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Preliminary Considerations

The Choice of the Research Area and its Substantiation
The subject of the following work are the limits of freedom of speech
in contemporary liberal democracies with respect to the particular types
of statements. Precisely, the goal of the book is to find the answer to the question whether – and if so, to what extent – the principles underlying liberal
democracy allow the state to interfere in spreading certain views and opinions.
The principles which serve as a benchmark for such regulations are – as far as
freedom of expression is concerned – the constitutional rules formed on the
basis of the liberal doctrine of freedom of speech.
Widely defined, freedom of expression – which includes freedom
of speech, freedom of the press, free access to information as well as freedom
of scientific research – does indeed constitute the essence of democracy. Put
simply, citizens have the right to freely exchange opinions without the restraint
of the government. Moreover, freedom of expression is an essential precondition for the exercise of other civil rights. In case of an illegitimate infringement
on freedom of expression by the state, other civil rights and freedoms, such as
for example freedom of assembly or freedom of organization, become merely
formal guarantees, which cannot be used practically in absence of freedom
of speech. With its source in the inbred and inalienable human dignity and
liberty, freedom of speech timelessly remains one of the pillars of contemporary liberal democracy. The possibility of uninhibited exchange of views and
opinions is guaranteed both by particular state constitutions and the international law.
It needs to be emphasized, however, that freedom of speech, so as other
rights and freedoms, is not a completely unrestrained right and its extent
is regulated by law. According to the generally accepted view, the exercise
of limitless freedom of speech by an individual may sometimes lead to the
violation of rights and freedoms of others. We are then faced with the conflict
between particular values, and the settlement of such a conflict can be rather
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complicated. The problem of adumbrating the appropriate limits for this freedom occurs when a particular statement causes controversy or is rejected
by the majority of the society for other (moral, political, etc.) reasons. A question then arises concerning which opinion deserves to be disseminated and
tolerated under the law and which, for some reasons, surpasses the sphere of
freedom granted and protected by the idea standing behind the constitutional
right of freedom of expression. Even though freedom of speech, as a general
rule, has been commonly recognized and given priority over these concerns,
there is a number of discrepancies in relation to its desired extent.
Naturally, the aforementioned lack of acceptance of certain views or opinions by the majority of the society is not a sufficient reason to ban their dissemination within the liberal democracy. As the European Court of Human
Rights underlined in the Handyside vs. Great Britain case: this freedom cannot
be limited only to the information regarded as harmless or indifferent, but also
to those, who insult, incense or cause anxiety. Such are the requirements of pluralism and democracy, without which democracy does not exist 1. Similar principles
should be employed when describing freedom of the press, in many respects
identical to freedom of speech. Nowadays, due to some objective factors (like
the evolution of the constitutional legislation and dynamic development of the
mass media) a tendency has appeared to treat these liberties separately, as selfcontained and independent of each other. The press plays a very significant
function bearing the role of an institution of vast social control (in one of its
rulings, the European Court of Human Rights referred to it as the public
watchdog). Without this freedom guaranteed for the press, taking upon such
a crucial role would not be possible.
On the grounds of the international law and the international judiciary,
on the one hand, and the particular legal orders of given states, on the other,
a number of controversies associated with the exercise and potential abuse of
freedom of expression occurred worldwide. It is problematic to determine
whether possible limitations will endanger the democratic foundations of the
states or not, or how to judge which right or freedom is more important and
Handyside v. The United Kingdom, 5493/72, Council of Europe: European Court of Human
Rights, 4 November 1976, [online] http://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b6fb8.html [access: 04.11.2018].
1
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whether such assessments can have a lasting character. Even more controversial
are the limits of freedom of speech with regard to public persons, such as politicians, artists or sportsmen, where it is necessary to consider which right
is more important: the right of the reader to gain access to information or the
right of particular public person to privacy.
It should be also mentioned that the elementary premise of liberal
democracy is the existence of a vast array of different opinions – and not only
political ones, but also those being the subject of considerations throughout
the pages of this work. The legal regulations embedded in legislative acts determine conditions by virtue of which freedom of expression is subject to appropriate limitations or which point at principles (such as national security and
territorial integrity of the state) to which a threat justifies the introduction of
certain limitations of free expression. The prevailing rule, however, is the existence of numerous opinions, different from each other, freely participating in
the public discourse (within boundaries set by the law), and touching upon
various matters, considered to be significant by the society from a social,
political, economic, or even historical, or other perspective. Here, it is worth
mentioning that the author of the concept of political liberalism and justice
as fairness, the American philosopher John Rawls, actually claimed that the
plurality of doctrines (not only political but also moral, religious and philosophical) is an inevitable result of liberal democracy, that is a polity which,
above all, ensures that everyone has equal and free access to the fully sufficient
system of basic equal freedoms, in which he included, among others, freedom
of thought, conscience and assembly 2.
The biggest doubts may be raised by the situation in which the propagation of a controversial opinion is motivated by purely political considerations
or encompasses views normally excluded from the public discourse (such
as incitement to racial hatred or appraising Nazi or fascist ideologies). Referring again to the Rawlsian concept of political liberalism, it is worth noting
that the American thinker’s stance on the issue is that the most persistent struggles are taking place in the name of the highest matters: religion, philosophical visions of the world and different moral conceptions of good 3, whereas philosophical,

2
3

J. Rawls, Liberalizm polityczny, Warszawa 1998, p. 33.
Ibidem.
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moral and religious issues indeed divide members of virtually all societies
to the largest extent.
Another problem, with which each liberal democracy has to struggle,
is the degree of tolerance towards its opponents, that is those who use the right
to free speech to promote anti-democratic ideas. What reaction towards those
who more or less openly propagate anti-Semitism, incite racial hatred or refer
to totalitarian ideologies of Nazism, fascism and communism should take
place? Interestingly enough, the people who are brought to justice for promotion of such ideas are often the most fervent defenders of freedom of speech –
and by uncritically defending their own civil rights, they refer to the liberal
values they detest.
Equally important is the question of determining the state’s appropriate
functions and powers which would serve to protect freedom of speech and
simultaneously respect its relevant limits within the political realm. Under one
approach, the state ought to limit its own powers and disallow the prohibition
of promotion of certain views and prosecution of those who ostensibly violated
the right to free expression on the political arena. According to a contrary view,
the state, in order to protect freedom of speech, is obliged to take certain
measures: regulate the mass media and enact rules governing the way in which
political debates and elections are organized. It should be emphasized that the
interference of the state in those areas, remaining in harmony with the principles of liberal democracy, must be guided by one basic objective, that is to
protect freedom of speech in its material sense by creating equal opportunities
to exercise it for all who wish to do so. Such active measures towards equalization of real opportunities include, for example, legal regulations aiming at ensuring equal access of politicians to the media, regardless of their electoral
budget.
Freedom of speech as a fundamental right of an individual remains rooted
in the liberal and democratic tradition. Therefore, it is important to characterize the liberal doctrine of freedom of speech, especially within the context
of different stances on the question of freedom of speech. It should be noted
that the European liberal thought is more sensitive towards the possible abuse
of freedom of expression, in cases when it serves to incite hatred, violence or
promote racism. Hence, there are numerous regulations in the European law
which refer to the very content of particular statements or opinions. By virtue
12
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of these regulations, a number of statements are excluded from the public debate. On the other hand, the American liberal tradition – as well as contemporary American legislation – does not interfere in the public discourse in such
a way. These differences are present even though both in Europe and on the
American continent, freedom of discourse (on which limitations are defined
differently) is considered to be one of the quintessential principles underlying
the democratic order. In the United States, the question about the permissible
limitations on freedom of speech has long been vigorously debated. Nowadays,
there are two rival interpretations of the First Amendment clashing in the public discourse. According to the first of them, based on the libertarian theories,
the state’s role should be limited to the one of a night watchman, whereas “the
market of ideas” shall be left alone by the legislators and regulate itself. It is an
extremely individualistic approach, which could be even considered from
a purely market perspective of “supply and demand for ideas”. According to
the other approach, based on the communitarian theories, the state shall not
forget about the social functions and societal impact of speech. Therefore, the
main role of the state in this matter should be to ensure equal access to the
media (that is equal opportunities to promote particular ideas) as well as provide this access to the widest possible group of citizens. Nonetheless, an important question arises whether the state can limit the individual right to enjoy
freedom of expression in order to support some social value, which is equal to
the right to free of expression, or to provide as many citizens as possible with
the actual opportunity to express their views in the most influential media.
Another difference in relation to the European debates about freedom of
speech is that in the case of the American discussions about freedom of speech,
the crucial points revolve around procedural aspects (or, in fact, technological
matters) of ensuring and safeguarding freedom of discourse. Unlike in Europe,
where the content of a statement is decisive and may be often used as a testimony to the potential infringement of liberty or other rights, the United States
put much more emphasis on the formal and technological aspects of free expression.
It is worth pondering whether the commonly approved and accepted reasons for the limitations on freedom of speech can be still considered sufficient
to justify the ban on promoting certain views and opinions. The contemporary
law (both national and international) contains a wide range of regulations
13
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which define the limitations on freedom of speech (e.g. penal and civil law).
Most often, these limitations result from the conflict with other significant
goods and values protected by the law. Within the sphere of international law,
we can find a number of legal acts limiting freedom of speech – as, for instance,
in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. But all of these limitations must fulfill certain formal criteria
and their implementation must be necessary for the democratic society to protect the before-mentioned goods and values, and only then they can supersede
the notion of unhindered expression. Similarly, in the International Covenant
on Civil and Political Rights, it is stated that limitations (introduced by means
of legislative acts and characterized by their indispensability) can be justified if
they protect the rights and good name of others and (...) protect the national security, public order, health or public morality. Both the Covenant and the Convention, nonetheless, leave much room for interpretation of their specific
terms and provisions. This book attempts to elucidate which goods and values,
if any, supersede freedom of speech, and which rights and values constitute the
titular foundations of the Euro-Atlantic zone in regards to the analyzed freedom.
The Main Purpose and Structure of the Book
and the Key Research Problems
The main purpose of this work is a comparison of the American and European legal, philosophical, and political experiences in the context of the limits of freedom of speech within the sphere of civil law (especially the law
on copyright and personality rights) as well as criminal law (with an emphasis
on the criticism of the governmental authorities, hate speech, offence against
religious feelings, satire and the war against terrorism).
As has been mentioned in the beginning of this introduction, the crucial
matter from the perspective of this work is an attempt to find the answer to
the question whether the essence and meaning of freedom of speech in the
democratic legal order allows for limitations on promoting certain kinds
of statements.
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Before these specific problems are analyzed, however, two of the opening
articles contained in part I of the work, titled Freedom of Speech as a Fundamental Element of Liberal Democracy?, attempt – from a theoretical perspective
– to lay the conceptual groundwork for the deliberations presented in the following chapters. In an article titled How to Recognize Speech When You See
One?, Anna Demenko (Adam Mickiewicz University in Poznań) embarks
upon a perplexing legal and philosophical (ontological and epistemological)
task: how can we differentiate between an “ordinary” act (or action) and an act
of speech – that is legally protected or prohibited expression? Since, akin to
other western constitutions, the Constitution of the Republic of Poland guarantees freedom of expression in its article 54, the question how to identify the
act of speech deserves special attention, especially considering how respective
answers will greatly differ when juxtaposed with certain philosophical and
communicative theories. As the Author observes, the existing definitions of an
act of speech, both in the American and European jurisprudence, may be questioned by social constructivism, on the one hand, and the constitutive theory
of communication, on the other. The first theory, social constructivism, assumes that all objects and acts (including the acts of speech) are created by
certain interpretative strategies, and shall be construed accordingly. The second theory, referred to as the constitutive theory of communication, understands acts of speech not only as transmissions of information from the senders
to the recipients, but rather as the production of shared meanings.
The second article of the introductory part I, authored by Łukasz Darby
Bartosik (Catholic University of America Columbus School of Law) and titled
Freedom of Expression in the American Libertarian Thought, is devoted to an
analogous problem: when should the legal order distinguish speech from all
other kinds of acts, and thereby restrict those of its forms which are capable of
infringing upon the rights of others, therefore harming them? The Author,
however, conducts his analysis through a very different perspective than that
of the preceding article. Revolving around the classical liberal and the American libertarian tradition, the Author deliberates what are the ways of determining which forms of expression – if any at all – are capable of objectively harming other citizens. Because all strands of classical liberalism and libertarianism
rest upon the famous John Locke’s triad of the right to life, liberty and property, the specific question posed by the article is how certain speech can lead
15
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to the encroachment of these rights, and what measures could be taken by the
state in order to protect them, without detriment to individual liberty.
The placement of the two articles in the first part of the book, one next
to the other, is not accidental. The first article (How to Recognize Speech When
You See One?) presents an assumption that the term “speech”, as used in the
law, might elude the lawmakers and judges due to its subjectivity implied in
the very essence of expression, its meanings, interpretative strategies, and various forms. The article therefore inclines the Reader to think which criteria,
given the intrinsic subjectivity of expression, might justify specific legal regulations and limitations on freedom of speech. The second article (Freedom of
Speech in the American Libertarian Thought), on the contrary, assumes that
words, on the grounds of law, should be clearly separated from action and
deemed inappropriate only when accompanied by an objective, tangible harm
to another citizen. This way, the article may serve as a guideline for the liberal
democratic order, lucidly underlining the first component – liberalism – of
that form of a polity.
Thanks to such a sequence of articles, the Reader has a chance to gain
an insightful contrast between two opposing tendencies: one that accentuates
the subjectivity of expression and the problems resulting therefrom, and the
other which emphasizes the necessity of objectivity of all regulations, including
those pertaining to the widely understood speech. The common denominator
of the two articles remains an attempt to solve the struggle vocalized in the
question underpinning all further considerations: when can the state interfere
in speech? The respective answers from within the sphere of civil as well as
criminal law are presented in the second and third parts of the book.
Part II of the book, titled Criminal-law Aspects of Limitations of Freedom
of Speech is centered around the following research question: what limitations
on freedom of speech should there be within the criminal law? Since the paramount goal of the law is the reconciliation of individual liberty with the public order and safety, the remarks of the particular chapters contained in Part II
of the book are supposed to enable the Reader to formulate the criteria necessary to fulfill the key objectives of criminal law (especially deterrence and retribution) within the realm of various forms of expression. Although the Authors of the specific chapters often focus on a legal order of one or another
country, their analysis bears a universal value which transgresses national
16
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boundaries, and thereby enables the Reader to construe the underpinnings
constituting the titular Euro-Atlantic doctrine of freedom of speech.
The specific research questions of Part II of the work revolve around (1)
political expression and criticisms of those who are in power, (2) hate speech
and its counteraction, (3) religious freedom and the offence against religious
feelings, as well as (4) public safety and the war against terrorism. The following chapters and subchapters of Part II of the book are divided respectively.
The first chapter of Part II, titled Political Speech and the Criticism of the
State Authorities, features an article by Witold Płowiec (Adam Mickiewicz University in Poznań) titled Freedom of Expression and the Insult Against the President of the Republic of Poland from the Perspective of the Constitution of the Republic of Poland and the European Convention on Human Rights. Since challenging ideas as well as public figures is an element inbred in the democratic
order, the more general research question – how far should the law go in terms
of allowing for criticisms of its own creators, the state authorities – is indeed
critical to the proper functioning of a liberal democracy and the “marketplace
of ideas”. The Author analyzes this problem against the backdrop of the legal
relations between the Polish Constitution and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Because Poland is bound
by the provisions of the Convention, such a relationship, as the Author observes, might generate conflicts between the constitutional and conventional
legal norms under the same factual scenarios, given the fact that the Polish law
prohibits, under the threat of criminal punishment, the insult to the President
of the Republic of Poland. Because the control of compliance of the Polish law
with the national Constitution in Poland is entrusted to the Constitutional
Tribunal in Warsaw, and analogous control in regards to the conventional
norms is vested in the European Court of Human Rights in Strasbourg, such
conflicts between the respective norms might have a great impact on the conduct of the courts.
The second chapter of Part II of the book is titled Hate Speech and Its
Counteraction. It features an article by Fruzsina Gárdos-Orosz (Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences) and Krisztina Nagy (Budapest
University of Technology and Economics, Faculty of Economics and Social
Science) titled The Development of the Hate Speech Regulation in Hungary: From
Criminal Law to Civil Law and Media Regulation. The Authors write about
17
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a difficult and controversial matter of hate speech drawing from the Hungarian
examples. The Authors describe the anti-hate speech rules of the Hungarian
media-law which confers upon a distinct media authority the power to instigate separate proceedings (parallel to criminal and civil proceedings) against
media providers whose content is “offensive or prejudicial” (in the new 2011
media regulation replaced by the prohibition of “exclusion”) or “incites to hatred”. The Authors note that even though the standard for sanctions of the
media authority under the new media regulation remained lower than that
existent within the criminal law, the number of proceedings instigated by the
media authority is now considerably lower. Yet, the authority continues to
impose high sanctions in a handful number of “high-profile” cases which attract great attention. The Hungarian legal experiences analyzed by the Authors
contribute to the debate whether the state ought to, at the threshold of the 21st
century, intervene in the digital means of communication by regulating various forms of expression within the media.
The third – and at the same time most extensive – chapter of the second
part of the book is devoted to Religious Freedom and the Offences Against Religious Feelings. Religious freedom timelessly remains one of those areas which
continuously clash with freedom of expression, generating controversial debates. The scope of freedom of speech, importantly, remains dependent
on whether a particular country adheres to the liberal democratic concept of
the separation of church and state (as, for example, provided by the 1st Amendment to the United States Constitution) or, conversely, whether its religion
is closely intertwined with or dominates its politics (as in the Islamic countries). The third chapter of the book is thus composed of three distinct articles.
In the first article, titled «Laïcité»: Between Freedom of Expression and Freedom of Belief, Christine Mengès-Le Pape (Toulouse 1 University Capitole)
contributes to the debate on the relations between freedom of belief and freedom of expression in a secular polity (the French laïcité) which flamed up after
the so-called “Muhammad Cartoons” and the attacks of 2015. The Author
raises substantial research questions, focusing on the conflict of values which,
in absolute terms, takes the form of a contraposition of “the right to blaspheme” (or radically understood freedom of expression), on the one hand,
with “the right to be free from blaspheme” (that is deference towards religious
beliefs), on the other. Such a clash is so much more difficult to resolve insofar
18
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as the state adheres to the principles of secularism and pluralism. Even though
the Author revolves her analysis of freedom of expression and religious belief
around the French concept of laïcité, the remarks of the paper are universal,
and incredibly actual, in the recently polarizing Euro-Atlantic zone.
The second article of the third chapter of Part II of the book, titled
The Approach of the Islamic Doctrine Towards Freedom of Expression. Illusionary
or Genuine Protection? is written by Hanna Wiczanowska (Adam Mickiewicz
University in Poznań). The Author points out that, unlike the Western states,
the Islamic countries are heavily reluctant towards freedom of expression. Although freedom of expression is traditionally associated with the Western cultural and legal values, the Islamic and Arab regional organizations, namely the
League of Arab States and the Organization of Islamic Cooperation, have employed some measures aimed at satisfying the international standards for the
protection of human rights, and have done so also in regards to freedom of
speech. The Author argues that those measures are, for the most part, illusionnary since the provisions of Sharia law preclude the effective implementation
of those rights, and prevent their real-life application. Given the rising number
of Muslims in the Euro-Atlantic zone, the problem analyzed by the Author is
highly relevant from the perspective of the key research questions outlined by
the Editors of the book.
The third article of the chapter on freedom of expression and religious
freedom is authored by a duet composed of Michał Urbańczyk and Karolina
Kiejnich (both from the Adam Mickiewicz University in Poznan) and titled
Between Art and Crime. The Evolution of the Understanding of the Offense
Against Religious Feelings in Poland in years 1989-2015. The article presents the
legal and social evolution which the offence against religious feelings underwent over more than a quarter-century since 1989, drawing from the examples
of the Polish world of art. The Authors analyze the desired scope of freedom
of artistic expression and argue that we can notice a steady shift in the jurisprudence as well as social norms and attitudes towards profane and blasphemous acts of performers, news editors, marketers, and others who are engaged
in public dissemination of artistic content in the broad sense. According to the
Authors of the paper, the content which could have been met with substantial
social outrage of various non-governmental organizations as well as sanctions
of the courts or administrative bodies in the beginning of the last decade of the
19
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20th century, no longer sparks so many emotions a quarter-century later. The
Authors accentuate that the Criminal code, due to the subjectivity of many
ostensible religious offences committed by artists, should not be the governing
standard for what expression may be permitted within the arts in a liberal democracy.
The last, fourth chapter of Part II of the book is named Public Safety and
the War Against Terrorism. It consists of an article by Samanta Kowalska
(Adam Mickiewicz University in Poznan) titled Terrorism and Freedom of
Speech – Considerations in the Light of the International Law. The Author devotes his paper to the burning 21st century phenomenon, terrorism, and analyzes the problems associated with it in the light of freedom of expression
within the regulatory groundwork of international law. The Author observes
that the digital means of communication can become a tool in the hands
of terrorists, whereas the media has long-lasting psychological effects on the
citizens through touting news about terrorist attacks, generating a specific,
fearful state of mind. Because such a public mind is susceptible to falling into
the terrorists’ traps of ideologies deeply disparaging towards human rights and
individual dignity, the law and the state authorities, writes the Author, should
be highly concerned about hate speech, fake news, and digitally vocalized discrimination, in line with the standards set by the international conventions.
On the other hand, as the Author indicates, freedom of expression – intrinsic
characteristic of the states of law – and the access to information, should remain a bulwark against overarching terrorism and cyberterrorism since
they allow the citizens to unite in the face of newly arising dangers.
Part III of the book titled Civil-law Aspects of Limitations of Freedom
of Speech is devoted to freedom of speech in the light of the law on copyright
as well as personality rights, especially the right to one’s image, otherwise referred to as the right to one’s publicity. Part III of the book is therefore focused
on two, distinct conflicts between rights. The first one concerns the clash between freedom of expression and its corollary – unrestrained access to information – with the law on copyright, which, by definition, monopolizes the use
of certain information by granting legal exclusivity to the creator of the work
in determining who (if anyone), and how, may use it. The second conflict
of rights is manifested in the exclusion of certain personality rights (encom-

