ do pierwszego poziomu niedozwolonych publikacji. Drugi
poziom obejmuje twierdzenia zarzucajÈce uïomnoĂÊ fizycznÈ, psychicznÈ lub
moralnÈ, charakteryzujÈce siÚ sïowami np. „zdeformowany”, „brzydki”, „gïupi”
czy „skÈpiec”. MuszÈ byÊ one wyraĝone za pomocÈ pogardy oraz obrzydzenia
wzglÚdem jednostki lub grupy osób o cechach chronionych. Hejter próbujÈcy
odseparowaÊ lub wykluczyÊ internatów o cech chronionych zaliczany zostaje do
ostatniego poziomu naruszenia. Nie zalicza siÚ do tej grupy krytyki dotyczÈcej
wadliwej polityki imigracyjnej oraz próby jej zaostrzenia. W dziale poĂwiÚconemu
okrucieñstwu i niestosownoĂci administratorzy uregulowali zakres, w którym
osoby skrzywdzone w sposób fizyczny albo emocjonalny mogÈ zostaÊ lekcewaĝone, albo stajÈ siÚ ofiarami drwin przez publikacjÚ treĂci przedstawiajÈcych choroby, niepeïnosprawnoĂÊ lub przedwczesnÈ ĂmierÊ.
W przypadku naruszenia Standardów SpoïecznoĂci spoczywa na nas obowiÈzek zgïoszenia zaistniaïej sytuacji obsïudze serwisu Facebooka. Zgïoszenie
nastÚpuje za pomocÈ klikniÚcia w link „zgïoĂ” wyĂwietlanego obok danej treĂci
lub odnoĂnika do Centrum Pomocy, w którym opisano kaĝdy przypadek zgïoszenia naduĝyÊ. Czasem po zgïoszeniu naruszenia uĝytkownik moĝe zostaÊ poproszony o udzielenie opinii na ten temat. Poinformowanie administratorów serwisu
nie jest równoznaczne z usuniÚciem zgïaszanych materiaïów i go nie gwarantuje.
Obsïuga najpierw kontaktuje siÚ ze zgïoszonÈ osobÈ, ale nie przekazuje ĝadnych
informacji o osobie, która wysïaïa takie zgïoszenie.
W sytuacji, gdy nie jesteĂmy czïonkiem spoïecznoĂci Facebooka lub nasze
konto zostaïo zablokowane, a zauwaĝyliĂmy naruszenie zasad komunikacji, naleĝy
skontaktowaÊ siÚ z obsïugÈ portalu przez znajomÈ osobÚ. Jednak jeĂli uwaĝamy,
ĝe treĂci nie naruszajÈ obowiÈzujÈcych zasad, ale udostÚpniane posty nam siÚ nie
podobajÈ, to moĝemy je ukryÊ, usunÈÊ znacznik do naszego profilu lub moĝemy
usunÈÊ z listy znajomego albo go zablokowaÊ. Naleĝy równieĝ zwróciÊ uwagÚ,
ĝe jakiekolwiek materiaïy udostÚpniane przez któregokolwiek z uĝytkowników
wywoïujÈce w nas poczucie zagroĝenia, sÈ treĂciami, które naleĝy zgïosiÊ bezpoĂrednio do wïaĂciwego lokalnego organu ĂciÈgania.
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3. Polityka Facebooka a naruszenie
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
Konstytucja, jako akt prawny posiadajÈcy najwyĝszÈ moc w pañstwie, okreĂla
nie tylko fundamentalne zasady ustroju pañstwa, lecz takĝe wyznacza podstawowe prawa, wolnoĂci i obowiÈzki przysïugujÈce jednostce. „W doktrynie prawa
i orzecznictwa dopuszcza siÚ powoïywanie na konstytucyjne prawa i wolnoĂci
wbprywatnych stosunkach wzajemnych miÚdzy jednostkami czy ich zrzeszeniami,
co przyjÚto nazywaÊ horyzontalnym dziaïaniem konstytucyjnych wolnoĂci i praw.
Konstytucja nie stwarza ku temu osobnej podstawy prawnej, lecz ib nie wyklucza horyzontalnego stosowania Konstytucji w dziedzinie praw i wolnoĂci”10.
Horyzontalny wymiar Konstytucji oddziaïuje na wszystkie dziedziny i gaïÚzie
prawa, które sÈ zdeterminowane przez normy konstytucyjne. W odniesieniu do
omawianego problemu zjawiska hejtu, nieprzestrzeganie obowiÈzku „powstrzymania siÚ przed naruszaniem praw i wolnoĂci innej osoby, […] rodzi po stronie
podmiotu prawo roszczenia o ochronÚ, w tym sÈdowÈ”11 równieĝ na gruncie przepisów cywilnoprawnych.
Zakwalifikowanie dziaïania do któregokolwiek z poziomów naruszajÈcych
Standardy SpoïecznoĂci Facebooka moĝe wiÈzaÊ siÚ z pogwaïceniem praw i wolnoĂci drugiej osoby, okreĂlonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 roku12. Jednak, aby zakwalifikowaÊ dziaïanie hejtera jako bezprawne i naruszajÈce lub zagraĝajÈce dobrom chronionym prawem, konieczne jest
rozstrzygniÚcie, które prawa i wolnoĂci okreĂlone w Konstytucji RP sÈ waĝniejsze w danej sytuacji. Waĝenie zasad prawa jest niezbÚdne do ustalenia, czy doszïo
do zagroĝenia lub naruszenia dóbr innej osoby w okreĂlonym przypadku, poniewaĝ, jak wskazano w Deklaracji Praw Czïowieka i Obywatela z dnia 26 sierpnia
1789 roku, „wolnoĂÊ polega na moĝnoĂci czynienia wszystkiego, co nie szkodzi
drugiemu”13. „Tak rozumiana wolnoĂÊ polega na robieniu przez jednostkÚ tego,
co jej siÚ podoba, o ile nie dziaïa wbrew prawu”14. NiezbÚdne jest wiÚc okreĂlenie
granicy wolnoĂci, wyraĝania swoich poglÈdów w celu ochrony przyrodzonej i nie10

11

12
13
14

L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I wyd. II, Wyd.
Sejmowe 2016, dostÚpny w LEX.
A. Mïynarska-Sobaczewska, P. Radziewicz, Horyzontalne Oddziaïywanie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o Ochronie Praw Czïowieka i Podstawowych WolnoĂci,
Warszawa 2015, s. 8.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 – dalej „Konstytucja RP” lub „Konstytucja”.
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja-18.html (dostÚp: 23.01.2019).
B. Banaszek, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012,
dostÚpny w Legalis.
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zbywalnej godnoĂci czïowieka oraz niedopuszczenia do dyskryminowania go na
jakiejkolwiek pïaszczyěnie ĝycia oraz naduĝywania przyznanych mu praw.
Z jednej strony w art. 30 Konstytucji RP podkreĂlono, ĝe godnoĂÊ czïowieka jest przyrodzona i niezbywalna. Nie moĝe zostaÊ przez nikogo naruszona,
a obowiÈzkiem naïoĝonym na wïadzÚ publicznÈ jest jej poszanowanie i ochrona.
GodnoĂÊ okreĂlona w tym artykule dotyczy kaĝdego, bez wzglÚdu na jego
pochodzenie, pïeÊ czy rasÚ. Nawet w Preambule wskazuje siÚ, by w stosowaniu
Konstytucji zadbaÊ o „zachowanie przyrodzonej godnoĂci czïowieka, jego praw
do wolnoĂci i obowiÈzku solidarnoĂci z innymi”. Ponadto, w art. 32 Konstytucji
RP wskazano, ĝe wszyscy sÈ równi wobec prawa. Dziaïaniem bezprawnym jest
wiÚc dyskryminacja kogokolwiek w ĝyciu politycznym, spoïecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Prawo zapewniajÈce ochronÚ ĝycia prywatnego,
rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim ĝyciu osobistym,
okreĂlone w art. 47 Konstytucji RP, nie pozwala do ograniczania i wkraczania
komukolwiek w ĝycie drugiej osoby na wskazanych pïaszczyznach.
Z drugiej strony zrozumiaïe jest, ĝe „swoboda wypowiedzi jest jednym zbfundamentów spoïeczeñstwa demokratycznego, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostek oraz ĝe swoboda ta nie moĝe ograniczaÊ siÚ do informacji
ib poglÈdów, które sÈ odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe
lub obojÚtne”15. W zwiÈzku z tym ustawodawca w art. 14 Konstytucji RP zapewniï prawo do wolnoĂci prasy i innych Ărodków spoïecznego przekazu. Dodatkowo,
w art. 54 Konstytucji RP przyznano wolnoĂÊ do wyraĝania swoich podglÈdów,
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. W orzecznictwie wskazuje siÚ, ĝe
wolnoĂÊ ta dotyczy równieĝ „poglÈdów i opinii innych”16 osób.
W zwiÈzku z powyĝszym warunkiem do zakwalifikowania dziaïania hejtera
jako niezgodnego z wartoĂciami konstytucyjnymi jest wyczerpujÈce rozwaĝenie
i ustalenie kontekstu caïej sytuacji. Jednak aby zrozumieÊ caïy kontekst sytuacyjny i rozwaĝyÊ, czy w danym przypadku doszïo do naruszenia dóbr osobistych
w postaci np. dobrego imienia, naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ zastosowane sïowa lub
sformuïowania, z uwzglÚdnieniem moĝliwych ich konotacji i odniesieñ. W zaleĝnoĂci od tego, o jakie sïowa lub sformuïowania chodzi, w grÚ wchodzi potrzeba
uwzglÚdnienia ich rozumienia oraz odbioru spoïecznego. Ponadto trzeba braÊ pod
uwagÚ kontekst sytuacyjny lub rodzaj wypowiedzi, w której sïowa te lub sformuïowania zostaïy uĝyte, i zastosowano Ărodek komunikacji”17.
15