20

Preliminary Considerations

passing one’s name, image, and identity) from the sphere of uninhibited expression of others’ within the public and private spheres. This is an especially
burning problem now, in the Digital Age, when more and more of our personal information incorporated into pictures, videos, posts or tweets is widely
accessible by other users of the Internet who can use someone’s image against
the will of its owner. The two following chapters of part III of the book are
further divided accordingly.
The first chapter of Part III of the book is dedicated to The Law On Copyright and features two articles.
The first paper of this chapter, written by Bartosz Mazurek (Jagiellonian
University in Kraków), touches upon Freedom of Speech on the Internet in Regards to the Copyright Law on Both Sides of the Atlantic. The Author describes
and analyzes freedom of expression through the prism of dissemination of information through the Internet publications, drawing from the Polish, European and American regulations and jurisprudence. Particular attention is paid
to the issue of hyperlinks and the services offered by one of the most popular
news and networking services – Twitter. The Author invokes the 1st Amendment to the United States as well as the European Convention on Human
Rights as the critical foundations for unrestricted dissemination of information
(let it be through hyperlinks or services like Twitter), and argues that all forms
of censorship (with some exceptions pertaining to pirated content) obliterate
the concept of “the marketplace of ideas”. The remarks made by the Author
are exceptionally important when we consider that the activity on the Internet
virtually always transgresses national boundaries, and therefore escapes the law
of a single state. This problem, certainly, will burgeon along with the further
development of the Internet in the Digital Age, and hence remains relevant to
the book’s main research questions from the perspective of the Euro-Atlantic
zone.
The second paper of the first chapter of Part III is authored by Paulina
Skrzypecka (Nicolaus Copernicus University) and concerns Freedom of Expression and Parody under the Law on Copyright in the Light of the American and
European Case-law and Legislation. The Author presents the so-called parody
exception to the infringement of a copyright through the prism of freedom
of speech in the law of some European states (France, Germany, and the Netherlands) and the law of the European Union as well as the American law,
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and the concept of fair use. The Author considers how far should the law
go in allowing the parody exception and fair use to preclude the law on copyright in different factual scenarios. Particular emphasis is put on the case-law
of the European Court of Justice and the United States Supreme Court, which,
in its cases, adumbrated the standards regarding the functioning of these two
exceptions to the general protection of the law on copyright. Due to the progress of globalization of business activities, the transnational aspect of copyright law and freedom of expression will certainly remain the key problem for
practicing lawyers and legislators around the world and within the Euro-Atlantic zone in the upcoming years.
The second chapter of Part III of the work, concerned with Personality
Rights, consists of two papers.
The first article of this chapter, authored by Janusz Gogolin (University
of Wrocław), touches upon the Protection of One’s Image on the Internet in the
Light of the Polish law. The Author, in a very holistic way, describes the right
to protection of one’s image in the Polish law, and argues that it underlies the
entire legal system and affects almost every sphere of life. To support his
claims, the Author refers to the Polish Civil and Criminal Codes, the Code
of Criminal Procedure, the Press Law, the Law On Copyright, as well as the
Labor Code, all of which to some extent regulate the protection of one’s image.
The Author also considers what are the conditions for preclusion of the illegality of the disclosure of another person’s image as well as what means
of protection one is provided in the case of such an infringement. The analysis
set forth in this article is critical to the main research question of the book due
to the fact that now, in the times of extensive use of the social media, violations
of others’ image appear more and more frequently, leaving the courts and the
legislators with new problems to tackle.
The last article, which simultaneously closes the last chapter of the book
and the entire collection of papers, is written by Magdalena Rudzka (University of Silesia in Katowice) and titled The Right to the Commercial Use of One’s
Image in Poland the United States. Whereas the preceding article touches upon
the concept of the right to one’s image only in Poland, the Author of this
article juxtaposes the Polish regulations and court decisions with the American
ones, through the specific prism of the right to its commercial use. The Author
pays particular attention to the genesis of the right to publicity in the United
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States and the personality rights in Poland, and puts forward postulates for
adjustment of the current law in order to protect the citizens’ financial interests
in that matter and comply with the recent market developments facilitating
more frequent use of one’s image for commercial purposes. Akin to the research questions presented in the previous articles in this part of the book, the
Author’s concern is exceptionally actual at the threshold of the 21st century.
The book, after the last substantive article, is then summarized in Part IV
by Final Conclusions and an Attempt to Answer the Key Research Questions, followed by a short commentary on two International Conferences titled “In
Search of the European Doctrine of Freedom of Speech” (now referred to as
the “Free Speech Days”) organized in 2016 and 2017 at the Faculty of Law
and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań. Because
the two conferences inspired the Editors, at least in part, to publish the book
which the Reader now has in front of him or her, the commentary, Instead of
an Afterword, closes the entire book.
Lastly, the Editors would like to express the words of gratitude towards
the two Reviewers who read and extensively commented on the specific articles: dr hab. Przemysław Dąbrowski, professor of the Pomeranian Academy
in Slupsk and dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, professor of the Maria CurieSkłodowska University in Lublin. The Editors of the book employed the double-blind peer review procedure, so the identity of the Reviewers remained
unknown to the Authors until the final notice that their articles will be published. The input of the two professors, both of whom are experts in the field
of the history of legal and political doctrines as well as legal and political theory, thus helped the Editors to achieve the highest substantial level of the book.

Łukasz Darby Bartosik
Michał Urbańczyk
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Part I

Freedom of Speech
as a Fundamental Element of Liberal
Democracy?

Anna Demenko
Adam Mickiewicz University in Poznań

Jak rozpoznać wypowiedź,
gdy się ją widzi?*

Przedmiotem wielu opracowań z zakresu prawa konstytucyjnego oraz
z zakresu szeroko pojętych praw człowieka, jest tzw. „wolność słowa” czy też
„wolność wypowiedzi”. Rozważania na temat tej wolności prowadzi się w większości przypadków w pewnym przekonaniu, że wszyscy wiemy o co chodzi,
wiemy czym jest owo „słowo” lub „wypowiedź”. Odwołujemy się przy tym
m.in. do art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela
(EKPCz), art. 11 Europejskiej Karty Praw Podstawowych czy też art. 54 polskiej Konstytucji. Jeżeli jednak zapytamy o to czym jest owa „wypowiedź”
i czym różni się ona od innego zachowania, od nie-wypowiedzi, sprawa przestaje być taka oczywista. Nie nasuwa większych wątpliwość to, że pisząc niniejsze słowa wyrażam pewne treści -„wypowiadam się”. Czy jednak również np.
popijając podczas prelekcji kawę z kubka z zielonym logo znanej na całym
świecie kawiarni?
Na tle art. 54 Konstytucji przyjmuje się, że na wolność wypowiedzi składają się trzy wolności: wolność do wyrażania swoich poglądów, wolność do
pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji 1. Doktrynalne spory co do zakresu owej wolności wiążą się przede wszystkim ze znaczeniem pojęcia „pogląd”, które według dojmującego stanowiska interpretować należy możliwie szeroko, jako wszelką „myśl”, według przeciwnej opinii
*aThis article is a reprint. For the original publication, see A. Demenko, Jak rozpoznać wypowiedź, gdy się ją widzi?, Studia Prawnicze i Administracyjne 2017, nr 22 (4), s. 21-27.
1
Por. J. Sadomski, [w:] M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016, s. 1282; M. Chmaj (red.) Wolność i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej, Warszawa 2016, s. 123; także np.: K. Wygoda, Prawne granice wolności wypowiedzi
w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 1997, nr 39, s. 206;
P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Tom III,
Warszawa 2003, art. 54, s. 2.
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natomiast zawężająco w sposób nieobejmujący treści, które mają charakter np.
poleceń czy ofert 2. Dość sporo uwagi poświęca się także rozróżnieniu między
„poglądami” oraz „informacjami”, zgodnie przy tym podnosząc, że pierwsze
dotyczą własnych przekonań, natomiast swoboda prezentowania cudzych poglądów (myśli, opinii) mieści się w wolności rozpowszechniania informacji 3.
Odnośnie do czynności „wyrażania”, w sposób dość ogólny podkreśla się, iż
poglądy można wyrażać w każdej formie, różny sposób, nie tylko słownie (mówiąc lub pisząc) lecz także za pomocą obrazów, w tym różnego rodzaju plakatów, nosząc określony ubiór lub odznaki a także przez brak działania (zaniechanie), np. niewzięcie udziału w określonej uroczystości, czy nieodwzajemnienie pozdrowienia kierowanego przez inną osobę 4. Czynność rozpowszechniania polega natomiast na „udostępnianiu” i „upowszechnianiu” 5.
Obie wolności wyrażania i rozpowszechniania swoich lub cudzych poglądów niekiedy określa się łącznie wolnością wyrażania komunikatów 6. Tworzą
one wolność wypowiedzi sensu stricte, w przeciwieństwie do wolności wypowiedzi sensu largo obejmującej także wolność poszukiwania i otrzymywania informacji, swobodę odbiorcy do zapoznawania się z nadanymi komunikatami.
W tym kontekście, nawiązując do komunikacyjnego charakteru wolności wypowiedzi, podkreśla się, że ma ona dwie strony - nie tylko tego kto formułuje
wypowiedź lecz także i jej odbiorcę 7. Zauważa się, że art. 54 Konstytucji,
chroni faktyczną aktywność jednostki w ramach procesu komunikowania się