16

17

M. Safjan i L. Bosek, Konstytucja RP Tom I Komentarz do art. 1–86, C.H. Beck, Warszawa
2016, dostÚpny w Legalis.
Wyrok Trybunaïu Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt P 1/06, Legalis Numer
80538.
Wyrok SÈdu Najwyĝszego z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt III CSK 387/16, LEX nr 2510660.
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4. Regulacja kodeksu cywilnego
Uĝytkownik udostÚpniajÈcy upokarzajÈce lub obelĝywe posty na portalu spoïecznoĂciowym Facebook, m.in. w formie zdjÚÊ, komentarzy czy filmów, dotyczÈce innej osoby lub grupy osób, nie moĝe czuÊ siÚ bezkarnie. TreĂci zawierajÈce
informacje o innych osobach, udostÚpniane bez ich zgody, a tym bardziej przedstawiajÈce je w negatywnym Ăwietle, uwaĝane sÈ za materiaïy, które naruszajÈ
przepisy okreĂlone w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego18,
m.in. dobra osobiste.
Regulacja zawarta w art. 23 k.c. dotyczy ochrony dóbr osobistych, które przysïugujÈ kaĝdemu czïowiekowi niezaleĝnie od jego pozycji zawodowej, spoïecznej
czy posiadanego wyksztaïcenia. SÈ one zwiÈzane z jego indywidualnie okreĂlonymi cechami. Dobra te znajdujÈ siÚ pod ochronÈ prawnÈ do czasu Ămierci osoby
fizycznej i nie mogÈ podlegaÊ dziedziczeniu ani zbyciu. Dobra osobiste, okreĂlone przez ustawodawcÚ, sÈ niezwykle zróĝnicowane. NaleĝÈ do nich m.in. wolnoĂÊ, czeĂÊ, swoboda sumienia, nazwisko, pseudonim lub wizerunek, twórczoĂÊ
naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Katalog otwarty pozwala
na tworzenie nowych dóbr niematerialnych podlegajÈcych ochronie prawnej ze
wzglÚdu na zmieniajÈce siÚ stosunki spoïeczne. Wskazuje siÚ, „ĝe wraz ze zmianami stosunków spoïecznych mogÈ pojawiaÊ siÚ i znikaÊ pewne dobra osobiste
podlegajÈce ochronie prawnej. W trakcie zmian stosunków spoïecznych doktryna
i orzecznictwo uznaïy za podlegajÈce ochronie dobra osobiste (niewymienione
wbart. 23), m.in. takie jak: prawo najbliĝszej rodziny do pochowania osoby zmarïej
oraz do pamiÚci o niej, prawo do spokojnego korzystania z mieszkania, intymnoĂci i prywatnoĂci ĝycia, pïci czïowieka”19. Mimo braku definicji dóbr osobistych
okreĂlonych w Kodeksie cywilnym decydujÈcÈ rolÚ o tym, ĝe dobro naleĝy do
tego katalogu peïni funkcjonujÈca w doktrynie i przyjÚta w orzecznictwie koncepcja obiektywna20. Polega ona na przyjÚciu, ĝe dobrami osobistymi sÈ „wartoĂci
o charakterze niemajÈtkowym, wiÈĝÈce siÚ z osobowoĂciÈ czïowieka, uznanymi
powszechnie w spoïeczeñstwie”21.
Hejt tworzony przez uĝytkowników Facebooka skierowany do innych osób
najczÚĂciej zagraĝa lub narusza takie wartoĂci jak: czeĂÊ, dobre imiÚ czy wizerunek, które zaliczane sÈ do wszystkich sfer ĝycia czïowieka, m.in. zawodowej,
18
19

20
21

Dz.U. 2018 poz. 1025 – dalej „k.c.”.
J. Cieszewski, K. JÚdrej, G. Karaszewski, J. Knabe, B. Ruszkiewicz, G. Sikorski, A.bStÚpieñ-Sporek, Kodeks Cywilny. Komentarz, wyd. II, LexisNexis 2014, dostÚpny w Lex.
Ibidem.
Wyrok SÈdu Apelacyjnego w Biaïymstoku z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt I ACa 195/17,
LEX nr 2369668.
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osobistej i spoïecznej. „Naruszenie czci moĝe wiÚc nastÈpiÊ zarówno przez pomówienie o ujemne postÚpowanie w ĝyciu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewïaĂciwego postÚpowania w ĝyciu zawodowym, naruszajÈce dobre imiÚ
danej osoby i mogÈce naraziÊ jÈ na utratÚ zaufania potrzebnego do wykonywania
zawodu lub innej dziaïalnoĂci”22. Na gruncie reĝimu odpowiedzialnoĂci za bezprawne zagroĝenie lub naruszenie dóbr prawnie chronionych ma zastosowanie
art. 24 k.c. Przesïankami zastosowania roszczeñ okreĂlonych w art. 24 k.c. jest
istnienie dobra prawnego, które zostaïo bezprawnie naruszone lub zagroĝone.
Konstrukcja ochrony dóbr osobistych jako praw podmiotowych o charakterze bezwzglÚdnym nie wymaga do ich naruszenia zawinionego dziaïania. Jego skutecznoĂÊ erga omnes nakïada na wszystkich poza uprawnionymi obowiÈzek nieingerowania w sferÚ spraw okreĂlonych w prawie podmiotowym. Do naruszenia dóbr
osobistych zawartych w przepisie art. 23 k.c. wedïug przewaĝajÈcego poglÈdu
w doktrynie nie dochodzi, „gdy wyrzÈdzona drugiemu przykroĂÊ (dolegliwoĂÊ)
jest – wedle przeciÚtnych ocen przyjmowanych w spoïeczeñstwie – przykroĂciÈ
(dolegliwoĂciÈ) maïej wagi, nie przekracza wiÚc progu, od którego liczyÊ siÚ juĝ
bÚdzie naruszenie dobra osobistego. PodkreĂla siÚ przy tym, ĝe stopieñ przeĝywanej przykroĂci przez dotkniÚtego naruszeniem moĝe mieÊ znaczenie dopiero
wtedy, gdy próg ten zostaï przekroczony, moĝe on byÊ uwzglÚdniony przez sÈd
w ostatecznym rozstrzygniÚciu sprawy, np. przy okreĂlaniu sposobu usuniÚcia
skutków naruszenia dobra osobistego”23.
Jeĝeli dziaïania polegajÈce na bezprawnym zagroĝeniu lub naruszeniu dóbr
osobistych przewyĝszajÈ stopieñ przykroĂci ofiary hejtu, ma ona prawo do
wystÈpienia z powództwem do sÈdu o zastosowanie Ărodków ochronnych. ¥rodki
ochronne mogÈ byÊ kierowane przeciwko zarówno osobie fizycznej, jak i osobie
prawnej. NaleĝÈ do nich: ustalenie, zaniechanie, usuniÚcie skutków naruszenia,
w szczególnoĂci zïoĝenia oĂwiadczenia o odpowiedniej treĂci oraz zadoĂÊuczynienie pieniÚĝne lub zapïata okreĂlonej kwoty na wyznaczony cel spoïeczny.
Jeĝeli skutkiem wyrzÈdzonego naruszenia jest szkoda majÈtkowa, poszkodowany
moĝe ĝÈdaÊ jej naprawienia. KrzywdÚ wyrzÈdzonÈ w ten sposób ciÚĝko jest mierzyÊ wbjednostkach pieniÚĝnych, jednak zadoĂÊuczynienie pieniÚĝne odnoszone
do art.b24 k.c. i 448 k.c. ma charakter kompensacyjny24. Charakter ten polega na
wywoïaniu satysfakcji u pokrzywdzonego przez zaspokojenie poniesionej przez
22

23
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Wyrok SÈdu Najwyĝszego – Izba Cywilna z dnia 29 paědziernika 1971 r., sygn. akt II CR
455/71, Legalis 15772.
Wyrok SÈdu Apelacyjnego w odzi z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt I ACa 29/15,LEX
nrb1797162.
Z. Radwañski, A. Olejniczak, Prawo cywilne – czÚĂÊ ogólna, wyd. 14, C.H. Beck, Warszawa
2017.
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niÈ szkody. Poza tym reĝim odpowiedzialnoĂci okreĂlony w art. 24bk.c. nie wyïÈcza moĝliwoĂci zastosowania przepisów znajdujÈcych siÚ w innych gaïÚziach
prawa.
Do wystÈpienia z powództwem o zastosowanie Ărodków ochronnych na
gruncie cywilnoprawnym konieczne jest zidentyfikowanie osoby, która bezprawnie naruszyïa lub zagroziïa dobrom prawnym, poniewaĝ nie istnieje moĝliwoĂÊ
wystÈpienia z powództwem bez wskazania danych osobowych naruszyciela.
Naleĝy teĝ zauwaĝyÊ, ĝe „za dokonanie wpisów, czy teĝ umieszczenie wypowiedzi obraĝajÈcych powodów w internecie odpowiedzialnoĂÊ na podstawie art.b23
i 24 k.c. ponosi bezpoĂredni sprawca naruszenia. OdpowiedzialnoĂÊ dotyczy
naruszyciela, a wiÚc osoby, która sporzÈdziïa i umieĂciïa wymienione wpisy
wbInternecie”25.
Aby przybliĝyÊ zastosowanie Ărodków ochronnych w praktyce, posïuĝÚ
siÚ wyrokiem SÈdu Apelacyjnego w odzi I Wydziaï Cywilny z dnia 8 marca
2017broku26. W wyroku nakazano „pozwanemu, aby przesïaï powódce pisemne
przeprosiny o treĂci: »Przepraszam PaniÈ J.M. za naruszenie jej dóbr osobistych«
oraz zamieĂciï tÚ samÈ treĂÊ przez okres trzydziestu dni na swoim profilu na
portalu F., w terminie siedmiu dni od daty uprawomocnienia siÚ tego wyroku […]
nakazaï pozwanemu, aby powstrzymaï siÚ od dokonywania wpisów na portalu
spoïecznoĂciowym F., zawierajÈcych treĂci dotyczÈce” powódki oraz „zasÈdziï od
pozwanego na rzecz Fundacji […] w W. 2000 zï”. Co wiÚcej, w orzecznictwie
wskazuje siÚ, ĝe „w przypadku wyboru przez pokrzywdzonego Ărodka usuniÚcia
skutków naruszenia jego dóbr osobistych, polegajÈcego na naïoĝeniu przez sÈd
na zobowiÈzanego obowiÈzku zïoĝenia oĂwiadczenia o okreĂlonej formie i treĂci,
niezbÚdne jest zachowanie proporcjonalnoĂci treĂci i formy tego oĂwiadczenia
wbstosunku do sposobu naruszenia dóbr osobistych przez sprawcÚ, skali i zasiÚgu
naruszenia oraz miejsca i czasu, w którym ono nastÈpiïo”27.
W orzecznictwie wskazuje siÚ trzy etapy oceny, czy doszïo do naruszenia
dóbr osobistych. Po pierwsze, naleĝy wïaĂciwe je okreĂliÊ. Po drugie, naleĝy
wskazaÊ, czy okreĂlone dziaïanie naruszyïo konkretne dobro osobiste. Ostatnim,
trzecim etapem, jest ocena, czy dziaïanie to byïo bezprawne, a jeĂli tak, to czy
treĂÊ i forma ĝÈdanego w pozwie oĂwiadczenia, jest odpowiednia28. W przyto25
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Wyrok SÈdu Apelacyjnego w Katowicach – I Wydziaï Cywilny z dnia 20 lutego 2014 r., sygn.
akt I ACa 1047/13, Legalis Numer 1062663.