J. Sadomski, [w:] M. Safjan (red.), Konstytucja …, s. 1283; P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki (red.),
Konstytucja …, s. 2; M. Chmaj (red.), Wolność …, s.123; Wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r.,
sygn. akt. K 2/02, SIP Lex nr 74917; W. Mojski, Konstytucyjna swoboda wypowiedzi w wybranych
orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Studia Iuridica Lublinensia, 2008, t. 11, s. 183.
3
J. Sadomski, [w:] M. Safjan (red.), Konstytucja …, s. 1284; Wyrok SN z dnia 2 lipca 2013 r.,
sygn. akt. III SK 42/12, SIP Lex nr 1541164; Wyrok TK z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. Akt
K 9/11, SIP Lex nr 936458; P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja … s. 3; W. Mojski,
Konstytucyjna ochrona wolności wypowiedzi w Polsce, Lublin 2014, s.48.
4
Wyrok TK z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11, SIP Lex nr 936458; Wyrok TK z dnia 12
lutego 2015 r., sygn. akt SK 70/13, SIP Lex nr 1641405; J. Sadomski, [w:] M. Safjan (red.),
Konstytucja …, s. 1286-1287.
5
Wyrok TK z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt P 1/06, SIP Lex nr 245357.
6
W. Mojski, Konstytucyjna ochrona …, s. 71.
7
A. Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Warszawa 2013, s. 76.
2
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z innymi ludźmi 8, „możliwość komunikowania się” 9, „swobodę nieskrępowanego przedstawiania opinii, (…), lecz zawsze w sposób widoczny dla innych,
a więc w procesie komunikacji interpersonalnej" 10. Definiując czym jest owa
komunikacja J. Braciak wskazuje, że są to społeczne interakcje w zakresie przekazywania myśli i uczuć 11. Analogiczne, nawiązujące do definicji językowych
ujęcie przedstawia A. Biłgorajski według którego, komunikowanie się to dwustronny „proces przekazywania informacji, idei i emocji, a także społeczna interakcja oddziałująca za pomocą symboli” 12. W. Mojski wyróżnia z kolei komunikowanie i komunikowanie się, przyjmując, że to pierwsze to jednostronny akt wysyłania komunikatu w przestrzeń informacyjną przez jego nadawcę w celu zakładającym jego odebranie, drugie zaś to relacja dwustronna,
dwukierunkowa zachodząca między stronami aktu komunikacyjnego 13.
Przeprowadzane rozważania nad istotą konstytucyjnej wolności wypowiedzi, nie dają podstaw do stworzenia pewnej abstrakcyjnej charakterystyki zachowań kwalifikowanych jako „słowo” 14. Mogą być pomocne w sytuacjach
oczywistych, nie pozawalają jednak na rozwiązanie tzw. hard cases, trudnych
przypadków, przy których intuicyjnie przyjmowane przez nas kategorie, co jest
mową a co nie, zawodzą.
Problem rozgraniczenia między tym, co jest wypowiedzią (tzw. speech)
a co innym działaniem (tzw. conduct lub action), jest dostrzegany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka (ETPCz), na gruncie art.
W. Mojski, Konstytucyjna ochrona …, s. 14.
Wyrok TK z dnia 12 maja 2008 r., sygn. akt SK 43/05, SIP Lex nr 376365; J. Braciak, Wolność
słowa w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 1997, nr 37,
s. 29.
10
W. Sokolewicz, Wolność prasy i jej konstytucyjne ograniczenia, Państwo i Prawo 2008, nr 6,
s. 22.
11
J. Braciak, Wolność …, s. 49-50.
12
A. Biłgorajski, Granice …,s. 76.
13
W. Mojski, Konstytucyjna ochrona …, s.14; Podobne założenia przyjmuje TK, według którego
zwrot "komunikować się" oznacza utrzymywanie z kimś kontaktu, porozumiewanie się, a nie
jedynie podawanie czegoś do wiadomości, przekazywanie jakiejś informacji czy zawiadamianie
o czymś.
14
Opierają się one przy tym na nieco uproszczonym i tradycyjnym, (niejako cybernetycznym)
rozumieniu komunikacji jako pewnego przekazu, pomijając to, iż obecnie komunikację traktuje
się znacznie szerzej, jako założony proces interakcji, w ramach którego dochodzi do wspólnego
tworzenia znaczeń; por. J. Stewart, Mosty zamiast murów, Warszawa 2005, s. 45 i nast.; J. Fiske,
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999, s. 16; B. Dobek- Ostrowska,
Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004, s. 13.
8
9
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10 ust. 1 EKPCz 15. Co do zasady ETPCz nie wypracował dotychczas jednak
żadnej ogólnej teorii, która w konkretnych przypadkach pozwałaby na rozróżnienie „zwykłego” zachowania od aktu wypowiedzi 16. W swoich orzeczeniach
za „mowę” uznał przykładowo takie zachowania jak celowa i demonstracyjna
nagość w miejscach publicznych 17, ozdabianie ubioru określonymi symbolami 18, prezentowanie określonych symboli (flagi) 19, wywieszenie brudnych
ubrań na płocie otaczającym węgierski parlament 20 oraz czyny podejmowane
w ramach demonstracji i protestów (jak np. siedzenie na ulicy, dęcie w roli
myśliwskie) 21. Brak chronionej wypowiedzi stwierdził natomiast w przypadku
działań polegających na organizowaniu „wyjazdów aborcyjnych” 22, oraz
w przypadku ekspresji poprzez określoną orientację seksualną 23, pozostawanie
w małżeństwie 24 czy też noszenie określonego stroju lub brody (choć podkreślił
przy tym że w pewnych okolicznościach zarówno ubiór jak i zarost mogą stanowić podlegające ochronie formy wyrazu) 25. Analiza treści orzeczeń w przytoczonych sprawach pozwala zauważyć, że Trybunał w swoich kwalifikacjach
co do zasady opiera się na kryterium woli danej osoby do podzielenia się
z innymi określonymi poglądami, która w danych, konkretnych okolicznościach, jest/była widoczna i czytelna dla otoczenia. W tych sprawach, w których
W ust. 1 art. 10 EKPCz wyodrębniono 3 wolności: obok wolności otrzymywania informacji
i idei, wolności ich przekazywania również wolność posiadania poglądów.
16
I.C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010, s. 34.
17
Wyrok ETPCz w sprawie Gough v. Wielka Brytania z 28 października 2014 r., nr skargi
49327/11; wyroki i decyzje ETpCz dostępne w bazie, [online] www.echr.coe.int/hudoc.
18
Wyroki ETPCz w sprawach: Vajnai v. Węgry z dnia 8 czerwca 2008 r., nr skargi 33629/06;
Fratanolo v. Węgry z dnia 3 listopda 2011 r., nr skargi 29459/10; oraz Decyzja w sprawie Donaldson v. Wielka Brytania z dnia 25 stycznia 2011 r., nr skargi 56975/09.
19
Wyrok ETPCz w sprawie Faber v. Węgry z dnia 24 lipca 2012 r., nr skargi 40721/08.
20
Wyrok ETPCz w sprawie Tatar i Faber v. Węgry z dnia 12 czerwca 2012r., nr skarg 26005/08
i 26160/08.
21
Wyroki ETPCz w sprawach: Steel i inni v. Wielka Brytania z dnia 23 września 1998 r., nr skargi
24838/94; Hashman i Harrup v. Wielka Brytania z 25 listopada 1999 r., nr skargi 25594/94;
oraz Decyzja w sprawie Lucas v. Wielka Brytania z dnia 18 marca 2003, nr skargi 39013/02.
22
Decyzja ETPCz w sprawie Tokarczyk v. Polska, z dnia 31 stycznia 2002 r., nr skargi 51792/99.
23
Wyrok ETPCz w sprawie Smith i Grady v. Wielka Brytania z dnia 25 lipca 2000, nr skarg
33985/96 i 33986/96.
24
Decyzja Komisji w sprawie Spetz i inni v. Szwecja z dnia 12 października 1994 r., skarga
nr 20402/92.
25
Decyzje Komisji w sprawach: Stevens v. Wielka Brytania z dnia 3 marca 1986 r., skarga
nr 11674/85; Kara v. Wielka Brytania z dnia 22 października 1998 r., nr skargi 36528/97; oraz
Decyzja w sprawie Tığ v. Turcja z dnia 24 maja 2005 r., nr skargi 8165/03.
15
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Trybunał uznał dane zachowanie za wypowiedź, istotną okolicznością było to,
że skarżący jeszcze w trakcie analizowanych zachowań, lub też krótko po ich
wykonaniu wyraźnie, często wobec organów ścigania, deklarowali ich demonstracyjny charakter, wyjaśniali co chcą przez to wyrazić 26. Ewentualnie, Trybunał za ekspresyjne uznawał także te zachowania, które wiązały się z wykorzystaniem określonej symboliki, nawet wówczas gdy nie towarzyszyły im żadne
szczególne eksplikacje 27. Pewnego rodzaju abstrakcyjne, jednakże bardzo
ogólne, kryteria wyróżnienia wypowiedzi Trybunał sformułował w 2014 r.
w sprawie Murat Vural v. Turcja. Zauważył, że ustalając czy dany akt lub zachowanie objęte jest zakresem art. 10 konwencji, ocenić należy naturę owego
aktu lub zachowania, w szczególności jego ekspresyjny charakter z obiektywnego punktu widzenia, a także cele i intencje osoby wykonującej dany akt czy
też realizującej dane zachowanie 28.
Problem podziału między speech a action stanowi także przedmiot licznych rozstrzygnięć amerykańskiego Sądu Najwyższego oraz częstych rozważań
w amerykańskiej doktrynie prawa 29. W swoim dość bogatym orzecznictwie Sąd
Najwyższy USA za wypowiedzi uznał m.in. wywieszenie określonej flagi 30,
udział w ceremonii salutowania fladze 31, noszenie na ramieniu opasek w celu
wyrażenia określonych poglądów 32, protesty i demonstracje, (także mające charakter protestów okupacyjnych polegających na biernym pozostawaniu w jednym miejscu) 33, spalenie karty powołania do wojska 34, noszenie spodni z niewielkim symbolem flagi amerykańskiej naszytym na siedzeniu 35, posługiwanie

Por. Wyroki ETPCz w sprawie Gough v. Wielka Brytania z 28 października 2014 r., nr skargi
49327/11; oraz w sprawie Tatar i Faber v. Węgry z dnia 12 czerwca 2012 r., nr skarg 26005/08
i 26160/08.
27
Por. Wyroki ETPCz w sprawach: Vajnai v. Węgry z dnia 8 czerwca 2008 r., nr skargi 33629/06;
oraz Donaldson v. Wielka Brytania z dnia 25 stycznia 2011 r., nr skargi 56975/09.
28
Wyrok ETPCz w sprawie Murat Vural v. Turcja z dnia 21 października 2014, nr skargi
9540/07.
29
Por. na ten temat szczegółowe opracowanie Ł. Machaj, Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA, Wrocław 2011.
30
Stromberg vs. California, 283 U. S. Reports 359 (1931).
31
West Wirginia State Board of Education vs. Barnette, 319 U. S. Reports 624 (1943).
32
Tinker vs. Des Moines School District, 393 U. S. Reports 503 (1969).
33
Cox vs. Louisiana, 379 U.S. Reports 536 (1965); oraz Brown vs. Louisiana, 383 U. S. Reports
131 (1966).
34
USA vs. O’Brien, 391 U. S. Reports 367 (1968).
35
Smith vs. Goguen, 415 U. S. Reports 566 (1974).
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się płonącym krzyżem 36, tzw. taniec nago 37 czy też finansowanie działalności
partii politycznych i finansowanie kampanii wyborczych 38. Szczególnie istotną
z perspektywy omawianej tematyki była sprawa Spence vs. Washington, w której sformułowano pewne abstrakcyjne, warunki uznania danego zachowania za
wypowiedź, nazywane późnej „testem Spence’a”. Uniewinniając podsądnego
od zarzutu niewłaściwego wykorzystania flagi – które polegać miało na jej wywieszeniu wraz z naszytym symbolem pacyfki - Sąd stwierdził, iż w zachowaniu
Spence’a dostrzegalny był „zamiar wyrażenia skonkretyzowanego przekazu,
a, uwzględniając ówczesne okoliczności, istniało wysokie prawdopodobieństwo, że przekaz ten byłby zrozumiany przez odbiorców” 39. Sąd za decydujące
o potraktowaniu danego aktu jako wypowiedzi uznał więc dwie przesłanki.
Pierwszą, subiektywną - analogiczną do zaproponowej później przez ETPCz –
odwołującą się do komunikacyjnej intencji działającego, który swoim zachowaniem musi chcieć coś zakomunikować, oraz drugą, obiektywną, polegającą
na faktycznym percypowaniu danego zachowania jako przekazu 40. Po wyroku
w sprawie Spence’a w orzecznictwie i doktrynie rozwinięto dalsze eksplikacje
owych warunków. W szczególności w kluczowej sprawie Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, Inc. z 1995 r. Sąd Najwyższy USA za wystarczające dla spełnienia drugiego kryterium uznał postrzeganie
danego zachowania jako przekazującego jakikolwiek komunikat, bez potrzeby
precyzowania i ustalania konkretnej jego treści 41. Opierając się na teście
Spence’a, Sąd za wypowiedź w rozumieniu pierwszej poprawki uznał m.in.
manifestację polegającą na spędzeniu nocy miasteczku namiotowym wzniesionym w tym celu w parku 42 oraz podpalenie flagi USA, które - jak stwierdzono

36
D.R.A.V. vs. City of St. Paul, 505 U. S. Reports 377 (1992); E. Virginia vs. Black et al. (538
U. S. Reports 343 (2003).
37
Barnes vs. Glen Theatre, Inc., 501 U. S. Reports 560 (1991).
38
Buckley vs. Valeo, 424 U. S. Reports 1 (1976).
39
Spence v. Washington, 418 U.S. Reports 405 (1974).
40
Odwołanie się do analogicznych kryteriów proponował w doktrynie już wcześniej w 1968 r.;
W kontekście sprawy O’Brian zauważał on, że sam zamiar nie jest wystraczający do tego aby
dane zachowanie uczynić wypowiedzią, dodatkowo bowiem konieczne jest aby sprawca nie wykazywał innej intencji niż tylko związanej z komunikacją i aby dany akt był przez innych rozumiany jako forma komunikacji; Symbolic Conduct, Columbia Law Review 1968, nr 6, s. 1103.
41
Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, Inc., 515 U.S. Reports
557 (1995).
42
Clark v. Community for Creative Non-Violence, 468 U. S. Reports 268 (1984).
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- w okolicznościach danej sprawy ewidentnie wskazywało na istnienie oczywistego zamiaru wyrażenia skonkretyzowanego przekazu, który z dużym prawdopodobieństwem mógł być zrozumiały dla odbiorców 43.
Rozważania zmierzające do sformułowania abstrakcyjnych warunków
uznania danego zachowania za wypowiedź są jednak w amerykańskiej doktrynie dość powszechnie krytykowane i uznawane za zbędne. W sytuacji w której
i tak nie każda wypowiedź objęta jest ochroną z pierwszej poprawki, postuluje
się w ogóle rezygnację z rozważań nad atrybutami danego zachowania, z wstępnego kwalifikowania danego czynu jako ”słowa” i przejście od razu do kategorii
teleologicznych. Robert Post wprost krytykuje założenia testu Spence’a, jako
w pełni fałszywe i wcale nie pozwalające na ustalenie, kiedy określona regulacja
danego zachowania powinna być analizowana z perspektywy pierwszej poprawki 44. Powołuje się na przykład sprawcy, który zamazuje autobus miejski
napisami graffiti - o ile taki akt przechodzi kwalifikację z testu Spenca jako
„słowo”, o tyle żaden z sądów nie potraktowałby go jako podpadający pod zakres pierwszej poprawki. Zauważa on, że np. także napaść na tle rasowym może
stanowić wyraz określonych subiektywnych przekonań sprawcy, postrzegalnych dla innych jako pewnego rodzaju komunikat, rozpatrując tego rodzaju
czyn nie powinno się jednak w ogóle rozważać ewentualnego ograniczenia wolności słowa sprawcy 45. W najnowszej literaturze Frederic Schauer wskazuje,
że dystynkcja między wypowiedzią a nie-wypowiedzią ma charakter jedynie
normatywny, wynikający z decyzji amerykańskiego ustrojodawcy. Rozważa on
więc różnicę między speech a action z perspektywy celów, dla jakich owego normatywnego wyróżnienia dokonano, po to aby objąć ochroną pierwszej poprawki tylko te zachowania, które owe cele realizują 46. Ostatecznie także
w orzecznictwie, o tym czy dane zachowanie jest chronione przez pierwszą po-