Wyrok SÈdu Apelacyjnego w odzi z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt I ACa 1151/16, LEX
nrb2282433.
Wyrok SÈdu Najwyĝszego – Izba Cywilna z dnia 18 wrzeĂnia 2015 r., sygn. akt I CSK 813/14,
Legalis Numer 1341795.
Wyrok SÈdu Najwyĝszego z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. akt II CSK 431/10, Lex nr 784917.
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czonym wyroku SÈd Najwyĝszy uznaï, ĝe forma zadoĂÊuczynienia moĝe znaczÈco
róĝnic siÚ w zaleĝnoĂci od rodzaju naruszonego dobra osobistego. Wskazaï, ĝe
„jeĝeli bowiem naruszono godnoĂÊ osobistÈ czïowieka, niekiedy wïaĂciwÈ formÈ
usuniÚcia skutków jego naruszenia moĝe byÊ zïoĝenie samemu pokrzywdzonemu
oĂwiadczenia usuwajÈcego skutki tego naruszenia przez podmiot, który tego siÚ
dopuĂciï. Natomiast inna sytuacja zachodzi wówczas, gdy przedmiotem ochrony
jest dobre imiÚ. W takim przypadku, oĂwiadczenie usuwajÈce skutki naruszenia
tego dobra osobistego, aby osiÈgnÚïo cel, musi dotrzeÊ do innych osób, które
zetknÚïy siÚ z jego bezprawnym naruszeniem”29.
Wydaje siÚ, ĝe o zastosowaniu ochrony zapewnionej w kodeksie cywilnym
powinno decydowaÊ kryterium subiektywne; w koñcu to jednostka odczuwa
krzywdÚ w zwiÈzku z bezprawnym dziaïaniem hejtera. W doktrynie i judykaturze
zauwaĝa siÚ jednak, ĝe o naruszeniu dobra osobistego czïowieka moĝe decydowaÊ jedynie kryterium obiektywne, „a nie subiektywne odczucia osoby ĝÈdajÈcej ochrony prawnej”30. PodkreĂla siÚ, ĝe „ocena, czy nastÈpiïo naruszenie dobra
osobistego, jakim jest stan uczuÊ, godnoĂÊ osobista i nietykalnoĂÊ cielesna, nie
moĝe byÊ dokonana wedïug miary indywidualnej wraĝliwoĂci zainteresowanego”31. Na podstawie wyroku SÈdu Najwyĝszego z dnia 16 stycznia 1976 r., sygn.
akt II CR 692/7532 moĝemy wyróĝniÊ kryteria, które naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ przy
ocenie, czy w danym przypadku doszïo do naruszenia czci. Wprawdzie wyrok
zostaï wydany przed powstaniem Internetu, który w dzisiejszych czasach jest
najpopularniejszÈ formÈ uzewnÚtrzniania zjawiska hejtu, natomiast teza ma charakter na tyle uniwersalny, ĝe przytoczenie tego wyroku umoĝliwi zobrazowanie, jakie dziaïania hejtera mogÈ zostaÊ uznane za niezgodne z prawem. Przede
wszystkim konieczne jest przeprowadzenie analizy dwóch aspektów – subiektywnego i obiektywnego – sprawy. Dopiero gdy przekonanie poszkodowanego
i ogólna ocena spoïeczna stanowiÈ, ĝe doszïo do naruszenia lub zagroĝenia dóbr
osobistych, moĝemy zastosowaÊ prawne Ărodki wobec naruszyciela. Poza tym
poszkodowany nie moĝe stosowaÊ ĝadnej formy samopomocy, która wiÈzaïaby siÚ
z naruszeniem przepisów prawa. Jedynym dozwolonym sposobem pociÈgniÚcia
sprawcy do odpowiedzialnoĂci jest zwrócenie siÚ do sÈdu. W przeciwnym razie
poszkodowany moĝe ponieĂÊ odpowiedzialnoĂÊ cywilnÈ lub nawet karnÈ w zaleĝnoĂci od dokonanego czynu.