Texas vs. Johnson, 491 U. S. Reports 397 (1989).
Sąd Najwyższy USA w toku swojej działalności jest uprawniony zarówno do ustalania wykładni unormowań federalnych oraz konstytucyjnych jak i do orzekania o zgodności danej regulacji lub też jej zastosowania w danej sprawie z ustawą zasadniczą; zob. Ł. Machaj,
Wypowiedzi…, s. 17-18.
45
R. C. Post, Recuperating First Amendment doctrine, Stanford Law Review 1995, tom 47,
s. 1252
46
F. Schauer, Must Speech be special?, Northwestern University Law Review 1983, nr 78,
s. 1288 i nast; F. Schauer, On the Distinction between Speech and Action, Emory Law Journal
2015, nr 65, s. 427 – 454.
43
44
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prawkę w ramach wolności wypowiedzi czy też nie, w każdym przypadku decydują kryteria teleologiczne związane z celem weryfikowanej regulacji oraz aksjologicznymi założeniami konstytucyjnymi.
Konstatacja Schauera, iż wyodrębnienie wypowiedzi jako szczególnej
klasy aktywności człowieka ma charakter normatywny jest niewątpliwie aktualna również na gruncie polskiej, czy europejskiej nauki prawa. Czy jednak
faktycznie odrzucić należy możliwość ustalenia ontologicznych podstaw dla
owej legislacyjnej dystynkcji? Czy podejmując decyzję o zakwalifikowaniu danego zachowania jako wypowiedzi nie możemy opierać się na kryteriach wynikających z istoty tego zachowania, lecz jedynie na kryteriach teleologicznych,
stanowiących ratio legis choćby art. 54 Konstytucji? Rozstrzygając przykładowo
o tym, czy picie kawy w danych okolicznościach jest wypowiedzią czy też nie,
możemy pytać o to, czy zachowanie to jest z natury odmienne od innych zachowań, czy też możemy jedynie stwierdzić, że odmienne to ono co prawda
nie jest, ale w konkretnym przypadku realizuje te szczególne cele, dla których
ustawodawca wyróżnił wolność wypowiedzi i dlatego objęte jest ochroną np.
z art. 54 konstytucji ?
Podjęcie próby ontologicznego wyodrębnienia zachowań ekspresyjnych,
w swej istocie odmiennych od innych, jest co najmniej ryzykowne, w szczególności uwzględniając założenia konstruktywistyczne. Z tej perspektywy wypowiedzi nie tyle „są”, lecz są tak jak cała rzeczywistość przez nas konstruowane,
mają więc charakter jedynie konwencjonalny. Są dla nas wypowiedziami tylko
dlatego, że je za takowe uznajemy. Według jakich zasad dokonujemy takiego
uznania?
W polskiej humanistyce i nauce prawa, posługując się rozmaitą terminologią, wprowadza się pewną kategorię zachowań, nazwijmy to „szczególnego
rodzaju”. Jerzy Kmita wskazuje na tzw. czynności racjonalne „nastawione na
interpretację” czyli czynności, których sens zrealizuje się – z punktu widzenia
podmiotu tej czynności - tylko pod tym warunkiem, że istnieje ktoś (mniej lub
bardziej określony) kto czynność tę trafnie zinterpretuje 47. Buchowski i Burszta
wyróżniają tzw. działania użytkowe i działania symboliczne, które dla zaistnienia muszą zostać poddane interpretacji ze strony innych podmiotów 48. Wolter
J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1977, s. 27.
M. Buchowski, W. J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992,
s. 17.
47
48
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zauważa, że istnieją czyny „których sens nie tkwi w samym akcie fizycznym,
jako że ten akt fizyczny jest jedynie jakimś znakiem dla pewnej psychicznej
treści” 49. Patryas podkreśla, że czyny polegające np. na pomówieniu czy znieważeniu, dla swojego urzeczywistnienia wymagają rozpoznania 50.
Odwołanie się do kategorii interpretacji nie wydaje się tutaj najbardziej
szczęśliwym rozwiązaniem. Także bowiem zachowania, które możemy nazwać
psychofizycznymi, choć wywierają skutki w świecie zewnętrznym, realnym,
dostępne są dla nas tylko i wyłącznie poprzez język i interpretację. Jak zauważa
Stanley Fish każde zachowanie natychmiast widzimy „w pewien sposób, nigdy
zaś jako czyste dane fizyczne czekające na […] interpretację” 51. Owe szczególne
czynności wyróżniamy natomiast jak się wydaje dlatego, że stwierdzenie ich
„istnienia” poprzedza niejako podwójna interpretacja. Pierwotna, pozwalająca
w ogóle na dostrzeżenie i nazwanie „czegoś”, np. jakiejś zmiany/aktywności lub
też jej braku oraz „wtórna” pozwalająca uznać, że owo pierwotne wrażenie jest
niepełne, ponieważ jednocześnie „zaistniało” także coś zupełnie innego, została
wykonana inna czynność - zostało coś wypowiedziane. Czynność picia kawy
powoduje pewną zmianę w świecie rzeczywistym, która jednak nie jest nam
dana w czystym, niezapośredniczonym językowo oglądzie, ale właśnie poprzez
język. Stwierdzając, że ktoś pije kawę - już dokonujemy jakiejś interpretacji,
która jest jednak dla nas tak oczywista, że nie zdajemy sobie z niej sprawy.
Natomiast czynność ta „zaistnieje” jako wypowiedź, dopiero wtedy, gdy ktoś
poprzez niejako „wtórną” interpretację przyda jej taki sens. W tym miejscu
powraca pytanie, kiedy i na jakich zasadach dokonujemy owej wtórnej interpretacji – tzn. jakie zachowania uznajemy czy też powinniśmy uznawać, za wypowiedzi? Jak rozpoznać wypowiedź gdy się ją widzi?
Na wstępie należy przy tym odrzucić jako wyłączne kryterium opierające
się na „wyrażaniu czegoś”. Stwierdzanie, że wypowiedź to zachowanie, które
coś wyraża, niewiele nam bowiem daje. Wszystkie nasze zachowania stanowią
wyraz czegoś - jak dostrzega się już od dawana w doktrynie amerykańskiej,
„Wszystko, co człowiek czyni, każde działanie, które człowiek podejmuje, lub

W. Wolter, Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej
kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973, s. 56-57.
50
W. Patryas, Interpretacja karnistyczna, Poznań 1988, s. 39 Por. też R. Sarkowicz, Akty mowy
a czyny zabronione, Państwo i Prawo 1984, nr 4, s. 76.
51
S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2007, s. 95.
49
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którego nie podejmuje, „przemawia” do każdego, kto jest zainteresowany poszukiwaniem przekazu” 52. Człowiek przebywając między ludźmi nie może nie
komunikować 53, Konstatacja, że wypowiedź to pewien komunikat, akt, który
coś wyraża, sprawdza się więc ewentualnie w sytuacjach oczywistych. Jesteśmy
zgodni co do tego, że wypowiedzenie określnych słów zasadniczo należy rozpatrywać w kategoriach wolności wypowiedzi a ograniczające te czynności, np.
art. 212 kk i 216 kk w kontekście art. 54 ust. 1 Konsytuacji. Za oczywiste
przyjmujemy także to, że np. czynność zabójstwa nie powinna być rozważana
w tych kategoriach, pomimo iż oczywiście jest ona pewną formą ekspresji myśli
sprawcy. Nieadekwatność kryterium „wyrażania się” widoczna jest natomiast
w granicznych przypadkach, w których rozstrzygnąć należałoby kiedy np.
zniszczenie określonego przedmiotu, noszenie określonego stroju lub pozostanie nagim uznamy za formę szczególnie chronionej ekspresji, a kiedy jedynie
za „zwykłe” zachowanie, przejaw realizacji szeroko pojętej wolności osobistej.
Z analogicznych przyczyn mało przydatna jest zaproponowana przez ETPCz
kategoria aktów, które z natury rzeczy obiektywnie mają ekspresyjny charakter
- wszystko co czynimy jest bowiem w takim czy innym stopniu oraz w takim
czy innym sensie, ekspresyjne.
Przy odpowiedzi na pytanie, jakie akty owej ekspresji uznajemy za
„słowo”, pomocne może być odwołanie się do testu Spence’a odczytywanym
z perspektywy założeń konstruktywistycznych oraz teorii wspólnot interpretacyjnych Stanleya Fisha 54. Na tej podstawie, za wypowiedzi uznać można by te
zachowania, które polegają na intencjonalnym uzewnętrznieniu wobec określonych bądź nieokreślonych odbiorców pewnych informacji/treści, które dokonuje się dopiero poprzez rozpoznanie owego zachowania (owych intencji)

F. S. Haiman, Speech and law in a free society, Chicago 1981, s. 31; za, Ł. Machaj, Wypowiedzi
…, s. 55.
53
R. Gozzi, Jr., A shared field model of communication, ETC: A review of general semantics 2004,
vol. 61, no 3, s. 396; za Ł. Machaj, Wypowiedzi …, s. 55.
54
Według Fisha, znaczenia nigdy nie są własnością ani ustalonych i trwałych tekstów ani też
niezależnych czytelników, ale wspólnot interpretacyjnych, które są odpowiedzialne zarówno za
kształt działań czytelnika jak i za teksty powstające w ich wyniku. Zauważa on iż, źródłem zgody
między jednostkami co do pewnych interpretacji danego tekstu nie jest ów tekst sam w sobie,
który wymuszałby pewien sposób jego odczytania, lecz pewien sposób postrzegania, w wyniku
którego dla tych, którzy podzielają go wyłania się ten sam tekst. Na temat tego czym jest wspólnota interpretacyjna wg. S. Fish, por. S. Fish, Interpretacja …, s. 81, 90, 251.
52
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przez tych odbiorców przy pomocy wiążących ich konwencjonalnie przyjmowanych reguł sensu w ramach „wtórnej” interpretacji. Takie ujęcie wymaga
poczynienia kilku uwag wyjaśniających. Po pierwsze, wypowiedź musi mieć
charakter intencjonalny – zachowaniu musi towarzyszyć intencja wypowiedzenia się, rozumiana jako intencja poddania określonego zachowania pod szczególne rozpoznanie, jako takiego, którego celem jest uzewnętrznienie wobec innych pewnych treści. Po drugie, dane zachowanie można potraktować jako
wypowiedź tylko wówczas gdy istnieje jakiś (choćby potencjalny) jej odbiorca 55. Tylko bowiem w ramach międzyludzkiej komunikacji możliwe jest
nie tylko stworzenie języka, przez który postrzegamy świat realny, lecz także
dokonanie „wtórnej” interpretacji danego zachowania nie tylko jako aktu psychofizycznego, lecz jako aktu, którego istotą nie jest wprowadzenie „realnej”
zamiany w świecie zewnętrznym 56, lecz wypowiedzenie „czegoś”. Po trzecie –
co chyba najbardziej istotne - ów odbiorca z uwagi na swoją przynależność
w danym momencie do danej wspólny interpretacyjnej oraz postępując według
narzucanych mu przez tę wspólnotę reguł sensu, traktuje dane zachowanie właśnie jako szczególną formę ekspresji, jako „słowo” a nie jako „działanie”.
W przytoczonym przez R. Posta przykładzie, w zależności do wiążących go
w danym momencie interpretacji, postrzega zamazanie autobusu graffiti jako
wypowiedź i wyraz np. obywatelskiego sprzeciwu albo jedynie jako zwykły akt
wandalizmu.
Podsumowując, rację ma Schauer stwierdzając, iż nie ma nic immanentnie odrębnego w zachowaniu, które jest wypowiedzią i które wypowiedzi nie
stanowi 57. Każde zachowanie może być „słowem”, lecz nie dla każdego i nie
w każdych okolicznościach. Stąd też proponowane w orzecznictwie różnych
sądów abstrakcyjne kategorie prędzej czy później zawodzą. Dane zachowanie
traktujemy jako wypowiedź bowiem tylko i wyłącznie wówczas gdy takie rozpoznanie w danym momencie narzucają nam tworzone w naszej wspólnocie
interpretacyjnej zasady interpretacyjne i tylko wówczas gdy odwołanie się do
owych zasad jest zgodne z intencją wypowiadającego się. Czy prelegent pijąc
Oczywiście odrębnym problemem który w tym miejscu się pojawia jest pytanie o to, kto jest
owym odbiorcą a kto tylko postronnym obserwatorem.
56
Która, jak wspomniano, oczywiście i tak nie jest dla nas dostępna w czystym, niezapośredniczonym językowo oglądzie.
57
F. Schauer, Must Speech …, s. 1289 i nast.; Por. też. F. Schauer, On the Distinction…, s. 427
– 454.
55
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na wykładzie kawę znanej kawiarni wypowiada się? To zależy, od tego czy zamierza on tym coś zademonstrować i od tego czy jego słuchacze stworzą wspólnotę interpretacyjną, której założenia nakażą jej członkom traktowanie owego
aktu jako wypowiedzi i zadanie pytanie, co chce on przez to powiedzieć? Oczywiście inaczej sytuacja wygląda więc na wykładzie poświęconym charakterystyce ameb nibynóżek a inaczej na konferencji zorganizowanej przez Naomi
Klein na temat dominacji globalnego kapitału.
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How to Recognize Speech
When You See One?
Article 54(1) of the Polish Constitution guarantees everyone the freedom
to express opinions and the freedom to disseminate information, among others. These freedoms are commonly described as “freedom of speech”, both in
the colloquial language and in jurisprudence. The notion of speech as such is
at the same time perceived as an obvious one that doesn’t need further explication. The attempts at defining what we mean by “expression”, however, expose various difficulties in distinguishing a special category of actions protected
under Article 54(1) from among all other human activities that fall within the
scope of the general personal freedom. The distinction of a separate category
42
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of acts of “speech” assumed to be obvious may be questioned both from the
constructivist perspective (according to which all things and actions are created
by interpretative strategies) and from the perspective of the constitutive view
of communication, understood not only as a transmission of information from
the sender to the recipient, but rather as the production and reproduction of
shared meanings. This is where the question emerges whether it is possible to
distinguish expression from all other forms of human behaviour (analysed particularly in the American constitutional law doctrine) and if so, what would be
the criteria for such a distinction.
Key words: freedom of speech, American constitutional law doctrine, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
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Freedom of Expression
in the American Libertarian Thought

Introduction
Individual rights, little to no government and voluntary human relations.
If libertarianism were to be described in one sentence, this one would serve
as a pertinent encapsulating. Even laymen realize that fundamental individual
rights, if not implicate, at the very least correspond with the existence of
a distinct, subsistent human right to free speech, separate from other, economic
rights – and their intuition, in a non-libertarian view, is predominantly accurate. However, libertarianism and its precepts – particularly those of the radical, anarchocapitalist fraction of the doctrine – set forth a notion that there are
variant, proprietary dimensions of this right, which are often ignored during
debates over its permissible scope.
The aim of this Article is to introduce those dimensions through an analysis of the philosophical roots of these concepts and the influence of classical
liberalism on contemporary American libertarians, as well as to present the
theoretical framework and ways of practical application of anarchocapitalist
(radical libertarian) and minarchist (moderate libertarian) principles from
which the discussed ideas stem. Importantly, the terms freedom of speech (traditionally referring to written and spoken actions) and freedom of expression
(associated with all possible ways of articulating opinions) are in this paper
used interchangeably, due to the fact that almost all libertarian scholars either
do not differentiate between those two denotations or find it irrelevant 1.
Note that throughout the article, the terms „the right to free speech” and the „right to free
expression” are also referred to as liberties and, in fact, should be treated as such, based on the
1
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Lastly, the Article depicts the libertarian stance on the growing demands
for regulations of speech within new means of communication, principally including the Internet, and positive effects of their rapid development on the
state of modern legal and political affairs both worldwide and in the United
States.
Philosophical Underpinnings of the Libertarian Views
on Freedom of Expression
The history of Western legal, political and philosophical thought has always hovered in the mutual resistance of two principles: the right of each individual to uninhibitedly express his or her beliefs or feelings, and the power
of the authorities to make rules and render decrees limiting that ability. The
dynamic tension between these two ideas, originally inseparable from religious
freedom 2, has generated some of our most continuous and intricate disputes.
A particularly vivid illustration of such a contention can be found as early
as in the Greek Antiquity.
In Plato’s famous Apology, Socrates is accused of impiety against the pantheon of Athens by introducing new gods, and corrupting the youth of the city
by planting doubts about the status quo into their heads. Given a chance to
classical liberal and libertarian belief in inalienable, self-evident, and natural rights, only later
emphasized (but not granted) by domestic or supranational lawmakers.
2
The modern ideas of libertarianism historically evolved from a notion that each person is an
individual moral agent and – as David Boaz from the American Cato Institute notes – began
in the struggle for religious toleration, “from the Early Christians in the Roman Empire, to the
Netherlands, to the Anabaptists in Central Europe, to the Dissenters from the Church of England, to the experiences of Roger Williams and Anne Hutchinson in the American colonies and
beyond”. Remnants of this indissoluble relatedness, not without reason, are still prominent in
the I Amendment to the United States Constitution where these two liberties are mentioned
one after another. D. Boaz, Libertarianism: A Primer, The Free Press, New York 1997, p. 106.
Only since the Enlightenment, the separation of church and state, and the gradual diminishment of the direct role of religion in political life, multifaceted legal and philosophical conflicts
between freedom of expression and freedom of religion had started to emerge on an unprecedented scale – oftentimes involving nonbelievers exercising the right of free speech to assail
religious conservatives. Many contemporary scholars try to address these tensions and propose
solutions striving to equilibrate occurring contentions. Libertarians traditionally animadvert and
refute such proposals, propounding that they eviscerate the absoluteness of property rights and
freedom of contract. For an example of such reconciliatory attempt, cf. M. Malik, Religious
Freedom, Free Speech and Equality: Conflict or Cohesion?, Res Publica 2011, vol. 17, no. 1, pp.
21-40.
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suggest an alternative to his punishment, Socrates remains faithful to his ideals
and is ultimately found guilty by an even bigger majority than in the first instance, resulting in his being sentenced to death. Although Apology is based
on Plato’s recollected memories of the event and is predominantly religious
and literary in tone, it constitutes not only one of the earliest accounts of forensic speech but also a reconstruction of a trial in which a man is sentenced
to death for ostensibly deleterious speaking and teachings 3. Whereas the former – speech – is intrinsic to humanity per se, the latter – teaching – indeed
appears critical to any social progress.
As we know from Plato’s recounting, Socrates loses his case at law (and
ultimately his life) in 399 B.C. on the grounds which by present-day standards
would be considered a blatant violation of freedom of conscience and expression of an individual. Whether we agree or disagree with Plato’s idealistic portrayal of Socrates, a man guided by divine forces, remains irrelevant to our
problem. What matters, is that in his final speech Socrates dramatically adumbrated what in more than twenty centuries to come will be recognized a linchpin of every free society – the premise that free expression supersedes censorship (and in Socrates’s case particularly censorship through execution) as the
very best measure to pursue truth, and thus achieve general betterment
amongst its members:
If you think that by killing men you can prevent someone from censuring pure
evil lives, you are mistaken; that is not a way of escape which is either possible
or honorable; the easiest and the noblest way is not to be disabling others, but
to be improving yourselves 4.

The question to what extent governments could duly restrict one’s liberty
to articulate his or her set of beliefs will occupy minds of the greatest Western
political philosophers for all time, and pose a source of varying opinions between two adversarial strands of thought which can be traced back to the
founding documents of the tradition: elitism and collectivism of the Plato’s

B. Russell, History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day, London 2004, pp. 84-85.
4
Ibidem, p. 89.
3
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Republic on the one hand, with individualism and popular government of Aristotle’s Politics on the other 5. Especially the works and legacy of the latter,
as it has transpired, had become an overt inspiration for a multitude of modern
libertarians. However, both the teachings of Plato and Aristotle are profoundly
statist rather than individualist, since “their classical natural-law theories
placed the locus of the good and of virtuous action in the state, with individuals strictly subordinated to state action” 6. It is not until the publication of the
works of John Locke and the subsequent inception of full-blown liberalism for
freedom of expression, alongside other emerging rights of an individual,
to receive its much-needed attention 7.
To begin with, Locke rests his entire liberal framework upon a wellknown tenet that all men are by God created equal and born with certain unalienable natural rights: the right to life, liberty and private property. This
Lockean triad, shortly after its declaration, gives impetus to a whole new intellectual wave of political liberty advocating for a minimal government, and
eventually becomes a crux of modern libertarianism, thereby leading to a development of an entire doctrine of unrestricted speech.
Particularly, in his Second Treatise of Government, Locke pronounces what
will be later stripped from religious arrays, first repeated almost verbatim and
then further amplified by Ayn Rand, Murray Rothbard and others alike as the

I acknowledge that this division is an oversimplification. However, many libertarian scholars
whose ideas are presented in this paper were openly inspired by Aristotle’s political philosophy.
That is the case of Ayn Rand who derived substantial bits of her moral philosophy of Objectivism from Aristotle’s Politics and Nicomachean Ethics. By some academics, Aristotle is even called
the first Founding Father who enunciated the elements of a constitutional agenda of political
rule later adopted by the American Framers, whose ideas on freedom of speech – especially those
of the antifederalists’ – from today’s standpoint can be considered significantly libertarian
in nature. For more cf. G. R. Johnson, First Founding Father: Aristotle on Freedom and Poplar
Government, [in:], Liberty and Democracy, ed. T. R. Machan, Stanford 2002, pp. 29-59.
6
M. Rothbard, Ethics of Liberty, New York-London 1998, p. 21.
7
The most prominent works of liberalism which have influenced libertarian thought in terms
of freedom of speech and expression certainly also include John Milton’s “Areopagitica”, John
Stuart Mill’s “On Liberty”, and many other, anterior and posterior writings, not excluding those
of the American Founding Fathers. On the magnitude of this influence, see M. Morehouse,
Areopagitica: Milton’s Influence on Classical and Modern Political and Economic Thought, Libertarian Papers 2009, vol. 1, no. 38; N. Capaldi, The Libertarian Philosophy of John Stuart Mill,
Reason Papers 1983, no. 9.
5
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libertarian principle of self-ownership – a notion of ownership of one’s self,
labor, and the fruits thereof:
Though the earth, and all inferior creatures be common to all men, yet every
man has a property in his own person. This nobody has any right to but himself. The labor of his body, and the work of his hands, we may say, are properly
his. Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided,
and left it in, he hath mixed his labor with, and joined to it something that
is his own, and thereby makes it his property. It being by him removed from
the common state nature placed it in, it hath by this labor something annexed
to it, that excludes the common right of other men 8.

Self-evident, undeniable, nontransferable physical and mental ownership
of our body, and thus the sole ability to control its acts, which validates the
right to self-ownership – a necessary premise of the right to life – immediately
implicates the right to liberty: “if people own themselves, and have both the
right and the obligation to take the actions necessary for their survival and
flourishing, then they must enjoy freedom of thought and action” 9. Therefore,
freedom of expression, through freedom of thought inherent of all human beings, is a logical implication of self-ownership.
In addition, self-ownership provides grounds to establish another notion
incessantly professed by all contemporary libertarians (to a more or less absolute degree, depending on a particular strand of the doctrine), namely that all
human rights – including freedom of expression – could be in fact derived
from property rights, including the property right to our own body 10, because

J. Locke, Two Treatises of Government, London 1993, p. 128.
D. Boaz, Libertarianism: A Primer …, p. 65.
10
In a viewpoint of Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, and many other libertarians –
especially those of the radical fraction of the doctrine – all human rights are not merely derived
from property rights but are actually equal to property rights in themselves. To put it another
way, there are no other rights than property rights. As David Boaz points out “just because every
person owns himself, his body and his mind, he has the right to life”; taking another person’s
life – murdering them – is in fact “the greatest possible violation of his rights”. Libertarians
prefer using the term “self-ownership” instead of the “right to life”, notes Boaz, because on the
political right the latter is used to advocate for the rights of fetuses (unborn children) against
abortion, and on the political left it is used to denote an entitlement to basic necessities of life:
food, clothing, shelter, medical care, etc. Libertarian thinkers generally object to both of these
interpretations; D. Boaz, Libertarianism: A Primer …, p. 64.
8
9
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even ideas are expressed through property: printing presses, auditoriums,
sound trucks, billboards, radio equipment, broadcast frequencies, computer
networks, and so on 11. An immemorial question appears: “how far, then, can
one go in exercising this (bodily) ownership?”. Once more, the father of liberalism, John Locke, delivers an answer based on a natural rights approach which
is to be adopted by many generations of the future so-called natural-rights libertarians:
The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one:
and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that
being all equal and independent, no one ought to harm another in his life,
health, liberty, or possessions 12.

One is thus free to make use of the ownership of his body and his remaining property unreservedly, so long as he does not initiate aggression against
others’ property rights – including the property of their own body 13. This tenet
is currently referred to as the non-aggression principle and is equally quintessential to the libertarian philosophy.
Together, the principle of self-ownership and the principle of non-aggression constitute the ethical underpinnings (axioms) of the libertarian perspective on all civil rights – including the negative right to freedom of speech
as well as other forms of expression. Their further theoretical framework and
potential instances of practical application will be presented below 14.

Ibidem, p. 65.
J. Locke, Two Treatises of Government …, p. 117.
13
A. Rand, The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism, New York 1964, p. 36.
14
Libertarianism is often criticized for the lack of well-founded metaphysical explanations of its
foundations. Admittedly, two main libertarian principles are also called axioms and are often
simply treated as heirloom from their classical liberal antecessors. Due to a limited character
of this paper they will not be fully explicated here. However, it is arguable that plenty moral
theories, other than the theory of natural rights and utilitarianism, presuppose a libertarian order
along with its critical political values (Kantianism, Rawlsianism, contractarianism and quite
a few others). For more, cf. G. Babcock, A. R. Powell, Arguments for Liberty, Washington 2016.
11
12
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Freedom of Expression and the Two Main Schools of Libertarianism
According to most libertarians, as demonstrated above, freedom of speech
– or, speaking more broadly, freedom of expression – could be comprehended
merely as an extension of property rights. Does it mean, therefore, that libertarians espouse absolute freedom of speech?
Before we examine this question more thoroughly, a distinction for two
main – and in some measure disparate – branches of libertarianism needs to
be drawn. Note that a clear-cut division is not possible since libertarianism has
many overlapping schools of thought, all focused on smaller government and
greater individual responsibility, but it is nonetheless helpful to distinguish,
at least in simplification, anarchocapitalism on the one hand and minarchism
on the other 15. The first school, represented most prominently by an American
libertarian scholar, Murray Rothbard, as well as his students (famously including Hans-Hermann Hoppe), enshrines a vision of a stateless society in which
all property is private, all human relations voluntary, and even most valuable
services – such as law and basic security –are provided by the markets 16. The
second school takes that concept a stage further and presupposes a minimal
night-watchman state, with its role reduced to assuring general safety through
police, army, judiciary, and basic public administration, as well as guaranteeing
performance of contracts concluded consensually between individuals and various legal entities 17.
While anarchocapitalism does not have the grandstanding necessary to
spread throughout the political scene, minarchism – as a more moderate and
intellectually more plausible doctrine – tends to somewhat increase in popularity (especially in America 18) among the voters chagrined with governmental
Comments on minarchism can be also applied to a less radical strand of “laissez-faire libertarianism” through careful analogy. When it comes to free speech, though, it might be hard
to differentiate between those two schools of thought as they oftentimes considerably overlap.
16
Cf. R. P. Murphy, Chaos Theory: Two Essays on Market Anarchy, Auburn 2010.
17
It is, of course, debatable amongst minarchists which services of the state could be justified
(both on ethical and economic grounds). Importantly, Objectivist minarchism – such as that of
Ayn Rand – usually calls for a state based solely on voluntary financial contributions instead of
compulsory taxation. Also cf. R. Nozick, Anarchy, State, and Utopia, New York 1974;
F. A. Hayek, Constitution of Liberty, Chicago 1960.
18
Note that in the 2016 U.S. Presidential Elections, Gary Johnson – a relatively moderate candidate from the Libertarian Party – received 4,489,235 votes (3.27% of total votes cast) in comparison to the 2012 Elections when he received only 1,275,923 votes (0.99% of total votes cast).
15

51

Łukasz Darby Bartosik

decrepitude in solving many of the urgent problems of contemporary socioeconomic life 19. The distinction between radical anarchocapitalism and moderate minarchism is not inconsequential. Each school of thought implies a notably different outlook on the extent of permissible freedom of expression. That,
in turn, may naturally affect which policies are to be prospectively adopted by
particular libertarians in the event of gaining sufficient political support in the
liberal democracies 20.
Anarchocapitalist Views on Freedom of Expression
Radical libertarians believe that when a person is saying something, what
they are doing is nothing more than using their tongue, lips, vocal cords, and
all the other organs indispensable to the speech act (which, within the meaning
of the self-ownership principle, they all rightfully possess) in order to make an
envisioned sound of a specific frequency, amplitude and wavelength. Further,
when that same person is writing something, what they are doing is merely
moving their hand to draw a line on a piece of paper or their fingers to hit
specific buttons of a keyboard or a typewriter. Once again, as a matter of fact,
these actions translate into nothing more than using certain parts of their body
which they undeniably and entirely own 21. These observations might seem immediately obvious, but for anarchocapitalists they serve a very important purpose: they show that words cannot induce change in the physical world 22.
Doubtlessly, words couched may have a psychological impact on their
recipient and may ultimately, though indirectly, even lead to death (e.g.

See 2012 Presidential General Election Results, [online] http://uselectionatlas.org/RESULTS/national.php?year=2012 [access: 16.08.2017]; 2016 Presidential General Election Results [online]
http://uselectionatlas.org/RESULTS/national.php [access: 16.08.2017].
19
On moral and psychological characteristics of libertarians, see R. Iver, S. Kolleva, J. Graham,
P. Ditto, J. Haidt, Understanding Libertarian Morality: The Psychological Dispositions of SelfIdentified Libertarians, PLOS ONE 2012, vol. 7, no. 8.
20
The issue whether libertarians are morally allowed to strive for political power is certainly
beyond the scope of this paper.
21
S. Wójtowicz, Wolność słowa, [online] http://stanislawwojtowicz.pl/2015/10/45/ [access: 16.
08.2017].
22
One may be tempted to imagine instances such as operating a machine through voice control,
in order to command a physical attack on a third person. The difference between machines and
humans, at least by the current state of technology, is that machines do not have free will and
are mere executioners of the instructions provided to them.
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through suicide). Nevertheless, sole words, even of the worst kind, however
untrue and offensive, do not have the physical potential to take over control
of somebody else’s property, including the physical control of their own body.
Libertarians of the radical wing point out that here lies the problem of the
current societies and their respective legal orders: we often misidentify words
with actions. And sole words could not be understood as an initiation of aggression (that is the breaking of the non-aggression principle) 23. All of us can
agree that even if one threatens another to take away his life by saying “I’ll kill
you!”, these words by themselves cannot kill, insofar as they do not have the
physical capacity of pulling on a trigger, stabbing someone with a knife, and
so on. In this view, substantive content of the words formulated through chosen means stays irrelevant as long as there is no violation of another man’s
property (including his own body).
The anarchocapitalist, propertarian concept of free expression is best explained by the originator of modern libertarianism, Murray Rothbard. In his
second magnum opus, Ethics of Liberty, in a chapter entitled Human Rights
as Property Rights, Rothbard states that “freedom of speech is simply supposed
to mean the right of everyone to say whatever he likes” 24. However, this argumentation alone would not be comprehensive. He thus indicates that the always neglected question is: “Where? Where does a man have this right?” 25.
In answer, Rothbard asserts:
He certainly does not have it on property on which he is trespassing. In short,
a man has this right to free speech only either on his own property or on the
property of someone who has agreed, as a gift or in a rental contract [or through
any other voluntary agreement], to allow him on the premises. In fact, then,
there is no such thing as a separate “right to free speech”; there is only a man’s
property right: the right to do as he wills with his own or to make voluntary
agreements with other property owners 26.

Cf. A. Rand, Capitalism: The Unknown Ideal, New York 1966, pp. 257-259.
M. Rothbard, Ethics of Liberty, New York University Press, New York - London 1998, p. 113.
25
Ibidem, p. 113.
26
Ibidem.
23
24
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In the radical view, then, there is seemingly no right to free speech separate from property rights, so there is no right to free speech as most of us perceive it today. Rothbard further explains this propertarian vision:
[A] person does not have a "right to freedom of speech"; what he does have
is the right to hire a hall and address the people who enter the premises. He does
not have a "right to freedom of the press"; what he does have is the right to write
or publish a pamphlet, and to sell that pamphlet to those who are willing to buy
it (or to give it away to those who are willing to accept it). Thus, what he has in
each of these cases is property rights, including the right of free contract and
transfer which form a part of such rights of ownership. There is no extra "right
of free speech" or free press beyond the property rights that a person may have
in any given case 27.

In a purely anarchocapitalistic order, where everything – including the
streets as potential forums of manifesting sociopolitical beliefs – is privately
owned, the problem of establishing criteria on which certain kinds of speech
or expression should be prohibited is, at least in theory, simply non-existent 28.
Even Justice Oliver Wendell Holmes Jr.’s traditional contention that falsely
shouting “fire!” in a crowded theater may cause dangerous panic amongst the
spectators (and is therefore a reason to limit freedom of speech) is by Rothbard
deemed an unnecessary weakening of the absoluteness of natural rights:

Ibidem, pp. 113-114.
Rothbard argues that in a purely libertarian order “the streets, like all other private property,
could be rented by or donated to other private individuals or groups for the purpose of assembly.
One would, in a fully libertarian society, have no more right to use someone else's street than
he would have the right to preempt someone else's assembly hall; in both cases, the only right
would be the property right to use one's money to rent the resource, if the landlord is willing.”
Moreover, as Rothbard adds, “so long as the streets continue to be government-owned, the
problem and the conflict remain insoluble, for government ownership of the streets means that
all of one's other property rights, including speech, assembly distribution of leaflets, etc., will be
hampered and restricted by the ever-present necessity to traverse and use government-owned
streets, which government may decide to block or restrict in any way. If the government allows
the street meeting, it will restrict traffic; if it blocks the meeting in behalf of the flow of traffic,
it will block the freedom of access to the government streets. In either case, and whichever way
it chooses, the rights of some taxpayers will have to be curtailed.”; Ibidem, p. 118.
27
28
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For, logically, the shouter is either a patron or the theater owner. If he is the
theater owner, he is violating the property rights of the patrons in quiet enjoyment of the performance, for which he took their money in the first place.
If he is another patron, then he is violating both the property right of the
patrons to watching the performance and the property right of the owner, for
he is violating the terms of his being there. For those terms surely include not
violating the owner's property by disrupting the performance he is putting on.
In either case, he may be prosecuted as a violator of property rights; therefore,
when we concentrate on the property rights involved, we see that the Holmes
case implies no need for the law to weaken the absolute nature of rights 29.