29
30
31
32

Wyrok SÈdu Najwyĝszego z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. akt II CSK 431/10, Lex nr 784917.
Wyrok SÈdu OkrÚgowego z dnia 26 marca 2010 r., sygn. akt II Ca 36/10, Lex nr1294075.
Wyrok SÈdu Najwyĝszego z dnia 11 marca 1997 r., sygn. akt III CKN 33/97, Lex 29457.
LEX nr 1998.
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5. Problemy zwiÈzane z identyfikacjÈ toĝsamoĂci hejtera
W sytuacji gdy doszïo do naruszenia praw osób trzecich, do wytoczenia
powództwa cywilnego niezbÚdne jest uzyskanie danych osobowych hejtera.
Moĝe okazaÊ siÚ to jednak problematyczne przy stale rosnÈcej popularnoĂci
Facebooka, która wpïywa na wykorzystywanie jego moĝliwoĂci przez róĝne podmioty, m.in.b osoby fizyczne, stowarzyszenia czy firmy. Administrator portalu,
majÈc na celu stworzenie bezpiecznej spoïecznoĂci pozwalajÈcej na aktywny
udziaï jej czïonków, zobowiÈzuje swoich uĝytkowników do korzystania z „tych
samych imion i nazwisk, co w ĝyciu codziennym”33. Podanie prawdziwych danych
osobowych pozwala na wzrost ĂwiadomoĂci, z kim konkretna osoba siÚ kontaktuje, a takĝe ograniczenie anonimowoĂci. Pomimo istnienia takiego obowiÈzku,
w dalszym ciÈgu powstaje wiele kont fikcyjnych, których kontrola jest znacznie utrudniona przez brak pewnej metody ich weryfikacji. Za faïszywe konto
Facebook uwaĝa konto, za pomocÈ którego ktoĂ podszywa siÚ pod kogoĂ lub coĂ
innego. Moĝe to dotyczyÊ faïszywych lub wymyĂlonych osób, zwierzÈt, celebrytów bÈdě organizacji34. Identyfikacja takich uĝytkowników jest znacznie utrudniona, dlatego gdy zauwaĝymy fikcyjne konto, naleĝy je jak najszybciej zgïosiÊ do
administratora portalu. Jeĝeli za pomocÈ takiego konta dokonano naruszenia praw
i wolnoĂci osoby trzeciej, to w celu uzyskania ochrony cywilnoprawnej naleĝy
postÈpiÊ ex aequo jak w przypadku prawdziwego uĝytkownika.
Przepisy stanowiÈce podstawÚ do uzyskania danych osobowych hejtera
zostaïy okreĂlone w RozporzÈdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zb dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwiÈzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepïywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE35 oraz Ustawie
ob ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku36. Przepisy weszïy
wbĝycie wbdniu 25 maja 2018 roku. Na gruncie nowych regulacji wprowadzonych
przez UniÚ EuropejskÈ zwiÚkszono prawa osób, których dane sÈ przetwarzane
oraz przewidziano wysokie sankcje za naruszenie tych przepisów przez przedsiÚbiorstwa. Zgodnie z art. 2 RODO Facebook, prowadzÈc dziaïalnoĂÊ na terytorium Unii Europejskiej, podlega pod przepisy obowiÈzujÈce we wspólnocie. Ten
portal spoïecznoĂciowy jest podmiotem upowaĝnionym do przetwarzania danych
osobowych jako ich administrator. Danymi osobowymi na podstawie art. 4 pkt 1
33
34
35
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https://www.facebook.com/help/112146705538576?helpref=faq_content (dostÚp: 17.07.2018).
https://pl-pl.facebook.com/help/306643639690823?helpref=uf_permalink (dostÚp: 27.01.19).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
(dostÚp:
15.09.2018) – dalej „RODO” lub „RozporzÈdzenie”.
Dz.U. 2018 poz. 1000.

Agnieszka Saganowska, Hejt na Facebooku a ochrona cywilnoprawna

167

RODO sÈ informacje o ĂciĂle zidentyfikowanej lub moĝliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej. Zalicza siÚ do nich dane geolokalizacyjne, jak równieĝ identyfikator internetowy – okreĂlany jako adres IP. Zgodnie z definicjÈ, przetwarzanie
danych osobowych dotyczy kaĝdej operacji wykonanej z uĝyciem tych danych,
tj. zbieranie, przechowywanie, usuwanie, opracowywanie oraz udostÚpnianie ich
wedïug art. 4 pkt 2 RODO. Bez znaczenia jest narodowoĂÊ osób, których dane sÈ
przetwarzane, jak równieĝ niewaĝne jest miejsce przetwarzania danych osobowych (oznaczajÈce miejsce, w którym znajdujÈ siÚ serwery) wedïug art. 3 RODO.
Artykuïem okreĂlajÈcym sytuacjÚ, w której dopuszczalne jest dokonywanie operacji na danych osobowych udostÚpnionym administratorom, jest art. 6
RODO. Ze wzglÚdu na autonomiczny charakter, niezaleĝnoĂÊ oraz równoĂÊ przesïanek, speïnienie przynajmniej jednej z okolicznoĂci usprawiedliwiajÈcych przetwarzanie danych przesÈdza o legalnoĂci podjÚtego dziaïania zgodnie z „art. 5
lit. a, który statuuje zasadÚ zgodnoĂci przetwarzania z prawem”37. JednÈ z najwaĝniejszych okreĂlonych w nim przesïanek dopuszczajÈcych dokonanie operacji
na danych osobowych innej osoby w zwiÈzku z zagroĝeniem lub naruszeniem
praw drugiej osoby jest okreĂlona w art. 6 ust. 1 lit. f. Co wiÚcej, akt. 6 RODO
koreluje z motywem 40 Preambuïy RODO, w której okreĂlono, ĝe „aby przetwarzanie danych byïo zgodne z prawem, powinno siÚ odbywaÊ na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczÈ, lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej
prawem: albo w niniejszym rozporzÈdzeniu, albo w innym akcie prawnym Unii
lub w prawie pañstwa czïonkowskiego, o których mowa w niniejszym rozporzÈdzeniu”. Nie we wszystkich przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody wbcelu
udostÚpnienia danych osobowych. Klauzula prawnie uzasadnionych interesów
wprowadza takÈ moĝliwoĂÊ. Klauzula ta uwaĝana jest za jednÈ „z podstaw prawnych pozwalajÈcych na przetwarzanie danych bez koniecznoĂci ubiegania siÚ
obzgodÚ osoby, której dane dotyczÈ. Jak bowiem jeszcze na gruncie OchrDanychU
stwierdziï NSA w wyr. z 21.11.2002 r. (II SA 2247/01, niepubl.), przetwarzanie
danych nie jest zawsze uzaleĝnione od zgody osoby, której dane dotyczÈ. Ponadto
w nauce prawa powszechnie przyjmowany jest poglÈd, ĝe kaĝda z okolicznoĂci
usprawiedliwiajÈcych przetwarzanie danych ma charakter autonomiczny i niezaleĝny”38. Zastosowanie klauzuli prawnie uzasadnionego interesu okreĂlonego
wbart. 6 ust.b1 lit. f nie jest dozwolone w sytuacjach, w których „nadrzÚdny charakter wobec tych interesów majÈ interesy lub podstawowe prawa i wolnoĂci
37