So because the theater is owned privately, substantive content of the
words and the extent to which they affect others to whom they are addressed
remains immaterial in this case 30. The only difficulty which might prospectively arise in the anarchocapitalistic society is how to correctly determine
whether the speaker had the prevailing right over property wherefrom he
spoke, particularly when a clash between two or more property rights occurs.
There are several different ways of reconciliation of such conflicts. We shall
therefore present an example below.
The clash between property rights, in particular, may be understood
as an externality, that is a conflict of rights which transpires when parties (e.g.
parties to market transactions) fail to take into account the effects of their actions on third parties who bear costs (negative externalities) for which they are
not compensated or reap benefits (positive externalities) for which they do not
pay 31. An example of a negative externality might take place when one neighbor is a rally lover and continuously exercises his freedom of expression by
organizing loud assemblies, and the other is a quiet lover who prefers peace.
Ibidem, p. 114; also see W. Block, Defending the Undefendable: The Pimp, Prostitute, Scab,
Slumlord, Libeler, Moneylender, and Other Scapegoats in the Rogue’s Gallery of American Society,
Ludwig von Mises Institute, Auburn 2008, pp. 69-73.
30
It is worth noting that Rothbard’s ethics – and libertarian ethics in general – are strictly nondeterministic. It is up to the people who read or hear a certain medium to assess the quality
of information coming to them. Letting public policy makers decide what could be heard or
read through limitations on free speech is therefore not only detrimental to societal progress but
also a preposterous insult to human free will and free choice.
31
T. L. Anderson, Donning Coase-coloured glasses: a property rights view of natural resource economics, “The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics” 2004, vol. 48, no. 3,
p. 445.
29
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Prima facie, both have a territorial property right and are free to exercise it –
the former to organize political events of his choice, and the latter to maintain
tranquility. Yet, when the first property owner permits loud assemblies on his
property, he imposes costs on the second property owner, who is bothered with
sounds coming from the adjacent parcel. Moreover, the rally lover does not
compensate the quiet lover for these costs.
The state-prescribed solution to this exemplary externality problem is often to coercively regulate land use of the first owner so as to prevent him from
incurring costs on the second owner 32. The problem of attribution of adequate
proprietary primacy, however, can be relatively easily resolved by private courts
or voluntary arbitration through a so-called Coasean bargain 33. Its aim is to
evaluate the state of competition for scarce resources and find an optimal level
of noise at the point where the marginal value of a decibel to the rally lover
is just equal to the marginal value of a decibel of quiet to the quiet lover 34. The
goal, in other words, is to reach a bargain which satisfies both parties to the
maximum extent; when a satisfactory bargain is unattainable, one of the parties
can be compensated pecuniarily or otherwise on agreed terms.
Importantly, despite the fact that social costs of parties involved are reciprocal, and the question who bears the costs based on property rights
is in the focus, the “optimal level” of noise (or attribution of any other scarce
resource) may depend upon certain ethical judgments or historical uses 35. For
instance, if the quiet lover was the first possessor of a house in a hitherto peaceful neighborhood, then he might have grounds either to demand the rally lover
to refrain from having loud assemblies or to expect fair compensation. Conversely, when it is the quiet lover who moves into a new dwelling, the rally
lover may be in a position to assert a right to host loud assemblies in expression
of his sociopolitical beliefs as much as he wants, based on first possession of
a house in a particularly lively, rally-loving neighborhood 36. Nevertheless,

Ibidem, p. 452.
Also known as the Coasean theorem, it has been erstwhile widely used by American common
law courts adjudicating over contract, land and tort law matters to determine the primacy
of property rights and to set off costs of externalities; See R. H. Coase, The Problem of Social
Cost, “The Journal of Law & Economics” October 1960, vol. 3, no. 1, pp. 1-44.
34
T. L. Anderson, Donning Coase-coloured glasses …, p. 448.
35
Ibidem, p. 451.
36
Ibidem, p. 449.
32
33
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in the anarchocapitalist order, it is contingent on a private court (or another
adjudicating body) to render a verdict in virtue of legitimate proprietary
claims 37.
Minarchist Views on Freedom of Expression
Let us consider the American minarchists, or the moderate libertarians,
and their views on freedom of expression. As a general remark, just like their
more radical counterparts, they also credit two fundamental libertarian axioms
(self-ownership and non-aggression), and therefore strictly oppose governmental actions such as censorship of the Internet, print media, and advertisements,
as well as restrictions on flag burning, government sedition or pornography
(provided that the pornographic models are consenting adults) 38.
Moderate libertarians believe citizens have the general right to consume
movies, songs or video games which stimulate violence or advocate terrorism,
as long as they are not engaged in physical violence against others themselves.
They also traditionally believe that we must tolerate the operation of magazines
or publishing of books which mock cherished cultural norms, emphasizing
that prohibitions of such acts lead to outcomes far worse than those resulting
from allowing them to freely operate 39.
Where, then, lies the difference between moderate libertarians and anarchocapitalists in regards to their views on freedom of expression? First of all,
moderate libertarians do not proclaim the absoluteness of the two foundational
axioms of libertarianism. In other words, they accept the existence of a state
government with a monopoly on violence. It is important to note, however,

In cases such as air pollution, water contamination, environmental devastation, and so on,
negative externalities oftentimes involve hundreds or thousands of parties who bear costs
of third parties’ actions. Even though many Austrian economists believe that in such instances
governments can intervene and solve these problems more effectively than the markets, libertarians of the anarchocapitalistic wing posit that those issues would be better managed through
voluntary cooperation and free market institutions. In this view, “publicity does better than
inspectors in restraining the alleged desire of businesspeople to poison their customers”. See
D. McCloskey, Factual Free-Market Fairness, [online] http://bleedingheartlibertarans.com/20
12/06/factual-free-market-fairness/#more-3285 [access: 10.08.2017].
38
J. Brennan, Libertarianism: What Everyone Needs to Know, New York 2012, p. 84; also see
A. Rand, Capitalism: The Unknown Ideal …, pp. 326-327.
39
J. Brennan, Libertarianism …, p. 84.
37
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that while libertarians of the moderate wing predicate a necessity for a government, they acquiesce only to government of a limited character. This alone
affects the whole debate on the extent of freedom of speech and leads to an
initial conclusion that minarchists disdain heavy state interference, but, unlike
anarchocapitalists, allow for some state-governed intervention within certain
areas of sociopolitical life which require it the most, in order to further secure
people’s natural and self-evident rights (including the right to self-ownership
and the right to non-aggression). That is to say, they do not necessarily reject
state interference constricting individuals’ scope of liberty to express their beliefs in an a priori manner, and thus might often agree with rudimentary rules
and regulations implemented preemptively, so long as they are enacted with
respect to basic individual rights. We have noted before that anarchocapitalists
appeal to property. Where precisely is the line drawn by minarchists?
The moral and legal justifications for restrictions of freedom of expression
more often than not rely upon John Stuart Mill’s utilitarianism and his renowned harm principle – an earlier version of the libertarian non-aggression
axiom – laid out on the pages of On Liberty:
That principle is, that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully
exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not a sufficient
warrant 40.

It is factually clear that the harm principle is an opposition against paternalism and a manifestation of individualism and moral libertarianism 41. In this
vein, minarchists could be likened to classical liberals of the Enlightenment.
And seemingly, they follow the ideas of their precursors. Because of that, they
also usually reject the notion of an “offense principle” which sets the bar for
regulating speech significantly lower than the Millian golden rule, namely

40
41

J. S. Mill, On Liberty and Other Essays, Digireads.com Publishing 2010, p. 10.
N. Capaldi, The Libertarian Philosophy of John Stuart Mill …, pp. 3-7.
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in cases of merely affronting someone’s religious, political, or any other beliefs 42. One of the most prominent contemporary American libertarians, Jason
Brennan, follows the general reasoning of Mill and contends that such unduly
restrictions are not only detrimental to the moral state of men but also disastrous to political liberty:
In a free society, everyone has the right to offend others. A society in which no
one has the right to offend others is itself offensive. Libertarians add: giving
everyone the right never to be offended might seem like a recipe for a good
community and fellow-feeling. Not so. It makes each person’s sense of indignation a weapon 43.

But, as Brennan adds, this does not mean libertarians believe that a person
has the right to say anything she wants, at any time, everywhere.
The right to free speech does not include the right to shout obscenities
in someone else’s house, uninvited, at 3 o’clock in the morning. It does not
include the right to commit fraud. It does not include the right to incite a riot.
It does not include the right to publish other people’s Internet passwords
or bank account information 44.

Arguably, the harm principle also renders limitations on means of expression such as child pornography, fraud, blackmailing, the use and threat of

Libertarians generally assume that because psychological harm is largely subjective and
it is problematic on which criteria to rest its benchmark, purely offensive speech should not be
restricted. On the contrary, Joel Feinberg presents an entire theory which maintains that preventing shock, disgust, or revulsion is always a morally relevant reason for legal prohibitions;
For more, cf. J. Feinberg, Offense to Others (Moral Limits of the Criminal Law), New York 1985.
43
J. Brennan, Libertarianism …, p. 82.
44
Similar exceptions are allowed under the 1st Amendment to the U.S. Constitution where the
term freedom of speech is used in a classical liberal way – guaranteeing that “a person is free to
do or say what he will so long as the exercise of this freedom does not systematically infringe on
the like freedom of others.”; R. A. Epstein, The Classical Liberal Constitution: The Uncertain
Quest for Limited Government, Cambridge-London 2014, p. 385; J. Brennan, Libertarianism…,
p. 84.
42
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force, facilitating confidential information from private contracts or immediate abetment to violence – all deemed an indisputable and direct induction of
harm to other members of the society 45.
Because for most libertarians the primary reason to defend free expression
is the possession of natural rights by each and every individual – while freedom
of conscience and expression are solely their immediately obvious implications
– the requisite of sheer utility of said restrictions is not a sufficient measure 46.
Deciding to what extent freedom of speech ought to be limited is a difficult
philosophical and political task, oftentimes dependent on the context of traversed expression, and therefore remains well beyond the scope of this analysis 47.
Nonetheless, the common ground shared by all libertarians of the moderate
wing is that the classical liberals have got it right, and the right to free speech
should be treated as a fundamental liberty of each citizen and respected accordingly, while all its potential restrictions should be just and applied only
when it is indispensable 48. Moreover, these restrictions – if ever imposed –

It is unclear which acts exactly incur harm. In order to illustrate an example of such conduct,
Mill writes: „An opinion that corn-dealers are starvers of the poor, or that private property
is robbery, ought to be unmolested when simply circulated through the press, but may justly
incur punishment when delivered orally to an excited mob assembled before the house of a corndealer, or when handed about among the same mob in the form of a placard. Acts, of whatever
kind, which, without justifiable cause, do harm to others, may be, and in the more important
cases absolutely require to be, controlled by the unfavorable sentiments, and, when needful, by
the active interference of mankind. The liberty of the individual must be thus far limited; he
must not make himself a nuisance to other people”. J. S. Mill, On Liberty and Other Essays …,
p. 37.
46
D. Boaz, Libertarianism: A Primer …, p. 79.
47
On other, allegedly liberal (yet not strictly libertarian) justifications for limiting the right to
free speech, see R. A. Epstein, The Classical Liberal Constitution …, pp. 391-394.
48
Some academics defend a view that under the Millian doctrine radical hate speech could also
be tackled by the state. David Brink writes: “Mill, as we have noticed, is quite explicit that mere
offensiveness does not constitute harm for purposes of the harm principle; rather, conduct must
harm important interests to count as harmful”. He then adds that “neither Millian nor constitutional principles [of civilized nations] imply that fundamental liberties can never be restricted.
For Mill, the harm principle limits freedom of expression; if my speech is very likely to cause
significant harm to others, then my speech may be restricted”. Therefore, according to some
scholars, there are sufficient grounds to enact regulations aimed to prevent hate speech. Libertarians, however, even those of the moderate wing, consequently separate ideas from actions and
posit that only the former should be, if at all, addressed through regulations; D. O. Brink,
Millian Principles, Freedom of Expression, and Hate Speech, Legal Theory 2001, vol. 7, no. 2, pp.
136-138.
45

60

Freedom of Expression

should be imposed only when the mechanisms of social pressure (such as ignoring or excluding misbehaving community members) are itself incapable of
limiting heinous and iconoclastic speech, as well as establishing befitting standards as to what kind of parlance is completely, or only partially, acceptable 49.
Evidently, in all these areas moderate libertarians resemble, if not replicate, the
classical liberals of the 17th, 18th and the first half of the 19th century 50 – with
Mill, of course, on top of the list.
Libertarianism, Freedom of Speech and the Internet
A vastly different sociopolitical realm of the bygone era of the Enlightenment – from which, as we have noted, libertarians infer much of their ideas –
remains irrelevant to the protagonists of both schools of libertarianism, regardless of the advancement of new means of communication in the modernity.
Put another way, awareness of the obstacles to fast-track dissemination of information which used to set a natural barrier to freedom of speech and corporeally curtailed the sphere of expression until the beginning of the Digital Age
does not constitute any meaningful impulse to heavily alter the classical liberal
agenda.
What factually distinguishes almost all libertarian philosophers from
many other modern thinkers is their appreciably positive perception of rapid
technological progress in the Digital Age. While many non-libertarians look
into the future with concern over new legal, political and philosophical problems to come, particularly associated with the advancement of the Web, libertarians appear to embrace it as a measure of new autonomy 51. In an unhesitating remark of Matt Kibbe, the president of a libertarian non-profit organization Free the People, “the Internet changes everything”, namely:
See T. G. Ash, Free Speech: Ten Principles for a Connected World, New Haven-London, 2016,
pp. 81-83.
50
Echoes of classical liberalism are still sound within the American Supreme Court’s jurisprudence, largely owing to the achievements of the American libertarian thought and its successes
in influencing major legal and political disputes concerning the right to free speech and the
1st Amendment to the U.S. Constitution. On the evolution of the American free speech tradition
as well as on “conservative libertarian” and “civil libertarian” movements that inspired major
rearrangements of these interpretations, see M. A. Graber, Transforming Free Speech: The Ambiguous Legacy of Civil Libertarianism, Berkeley-Los Angeles 1991.
51
Cf. R. Samuels, New Media, Cultural Studies, and Critical Theory after Postmodernism: Automodernity from Zizek to Laclau, New York 2009, pp. 18-20.
49
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Everything that worked before based on local knowledge, and freedom, and
the ability of people to figure things out, learn from others, and build societies,
is magnified by the internet, because it reduces barriers to act, and know, and
cooperate 52.

Indeed, the Internet brings a multitude of new modes of expressive communication, unknown to Locke or Mill, yet at the same time makes it difficult,
if not impossible, for the governments (or anyone else) to fully control uploaded content, censor disclosed information, and – maybe most importantly
– hide from the truth behind their actions, which ultimately resolves into democratization of politics. Kibbe further asserts:
The Internet also changes the old rules of politics. Smart mobs and
crowdsourcing and morphing communities built on social media have all democratized political action and broken down the top-down controls of political parties and the old equilibrium of interest groups that controlled them.
Likewise, the old media cartels have been undermined – some might argue
mortally wounded – by bloggers and Twitter queens and citizen journalists
with smartphone video cameras 53.

Nothing pleases modern-day protagonists of liberty more than the pursuit of truth through a self-righting process. In substance, the Internet seems
like a digital embodiment of a vision of the libertarian order, where nominally
everyone may say and publish whatever they wish, in real-time, all the time,
with benefit for all. Moreover, according to some libertarians, the Internet and
its increasingly extensive coverage will steadily contribute to the breakdown
of a long-time, imperishable bipartisanship order on the American political
scene:
[Freedom online] also seems to be breaking down the old rules of political
partisanship. It may no longer be so black and white, Republicans versus Democrats. It may not even be about liberals versus conservatives. What if the new
M. Kibbe, Don’t Hurt People and Don’t Take Their Stuff: A Libertarian Manifesto, New York
2014, p. 125.
53
Ibidem, p. 125.
52
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political spectrum has on one side those people want to be left alone, those
want to be free, those who don’t hurt people or take their stuff, and on the
other extreme of this new scale stands anyone who wants to use government
power to tell you how to live your life? 54

Even if those predictions are barmecidal and the current rule of two major
American parties will not be soon announced an ancien régime, it is undeniable
that the Web will continuously expose its users to the facts that were unknown
to them before, and feasibly reshape their political beliefs throughout this convenient search for truth, attainable virtually within a click of a button.
All indented and already existing restrictions of the Internet taking the
form of government interventionist efforts to expand “net neutrality” 55 (with
an exception of permissible departure from the vast scope of the right to free
speech in a few instances mentioned above) are deemed a redundant overreach
of the state powers and coercion against the free market which is arguably able
to self-regulate Internet use more efficiently. Furthermore, regulations of the
Internet are considered an affront against the mind, insofar as they limit the
private incentive in the digital world and thus remain pernicious to truth
which thrives on its freedom.
Conclusion
In summary, it needs to be underlined that this paper does not exhaust
all possible arguments regarding freedom of speech and expression within the
American libertarian thought. Rather, it provides an essential overview of the
philosophical background which influenced major libertarian ideas, presents
their further ethical and political justifications, and introduces the most significant problems of their practical application in the area of freedom of expression.
As we have observed, while anarchocapitalism (radical libertarianism) presupposes a strictly propertarian notion of all rights and therefore its proponents

Ibidem, pp. 148-149.
Cf. H. T. Tavani, Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical
Computing, Hoboken 2013, pp. 294-298; T. M. Lenard, R. J. May, Net Neutrality or Net Neutering: Should Broadband Internet Services Be Regulated, New York 2006.
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advocate for absolute freedom of speech as long as it is exercised through rightfully possessed property of the speaker, minarchism (or moderate libertarianism in general) allows for minimum regulations preventing an induction
of harm onto other members of the society in a few exceptional instances. Importantly, both strands of the doctrine separate pure words from adverse, violent action, and find superfluous and overly paternalistic government measures
a progressive grab for intolerable political power.
Ultimately, all libertarians follow the intellectual paths of their classical
liberal precursors and unremittingly pronounce that generally unrestricted expression of people’s beliefs, however unpleasing to the rulers or other citizens,
timelessly remains not only the most viable solution in the search for truth but
also a natural manifestation of an innate human condition which drives all
people to be able to express themselves – thus exactly what was denied to Socrates in his famous case before the court of Athens in 399 B.C.
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Freedom of Expression
in the American Libertarian Thought
This paper examines the legal, political and philosophical framework of
freedom of speech and expression within the American libertarian thought.
The analysis provides a general, holistic overview of the philosophical roots
of the libertarian concepts of (almost) unrestricted expression, their subsequent
intellectual adaptations by the two main libertarian schools (radical anarchocapitalism and moderate minarchism), as well as an account of theoretical
tenets of the analyzed doctrine and the major aspects of their practicable application based on utilitarian, natural rights and proprietary models. The paper
also explores in which situations moderate libertarians believe a vast extent of
the right could be limited, without infringement to its material substance, and
presents a libertarian outlook on the growing demand for regulations concerning freedom of expression within new means of mass communication, especially the Internet. The analysis, although based mostly on achievements of the
American libertarian thought, could also be a significant contribution to the
debate on boundaries of freedom of speech in the European liberal democracies.
Key words: libertarianism, freedom of expression, freedom of speech, anarchocapitalism, minarchism
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Wolność wypowiedzi a znieważenie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z perspektywy Konstytucji RP
i Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka

Polski porządek prawny chroni zarówno wolność wypowiedzi, jak
i zabrania pod groźbą kary publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Prezydent RP). Wolność wypowiedzi, jak powszechnie
wiadomo, nie jest wolnością absolutną, która nie może podlegać ograniczeniom przez prawo. W hierarchicznym porządku prawnym każde takie ograniczenie musi być jednak zgodne z normami wyższego rzędu. W polskim porządku prawnym podstawowe znaczenie dla efektywnej ochrony praw człowieka ma Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1
(dalej: Konstytucja) oraz Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. 2 (dalej: Konwencja). Kolizja między ochroną wolności wypowiedzi a ochroną dobrego
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia
4 listopada 1950 r., Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.; Konwencję uzupełniają protokoły
dodatkowe, spośród których Polska ratyfikowała dotychczas Protokół nr 1 sporządzony w Paryżu
dnia 20 marca 1952 r., Protokół nr 4 sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r., zob.
Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz Protokół nr 4 do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu
dnia 16 września 1963 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.; Protokół nr 6 sporządzony
w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r., zob. Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, sporządzony w Strasburgu dnia
28 kwietnia 1983 r., (Dz. U. z 2001 r. Nr 23, poz. 266); Protokół nr 7 sporządzony dnia 22
listopada 1984 r. w Strasburgu, zob. Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności sporządzony dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu, Dz. U. z 2003 r. Nr
1
2
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imienia danego człowieka czy godności urzędu, który on sprawuje jest nieunikniona i może być rozwiązywana albo na korzyść pierwszej albo drugiej
z wymienionych wartości. Istotne jest przy tym, by wypracować na tyle obiektywne kryteria oceny, by w tych samych okolicznościach kolizja, o której mowa
była rozstrzygana jednolicie. W sytuacji koegzystencji, z jednej strony normy
konstytucyjnej chroniącej wolność wypowiedzi, a z drugiej normy konwencyjnej również chroniącej tę wolność, nie można wykluczyć wydania różnych rozstrzygnięć w tym samym stanie faktycznym. Należy wziąć pod uwagę,
że kontrola zgodności z Konstytucją została powierzona Trybunałowi Konstytucyjnemu w Warszawie (dalej: TK), a kontrola zgodności z Konwencją Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w Strasburgu (dalej: ETPCz albo
Trybunał strasburski). I mimo odmiennych kompetencji tych dwóch trybunałów i wzajemnego respektowania swoich judykatów nie można wykluczyć różnic w ocenie naruszenia ochrony wolności wypowiedzi w tych samych okolicznościach 3.
Z punktu widzenia TK najistotniejsze znaczenie prawne ma Konstytucja,
która w polskim porządku prawnym jest najwyższym prawem, o czym stanowi
art. 8 ust. 1 Konstytucji. Wszystkie inne obowiązujące akty normatywne muszą być z nią zgodne. W sytuacji stwierdzenia przez TK niezgodności między
normą konstytucyjną a normą odtworzoną z przepisów innych aktów normatywnych, traci moc obowiązującą norma niezgodna z Konstytucją. Precyzyjniej
rzecz ujmując, skutkiem orzeczenia TK o niekonstytucyjności danej normy
prawnej jest jej eliminacja z polskiego porządku prawnego z chwilą ogłoszenia
tego orzeczenia we właściwym dzienniku urzędowym albo innym terminie
określonym przez Trybunał.
Zgodnie z Konstytucją TK może orzekać o zgodności ustaw i aktów podustawowych nie tylko z Konstytucją, ale również Konwencją jako umową
42, poz. 364; oraz Protokół nr 13 sporządzony w Wilnie dnia 3 maja 2002 r., zob. Protokół nr
13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary
śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzony w Wilnie dnia 3 maja 2002 r., Dz. U. 2014 r.
poz. 1155.
3
Zob. E. Łętowska, „Multicentryczność” systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] Rozprawy
prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek,
M. Szpunar, Kraków 2005, s. 113-1136; L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku –
doświadczenia i perspektywy. Międzynarodowa konferencja naukowa, red. Z. Maciąg, Kraków
2006, s. 43-67.
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międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (art.
188 pkt 2 i 3 oraz art. 193 Konstytucji) 4. W polskim porządku prawnym Konwencja ma bowiem właśnie status umowy międzynarodowej ratyfikowanej za
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, przysługują jej przymioty bezpośredniego stosowania i pierwszeństwa przed ustawą (art. 87, art. 89, art. 91 ust. 1 i 2 w związku z art. 241 ust.
1 Konstytucji). W ramach swoich kompetencji TK, jak każdy organ władzy
publicznej w Rzeczypospolitej, ma obowiązek przestrzegania wiążącego prawa
międzynarodowego, który statuuje art. 9 Konstytucji. W praktyce oznacza to
obowiązek uwzględnienia nie tylko postanowień Konwencji, ale również
orzecznictwa ETPCz 5. W wyroku z 20 listopada 2007 r., sygn. SK 57/05 6, TK
wskazał, że „Konieczność poszanowania w prawie wewnętrznym standardów
wynikających z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oznacza
powinność uwzględniania istnienia orzeczenia ETPCz w działaniu organów
danego państwa. Także Trybunał Konstytucyjny zobowiązany jest do stosowania w ramach wykonywanej przez siebie kontroli konstytucyjności zasad i metod interpretacji prowadzących do łagodzenia ewentualnych kolizji między
standardami wynikającymi z polskiego, stosowanego prawa i sformułowanymi
przez ETPCz”.
ETPCz odgrywa szczególną rolę w ramach prawnych wyznaczonych przez
Konwencję. Jest to jedyny i wyłączny organ właściwy do rozpoznawania
wszystkich spraw dotyczących interpretacji i stosowania Konwencji i jej protokołów 7. W praktyce znaczenie wyroków ETPCz wykracza poza rozstrzyganie
określonych spraw dotyczących naruszenia Konwencji przez państwo zobowią-

Zob. np. M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2003, s. 287-288.
5
L. Garlicki, M. Masternak-Kubiak, Władza sądownicza RP a stosowanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy
integracyjne, red. K. Wójtowicz, Warszawa 2006, s. 171-172; Uwagi 43-53 do art. 9 Konstytucji
RP, zob. Konstytucja RP. Komentarz do art. 1-86, t. 1, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016,
s. 333-334.
6
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2007 r., sygn. SK 57/05, OTK ZU-A 2007,
nr 10, poz. 125
7
Uwagi 1-14 do art. 32 Konwencji, zob. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności. Komentarz do artykułów 19-59 oraz Protokołów dodatkowych, t. 2, red. L. Garlicki,
Warszawa 2011, s. 100-107.
4
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zane do jej przestrzegania, a więc relacji inter partes. Wyrokom ETPCz przyznaje się szersze oddziaływanie. Przy okazji bowiem rozstrzygania spraw indywidulanych ETPCz w sposób wiążący ustala treść norm prawnych zakodowanych w postanowieniach Konwencji. Ustalenia te wykraczają poza zakres indywidulanej sprawy, ponieważ odnoszą się do wszystkich sytuacji, w których
norma prawna wyinterpretowana z postanowień Konwencji znajdzie zastosowanie, a więc we wszystkich podobnych sprawach 8. Daje temu wyraz Deklaracja z Interlaken z 19 lutego 2010 r., podsumowująca konferencję wysokiego
szczebla na temat przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
w której państwa członkowskie Rady Europy zgodziły się, że powinny „brać
pod uwagę rozwijające się orzecznictwo [ETPCz], także odnośnie uwzględniania wniosków, jakie wynikają z wyroków stwierdzających naruszenie Konwencji przez inne państwo członkowskie, jeżeli zasadniczo identyczny problem występuje także w systemie prawnym danego państwa” 9. Na przytoczony punkt
Deklaracji z Interlaken powołał się w jednym ze swoich wyroków TK wskazując, że „powinność uwzględniania istnienia orzeczenia ETPCz w działaniu organów wewnętrznych zobowiązuje także TK do stosowania – w ramach kontroli konstytucyjności – zasad i metod interpretacji prowadzących do łagodzenia ewentualnych kolizji między standardami wynikającymi z polskiego stosowanego prawa a tymi ukształtowanymi przez ETPCz”. Pogląd ten TK wyraził
uzasadniając, że wyrok ETPCz z 8 lipca 2008 r. w sprawie Vajnai przeciwko
Węgrom (skarga nr 33629/06) 10, a więc innemu państwu niż Polska, ma znaczenie dla kontroli zgodności polskiej regulacji kodeksu karnego z Konstytucją 11.
Tamże, s. 361-363.
Deklaracja z Interlaken, pkt B.4.c, zob. High Level Conference on the Future of the European
Court of Human Rights Interlaken Declaration, [online] http://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf [dostęp: 01.08.2017].
10
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8 lipca 2008 r., Vajnai v. Węgry, nr 336
29/06; wszystkie powoływane orzeczenia ETPC są zamieszczone w bazie HUDOC dostępnej
na stronie internetowej http://www.echr.coe.int .
11
Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r., sygn. K 11/10, OTK ZU-A 2011,
nr 6, poz. 60.; TK w wyroku tym powołał się na swój wyrok z 18 października 2004 r., który
jednak zapadł w odmiennych okolicznościach, ponieważ TK wskazywał w nim na wyrok ETPC
w sprawie przeciwko Polsce, który dotyczył modelu postępowania w sprawach o odwołanie syndyka. Wykonując wyrok ETPC polski ustawodawca ustanowił przepis intertemporalny nakazujący stosować te przepisy o odwołaniu syndyka, które ETPC uznał za naruszające Konwencję.;
Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2004 r., sygn. P 8/04, OTK ZU-A
8
9
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Konwencja może być jednak nie tylko wzorcem kontroli ustaw i aktów
podustawowych, ale ma wpływ na interpretację przepisów Konstytucji 12. Obowiązek jej uwzględnienia przez wszystkie organy władzy publicznej statuuje
wprost wspomniany już art. 9 Konstytucji. Przepis ten implikuje konieczność
dokonywania takiej wykładni przepisów krajowych, również Konstytucji,
która będzie zapewniała poszanowanie prawa międzynarodowego i jego skuteczność w wewnętrznym porządku prawnym 13. W wyroku z 11 maja 2005 r.,
sygn. K 18/04 14, TK zauważył, że nadanie Konstytucji statusu najwyższego
prawa Rzeczypospolitej Polskiej „towarzyszy nakaz respektowania i przychylności wobec właściwie ukształtowanych oraz obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej unormowań prawa międzynarodowego”.
Zarówno Konstytucja, jak i Konwencja chronią wolność wypowiedzi,
a jednocześnie dopuszczają ograniczenie tej wolności. W tym zakresie najistotniejsze znaczenie mają art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz
art. 10 Konwencji. Zgodnie z art. 54 ust. 1 Konstytucji „Każdemu zapewnia
się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Na gruncie Konwencji wolność wypowiedzi wyraża art. 10,
stanowiący, że „Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze
zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych”.
TK miał okazję kontrolować zgodność regulacji kryminalizującej znieważenie Prezydenta RP ze wskazanymi przepisami Konstytucji i Konwencji.
Również ETPCz orzekał w sprawach naruszenia art. 10 Konwencji wypowiedziami godzącymi w dobre imię osoby sprawującej urząd prezydenta i godność
samego urzędu prezydenta.

2004, nr 9, oraz Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15 listopada 2001 r., Werner
v. Polska, nr 26760/95.
12
A. Paprocka, Wpływ orzecznictwa ETPCz na rozumienie konstytucyjnych praw i wolności
w Polsce – kilka uwag na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, red.
M. Zubik, Warszawa 2012, s. 76-89.
13
Konstytucja RP…, s. 328-329.
14
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 r., sygn. K 18/04, OTK ZU-A 2005, nr 5,
poz. 49.
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W wyroku z 6 lipca 2011 r., sygn. P 12/09 15, TK orzekł, że art. 135 § 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (dalej: k.k.) jest zgodny z art.
54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 10 Konwencji. Wskazany przepis k.k. kryminalizuje publiczne znieważenie Prezydenta RP stanowiąc, że „Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. ETPCz nie miał okazji orzekać
w sprawie, w której przepis ten był podstawą skazania. Nie zachodziła zatem
sytuacja bezpośredniego obowiązku uwzględnienia wyroku ETPCz przez TK
unormowana w art. 46 ust. 1 Konwencji. Ze względu jednak, że jednym ze
wzorców kontroli był art. 10 Konwencji, TK był zobowiązany do uwzględniania orzecznictwa ETPCz dotyczącego tego właśnie postanowienia Konwencji,
aby uniknąć kolizji z prawem międzynarodowym, a jednocześnie naruszenia
art. 9 Konstytucji. Poza tym, jak już wskazałem, TK był zobowiązany do
uwzględniania orzecznictwa ETPCz przy interpretacji art. 54 ust. 1 w związku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji, statuujących dopuszczalny stopień ograniczenia
wolności wypowiedzi.
Przyjrzyjmy się w jaki sposób TK uwzględnił zarówno Konwencję, jak
i orzecznictwo ETPCz w sprawie rozstrzygniętej wymienionym wyrokiem
o sygn. P 12/09. Odwołując się do wcześniejszego swojego wyroku z 20 lutego
2007 r., sygn. P 1/06 16, TK zauważył, że „porównanie treści normatywnej art.
54 Konstytucji oraz art. 10 Konwencji wskazuje, że zakres znaczeniowy art. 54
Konstytucji jest węższy niż ten, który wynika z art. 10 Konwencji. W art. 10
Konwencji chodzi bowiem o wolność wszelkiej wypowiedzi (ekspresji: «freedom of expression», «liberté d’expression»), obejmującej nie tylko wyrażanie poglądów za pomocą mowy, ale także w formie pisanej, drukowanej lub artystycznej. (…) W Konstytucji «wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury» – ujęte są w art. 73. Art. 54 Konstytucji obejmuje natomiast «wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji» w formie słownej, pisemnej i drukowanej, także za pośred-