38

M. Sakowska-Baryïa, Ogólne RozporzÈdzenie o Ochronie Danych Osobowych. Komentarz, wyd.bI,
C.H. Beck, Warszawa 2018, dostÚpny w Legalis.
P. Litwiñski, RozporzÈdzenie UE w sprawie Ochrony Osób Fizycznych z Przetwarzaniem Danych
Osobowych i Swobodnym Przepïywem Takich Danych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018,
dostÚpny w Legalis.
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osoby, której dane dotyczÈ, wymagajÈce ochrony danych osobowych, w szczególnoĂci gdy osoba, której dane dotyczÈ, jest dzieckiem”. UdostÚpnienie danych bez
zgody osoby, której one dotyczÈ, przy zastosowaniu omawianej klauzuli, wymaga
wiÚc ïÈcznego zaistnienia nastÚpujÈcych okolicznoĂci: „1) identyfikacji prawnie
uzasadnionego interesu, który jest realizowany przez administratora lub przez
stronÚ trzeciÈ, 2) zweryfikowania niezbÚdnoĂci przetwarzania dla realizacji celu
wynikajÈcego z przedmiotowego interesu, 3) oceny, czy nie jest speïniona przesïanka o charakterze negatywnym w postaci wystÚpowania w danych stanie faktycznym interesów lub podstawowych praw i wolnoĂci podmiotu danych, które
majÈ charakter nadrzÚdny wobec prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej”39. Jak dalej wskazano w komentarzu, w takiej sytuacji,
mamy do czynienia z testem proporcjonalnoĂci, poniewaĝ na administratorze
ciÈĝy obowiÈzek dokonania wywaĝenia dwóch dóbr podlegajÈcych ochronie prawnej. Zastosowanie zasady proporcjonalnoĂci znajduje uzasadnienie w motywie 4
Preambuïy RODO, okreĂlajÈcym, ĝe „przetwarzanie danych osobowych naleĝy
zorganizowaÊ w taki sposób, aby sïuĝyïo ludzkoĂci. Prawo do ochrony danych
osobowych nie jest prawem bezwzglÚdnym; naleĝy je postrzegaÊ w kontekĂcie
jego funkcji spoïecznej i wywaĝyÊ wzglÚdem innych praw podstawowych w myĂl
zasady proporcjonalnoĂci”.
Problem z uzyskaniem danych osobowych hejtera powstaje z powodu braku
posiadania wystarczajÈcych informacji o moĝliwoĂci zlokalizowania administratora. JeĂli nie moĝna ustaliÊ administratora danych osobowych, to uniemoĝliwione
zostaje wystÈpienie z ĝÈdaniem udostÚpniania danych osobowych naruszyciela,
a,bco wiÚcej, niemoĝliwe jest podjÚcie dziaïañ zmierzajÈcych do poniesienia przez
tÚ osoby odpowiedzialnoĂci na gruncie przepisów okreĂlonych prawem. W sytuacji portalu spoïecznoĂciowego Facebook w wyroku Trybunaïu SprawiedliwoĂci
Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r.40 wskazano jednak, ĝe administratorem danych osobowych na przedmiotowym portalu jest „Facebook Inc. oraz, jeĂli
chodzi o UniÚ, Facebook Ireland”.

6. Podsumowanie
Powyĝsze rozwaĝania dotyczÈce dochodzenia odpowiedzialnoĂci na gruncie
ochrony cywilnoprawnej w zwiÈzku z zagroĝeniem lub naruszeniem praw ibwolnoĂci przysïugujÈcych jednostce przez zastosowanie hejtu uzasadniajÈ przekonanie,
39
40

M. Sakowska-Baryïa, op. cit.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A62016CJ0210
8.10.2018).
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ĝe ĝaden poszkodowany nie powinien zachowywaÊ siÚ biernie wobec naruszyciela.
BezczynnoĂÊ wobec hejtera moĝe zostaÊ uznana przez niego za zezwolenie do
dalszego dziaïania wbrew jego woli, wpïywajÈc na kaĝdÈ pïaszczyznÚ ĝycia –bzawodowÈ czy spoïecznÈ. Osobie hejtowanej przysïuguje ochrona przewidziana przez
funkcje dostÚpne na portalu spoïecznoĂciowym. MiÚdzy innmi dotyczy to zablokowania konta czy zgïoszenia zdarzenia do administratorów portalu. Wbwypadkach
wiÚkszej wagi, gdy sytuacja na to pozawala, ofiara hejtu ma prawo zastosowaÊ
Ărodki przyznane prawem. W przypadku ochrony dóbr osobistych poszkodowany
powinien rozwaĝyÊ, czy udostÚpniona treĂÊ rzeczywiĂcie godzi wbprzyznane mu
prawa oraz czy jest to jedynie jego subiektywna ocena. Wskazuje siÚ, ĝe poczucie
krzywdy z powodu negatywnego zdarzenia wywoïanego przez hejtera „rodzi normalny, ludzki odruch jej naprawienia, jednak ani krzywda, ani drastyczne nawet
naruszenie sfery uczuÊ czïowieka nie stanowi wystarczajÈcego, konstruktywnego motywu odwoïywania siÚ do kategorii dóbr osobistych”41. Za dobro osobiste
uwaĝana jest wiÚc „wartoĂÊ immanentnie zïÈczona z istotÈ czïowieczeñstwa oraz
naturÈ czïowieka, niezaleĝna od jego woli i od woli innych osób, staïa, dajÈca siÚ
skonkretyzowaÊ i zobiektywizowaÊ42. Co wiÚcej, „opublikowanie nieprawdziwych
informacji moĝe naruszyÊ dobra osobiste danej osoby jedynie wówczas, gdy informacje te pozwalajÈ na zidentyfikowanie tej osoby”43. Uzasadnia to przekonanie,
ĝe nie w kaĝdej sytuacji moĝliwe jest wystÈpienie z roszczeniem przeciwko hejterowi. W niektórych przypadkach wpis wcale nie musi byÊ uznany za hejt wymierzony bezpoĂrednio w okreĂlonÈ osobÚ fizycznÈ lub grupÚ osób.
Wydawaïoby siÚ, ĝe Ărodki przyznane przez ustawodawcÚ sÈ wystarczajÈce
w szczególnoĂci do ochrony dóbr osobistych czïowieka. Kolejne problemy pojawiajÈ siÚ jednak, gdy naleĝy ustaliÊ dane osobowe hejtera. Na gruncie wprowadzonych przepisów moĝliwe jest wystÈpienie do administratora portalu wb celu
udostÚpnienia danych osobowych naruszyciela. Do wystÈpienia z takim ĝÈdaniem konieczne jest posiadanie prawnie uzasadnionego interesu. JeĂli jednostka
posiada uzasadnione podstawy prawne swojego ĝÈdania, to na administratorze ciÈĝy obowiÈzek przeprowadzenia testu proporcjonalnoĂci, czyli dokonania
wywaĝenia dwóch dóbr podlegajÈcych ochronie prawnej. Administrator dokonuje
oceny, czy w danym stanie faktycznym nadrzÚdny charakter majÈ prawnie uzasadnione interesy osoby trzeciej, czy podstawowe prawa i wolnoĂci podmiotu
danych. Co wiÚcej, zazwyczaj hejterzy nie posïugujÈ siÚ swoimi prawdziwymi
41

42
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Uchwaïa SÈdu Najwyĝszego 7 sÚdziów z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt III CZP 60/17, LEX
nr 2463496 – zdanie odrÚbne sÚdziego Jacka Gudowskiego.
Ibidem.
Wyrok SÈdu Apelacyjnego w Biaïymstoku – I Wydziaï Cywilny z dnia 7 listopada 2014 r., sygn.
akt I ACa 462/14, Legalis Numer 1163519.
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imionami i nazwiskami, a takĝe wiÚkszoĂÊ kont, za pomocÈ których umieszczane
sÈ obraěliwe i krzywdzÈce treĂci, jest fikcyjna. Dochodzenie odpowiedzialnoĂci
bez uzyskania podstawowych danych hejtera jest niemoĝliwe na gruncie ochrony
cywilnoprawnej. W takim wypadku moĝliwa jest jedynie ochrona na podstawie
przepisów znajdujÈcych siÚ w innych gaïÚziach prawa.
Bez wÈtpienia zjawisko hejtu w Internecie jest nowym obszarem, w którym
wskazane normy prawne okazujÈ siÚ nieskuteczne. ObowiÈzujÈce przepisy sÈ
niejednoznaczne, chociaĝby w kwestii dziaïañ, które naleĝy podjÈÊ, gdy mamy do
czynienia z takÈ sytuacjÈ. Procedura uzyskania danych osobowych jest rygorystyczna i niejasna dla osoby, która profesjonalnie nie zajmuje siÚ prawem. Nawet
na portalach internetowych brakuje precyzyjnych informacji wskazujÈcych, jakie
dziaïania naleĝaïoby podjÈÊ w chwili, gdy stajemy siÚ takimi ofiarami. Poza tym
administrator w kaĝdym przypadku moĝe powoïaÊ siÚ na ochronÚ danych hejtera,
poniewaĝ bezprawne udostÚpnienie takich informacji moĝe wiÈzaÊ siÚ z naïoĝeniem na niego wysokich kar pieniÚĝnych. Jednak to wïaĂnie organy pañstwowe
powinny zapewniÊ wiÚksze moĝliwoĂci legislacyjne ochrony praw i wolnoĂci
jednostki przed takimi dziaïaniami. Jednym z ciekawszych rozwiÈzañ proponowanych w ostatnich latach byï pomysï wprowadzenia nowego Ărodka prawnego
przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich w liĂcie do Ministra
SprawiedliwoĂci, tzw. Ălepy pozew. W liĂcie tym powoïano siÚ na konstrukcjÚ
funkcjonujÈcÈ w systemie anglosaskim, która umoĝliwia na dochodzenie roszczeñ
od osoby o nieznanej toĝsamoĂci. ToĝsamoĂÊ pozwanego byïaby ustalana przez
sÈd, który jest uwaĝany za najlepszego arbitra mogÈcego dokonaÊ oceny dwóch
konkurencyjnych wartoĂci: wolnoĂci sïowa, ochrony dóbr osobistych i danych
osobowych jednostki. PodkreĂlano równieĝ, ĝe sÈd mógïby byÊ wïaĂciwym organem do zwalniania administratora danych z tajemnicy zawodowej lub sïuĝbowej44.
Projekt „Ălepego pozwu” ostatecznie zostaï odrzucony przez Sejm. Takie dziaïania podejmowane przez organy pañstwowe napawajÈ jednak optymizmem, ĝe
w koñcu sytuacja osób dotkniÚtych hejtem w Internecie ulegnie zmianie i bÚdÈ
mogïy one dochodziÊ swoich praw równieĝ na gruncie cywilnoprawnym, a hejterzy przestanÈ czuÊ siÚ bezkarnie.
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