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 lipca 2011 r., sygn. P 12/09, OTK ZU-A 2011, nr 6,
poz. 51.
16
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lutego 2007 r., sygn. P 1/06, OTK ZU-A 2007, nr 2,
poz. 11.
15
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nictwem wszelkich środków społecznego przekazu. Ponadto, jak już wspomniano, wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, o których
mowa w art. 54 Konstytucji, obejmuje nie tylko wolność pozyskiwania i rozpowszechniania faktów, ale także poglądów i opinii innych. Oznacza to,
że treść normatywna art. 54 Konstytucji zawiera się w przyjętym współcześnie,
demokratycznym standardzie «wolności ekspresji», a w szczególności w określonym ogólnie, a jednocześnie ujętym szerzej, art. 10 Konwencji, w którym
wyszczególnia się expressis verbis «informacje» i «idee»”.
TK zwrócił uwagę, że wolność wypowiedzi ujęta zarówno w art. 54 ust.
1 Konstytucji, jak i art. 10 ust. 1 Konwencji nie ma charakteru absolutnego,
a jej możliwość ograniczenia wyrażono odpowiednio w art. 31 ust. 3 Konstytucji i art. 10 ust. 2 Konwencji. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.
Z kolei art. 10 ust. 2 stanowi, że korzystanie z wolności wypowiedzi „może
podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom,
jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub
bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności,
ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie
ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej”.
W celu odtworzenia rozumienia granic wolności wypowiedzi i jej dopuszczalnych ograniczeń TK przeprowadził analizę orzecznictwa ETPCz. Przywołując wyrok ETPCz z 21 stycznia 1999 r. w sprawie Janowski przeciwko Polsce
(skarga nr 25716/94), TK wskazał, że wolność wypowiedzi ma „zastosowanie
nie tylko do «informacji» czy też «poglądów», które są przychylnie przyjmowane, uznawane za nieobraźliwe albo obojętne, lecz także do tych wypowiedzi,
które obrażają, szokują lub wprowadzają niepokój. Takie są bowiem wymogi
pluralizmu, tolerancji i szerokich horyzontów myślowych. Zgodnie z art. 10
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Konwencji, wolność wypowiedzi poddana jest wyjątkom, które muszą być jednakże interpretowane ściśle, a konieczność jakichkolwiek ograniczeń musi być
przekonująco ustalona. W szczególności zakłada to obowiązek stwierdzenia
«niezbędności» (istnienia «naglącej potrzeby społecznej») wprowadzenia tego
rodzaju ograniczeń, jak również ustalenia, czy są one «proporcjonalne do prawowitego celu» oraz czy powody przytoczone przez władze krajowe usprawiedliwiające interwencję były «istotne i wystarczające»”.
W ocenie TK, ETPCz dopuszcza ograniczenie wolności wypowiedzi
w odniesieniu do wypowiedzi obraźliwych i znieważających funkcjonariuszy
publicznych. ETPCz podkreślał, że podczas wykonywania obowiązków publicznych przez urzędnika konieczna może okazać się jego ochrona przed obraźliwymi atakami, aby mógł on skutecznie wypełniać swoje zadania. Jako
przykłady takiego podejścia TK przywołał wyrok ETPCz w sprawie Janowski
oraz wyrok z 11 marca 2003 r. w sprawie Lešnik przeciwko Słowacji (skarga
nr 35640/97).
TK zauważył, że ETPCz w wyroku z 1 lipca 1997 r. w sprawie Oberschlick przeciwko Austrii (skarga nr 20834/92), uznał, iż art. 10 Konwencji
chroni nie tylko treść informacji i poglądów, ale również formę, w jakiej są one
przekazywane. Nawet użycie obraźliwego określenia, takiego jak „idiota”, mieści się w granicach wolności wypowiedzi chronionej Konwencją ze względu na
okoliczności w jakich zostało ono użyte. Nazwanie polityka „idiotą” przez
dziennikarza w komentarzu do publicznego przemówienia tego polityka korzysta z ochrony konwencyjnej, gdy jest reakcją na prowokacyjną wypowiedź
polityka. Pewne zaskoczenie budzi przywołanie przez TK zdania odrębnego do
tego wyroku, w którym sędzia Franz Matscher wskazał, że „celem art. 10 Konwencji jest zapewnienie warunków dla rzeczywistej wymiany poglądów, a nie
ochrona prymitywnego, trzeciorzędnego dziennikarstwa, które nie mając cech
wymaganych do prezentacji poważnych argumentów, odwołuje się dla zdobycia potencjalnego czytelnika do prowokacji i nieuzasadnionych obelg”. Zdania odrębne do orzeczeń nie wyrażają bowiem stanowiska ETPCz, ale są wyrazem osobistych poglądów zgłaszających je sędziów.
Dla TK istotny też był pogląd ETPCz wyrażony w wyroku z 6 lutego
2001 r. w sprawie Tammer przeciwko Estonii (skarga nr 41205/98), w którym
Trybunał strasburski stwierdził, że jeśli użyte słowa nie są „usprawiedliwione
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publicznymi racjami”, ani nie „wiążą się z zagadnieniem o ogólnym znaczeniu”, to ocena czy użycie obraźliwego języka jest konieczne w celu wyrażenia
negatywnej opinii należy do władz krajowych.
TK zwrócił uwagę, że ETPCz orzekał w sprawach naruszenia art. 10 Konwencji w związku z pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej albo karnej
za wypowiedzi zniesławiające lub znieważające prezydenta państwa 17. Znaczenie tego orzecznictwa TK uznał jednak za „ograniczone ze względu na to,
że w znacznej mierze dotyczy ono zniesławienia, a nie znieważenia głowy państwa”.
Zdaniem TK jedynie wyrok ETPCz z 22 lutego 2005 r. w sprawie Pakdemirli przeciwko Turcji (skarga nr 35839/97), dotyczył zniewagi głowy państwa
– prezydent Turcji został nazwany m.in. „kłamcą”, „oszczercą”, „politycznym
inwalidą”, „ograniczonym umysłem” oraz „osobą deprawującą czyste sumienia”. Jednak i jego przydatność TK uznał za znikomą, ponieważ wyrok ten
dotyczył surowości cywilnoprawnej sankcji odszkodowawczej (zadośćuczynienia finansowego) za naruszenie dobrego imienia, a nie w sprawie dotkliwości
sankcji karnej. W ocenie TK „nie można również tracić z pola widzenia faktu,
że ETPCz ze swej istoty rozstrzyga o tym, czy wydane w odniesieniu do konkretnych okoliczności danej sprawy orzeczenie organu krajowego (wynik stosowania przepisu w konkretnej sytuacji) jest zgodne ze standardem konwencyjnym, a nie w kwestii zgodności przepisu aktu prawa krajowego z Konwencją. Zatem poglądy formułowane przez ETPCz mają bezpośrednie odniesienie
jedynie do okoliczności konkretnej sprawy i związanego z nią orzeczenia organu krajowego”.
Przedstawiony sposób wykorzystania orzecznictwa ETPCz przez TK przy
interpretacji przepisów Konstytucji i postanowień Konwencji budzi zastrzeżenia, a tym samym nasuwają się wątpliwości co do poprawności rezultatu takiej
interpretacji.
TK wprawdzie wziął pod uwagę, że wolność wypowiedzi chroniona przez
Konwencję dotyczy w zasadzie wszelkich wypowiedzi, również tych które nie
są powszechnie akceptowane, ale ani nie rozwinął tego twierdzenia, ani nie
wyciągnął z niego wniosków takich jak ETPCz. Począwszy od wyroku z 7
Zob. wyroki ETPC z: 23 kwietnia 1992 r., Castells v. Hiszpania, nr 11798/85.; 25 czerwca
2002 r., Colombani i inni v. Francja, nr 51279/99; 26 czerwca 2007 r., Artun i Güvener v. Turcja,
nr 75510/01; 15 marca 2011 r. Otegi Mondragon v. Hiszpania, nr 2034/07.
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grudnia 1976 r. w sprawie Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu
(skarga nr 5493/72) Trybunał strasburski powtarza, że wolność wypowiedzi
„odnosi się nie tylko do informacji i idei, odbieranych przychylnie lub postrzeganych jako nieszkodliwe lub obojętne, ale także do takich, które obrażają,
szokują lub niepokoją państwo bądź jakąkolwiek grupę społeczeństwa. Takie
są wymagania pluralizmu, tolerancji i otwartości, bez których nie istnieje społeczeństwo demokratyczne” 18. TK w wyroku o sygn. P 12/09 przytacza ten
pogląd, ale koncentruje się na wolności wypowiedzi jako wolności osobistej nie
dostrzegając, że ma ona jeszcze inny równie istotny wymiar publiczny. Wolność wypowiedzi jest bowiem nie tylko przejawem godności i autonomii człowieka, ale odgrywa również ważną rolę w społeczeństwie demokratycznym,
którego fundamentem są pluralizm, tolerancja i otwartość. Wartości te najpełniej mogą być realizowane w demokracji politycznej, która zakłada aktywny
udział obywateli w sprawach publicznych, w szczególności związanych z organizacją i funkcjonowaniem państwa. Aktywnemu udziałowi obywateli w sprawach publicznych służy wolność wypowiedzi, ponieważ komunikując się ludzie mają możliwość realnego wpływu na sprawy publiczne. Towarzyszy temu
przekonanie o konieczności zapewnienia intensywniejszej ochrony wolności
wypowiedzi w sprawach publicznych, w szczególności politycznych. W konsekwencji osłabieniu ulega ochrona dóbr osobistych polityków i funkcjonariuszy
publicznych we wszystkich wypadkach, kiedy wypowiedź odnosi się do spraw
pozostających w związku z działalnością publiczną i może wywoływać zrozumiałe oraz uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej 19.
Doskonale ilustruje to wyrok z 8 lipca 1986 r. w sprawie Lingens przeciwko Austrii (skarga nr 9815/82), wydany w następstwie skargi dziennikarza
skazanego za zniesławienie, ponieważ w artykule prasowym zarzucił on kanclerzowi Austrii „najbardziej nikczemny oportunizm” oraz zachowanie „niemoralne i niegodne”. ETPCz orzekając naruszenie art. 10 Konwencji stwierdził,
że „wolność debaty politycznej jest rdzeniem koncepcji społeczeństwa demokratycznego, która jest powszechna w całej Konwencji. Granice dopuszczalnej

Wyrok Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego z 7 grudnia 1976 r. Handyside v. Zjednoczone
Królestwo, nr 5493/72, § 49.
19
Uwagi 3-4 do art. 10 Konwencji, zob. Konwencja o ochronie praw człowieka …, t. 1, s. 585587.
18
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krytyki są w konsekwencji szersze w stosunku do polityków niż osób prywatnych. Politycy, inaczej niż osoby prywatne, nieuchronnie i dobrowolnie poddają każde swe słowo i każdy czyn ścisłej kontroli (close scrutiny) zarówno dziennikarzy, jak i szerokiej opinii publicznej. Muszą zatem wykazywać większy stopień tolerancji. (…) Ich prawo do ochrony reputacji (...) musi być wyważone
z potrzebą istnienia otwartej debaty w kwestiach politycznych” 20.
Z kolei funkcjonariusze publiczni muszą wykazywać większą tolerancję
na krytyczne wypowiedzi niż osoby prywatne, ale mniejszą niż politycy, bo
inna jest ich rola społeczna. Wypełniając obowiązki mogą być poddani krytyce,
ale nie muszą – jak politycy – tolerować wypowiedzi obraźliwych. Funkcjonariusze publiczni muszą cieszyć się zaufaniem publicznym, a to uzasadnia przyznanie im ochrony przed obraźliwymi i znieważającymi atakami w trakcie pełnienia przez nich obowiązków służbowych 21.
Prezydent państwa występuje w roli polityka lub funkcjonariusza publicz22
nego . Przy tym odróżnienie tych ról w niektórych sytuacjach nie jest nawet
możliwe. Prezydent podpisując uchwaloną przez parlament ustawę występuje
zarówno jako polityk realizujący określony program polityczny i jednocześnie
jako funkcjonariusz publiczny wykonujący jedną z przyznanych mu kompetencji.
Niezwrócenie uwagi na te kwestie przez TK jest o tyle zaskakujące,
że we wcześniejszym wyroku z 11 października 2006 r., sygn. P 3/06 23, dotyczącym zgodności z Konstytucją kryminalizacji znieważenia funkcjonariusza
publicznego, polski sąd konstytucyjny wskazał, że „Dopuszczalny poziom krytyki w debacie publicznej adresowanej do polityków nie jest tożsamy z poziomem krytyki funkcjonariuszy publicznych. W tym drugim wypadku oprócz

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8 lipca 1986 r., Lingens v. Austria, nr 98
15/82,§ 42.
21
Zob. wyroki ETPC z: z 21 stycznia 1999 r., Janowski v. Polska, nr 25716/94, § 33; z 11 marca
2003 r., Lešnik v. Słowacja, nr 35640/97, § 53; z 21 marca 2002 r., Nikula v. Finlandia,
nr 31611/96, § 54–55.
22
Zob. A. Krzywoń, Prawnokarna ochrona głów państw i innych organów konstytucyjnych versus
wolność wypowiedzi – polskie rozwiązania na tle standardów europejskich, Europejski Przegląd
Sądowy 2013, nr 5, s. 24; Zwrócił na to uwagę sędzia P. Tuleja w zdaniu odrębnym do wyroku
o sygn. P 12/09.
23
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2006 r., sygn. P 3/06, OTK ZU-A 2006,
nr 9, poz. 121.
20
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wartości związanych z wolnością wypowiedzi i ochroną dóbr osobistych poszczególnych osób, musi być uwzględniona również wartość, jaką stanowi efektywne i niezakłócone działanie organów władzy publicznej w interesie ogółu
społeczeństwa. Odrębną kwestią jest to, czy obie sfery działań publicznych danej osoby jako polityka i funkcjonariusza publicznego dadzą się od siebie precyzyjnie odróżnić. Trudności z tym związane, pojawiające się w sferze praktycznego stosowania prawa, nie mogą być uznane za obojętne z punktu widzenia oceny regulacji prawnokarnych związanych z kształtowaniem granic wypowiedzi”.
W sprawie o sygn. P 12/09, TK nie uwzględnił zatem nie tylko orzecznictwa ETPCz, ale także swojego wcześniejszego stanowiska w kwestii rozróżniania dopuszczalnego poziomu krytyki w debacie publicznej w odniesieniu
do polityków i funkcjonariuszy publicznych. Oceniając czy dana wypowiedź
korzysta z pełnej ochrony art. 10 Konwencji ETPCz bierze pod uwagę rozmaite kryteria, a w szczególności: kto był autorem wypowiedzi, kogo wypowiedź
dotyczyła, jaka była treść i forma wypowiedzi oraz za pomocą jakiego środka
komunikacji została ona wyrażona. W odniesieniu do wypowiedzi dotyczących
Prezydenta RP dodatkowo konieczne będzie zwrócenie na kontekst sytuacyjny,
w którym formułowane są wypowiedzi. Nie przeczy to jednak zasadzie,
że ochrona czci i dobrego imienia Prezydenta RP jako polityka i funkcjonariusza publicznego ulega osłabieniu ze względu na wartość wolności wypowiedzi
w społeczeństwie demokratycznym. Wypowiedź znieważająca korzysta
w mniejszym stopniu z ochrony art. 10 Konwencji niż wypowiedź zniesławiająca, ale oceniając te wypowiedzi ETPCz w zasadzie stosuje zbliżone kryteria 24.
Wypowiedź zniesławiająca stwierdza określony fakt, a wypowiedź znieważająca wyraża ocenę. Fakty istnieją obiektywnie, a celem wypowiedzi jest poinformowanie odbiorców o ich istnieniu. Natomiast ocena wyraża subiektywny stosunek autora do określonego zjawiska. „Istnienie faktów można wykazać, podczas gdy prawdziwość ocen nie nadaje się do udowodnienia. (…)
Jednakże, nawet jeśli wypowiedź jest sądem ocennym, można rozważać, czy
doszło do naruszenia, jeśli istnieją fakty pozwalające na kwestionowanie sądów

24

Uwaga 77 do art. 10 Konwencji, zob. Konwencja…, t. 1, s. 642.
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ocennych, a sąd ocenny może przekraczać dopuszczalne granice, jeśli brak jest
podstaw faktycznych na ich poparcie” 25.
Odróżnienie wypowiedzi zniesławiającej od wypowiedzi znieważającej
może być jednak trudne do przeprowadzenia. Dostrzegł to TK w wyroku
o sygn. P 3/06, w którym stwierdził, że „pojęcie zniewagi opiera się na kryteriach ocennych, zmiennych, uzależnionych od wielu dodatkowych przesłanek
wynikających z wrażliwości opinii publicznej, poziomu akceptacji społecznej
dla pewnego typu zwrotów oceniających i krytycznych w debacie publicznej,
ale także okoliczności, w jakich dochodzi do formułowania określonych sądów
i opinii. (…) Treści zniesławiających (krytycznych, negatywnych sądów) nie
da się wyraźnie oddzielić od treści znieważających, naruszających godność osobistą, ponieważ w dużym stopniu ocena zależy od wrażliwości opinii danej
grupy społecznej czy danego społeczeństwa, od swoistego przyzwolenia społeczeństwa na ostrość wypowiedzi w debacie publicznej”.
Problem ten dobrze ilustruje nazwanie Prezydenta RP „największym nierobem w Polsce”. Wypowiedź tę można kwalifikować zarówno jako zniewagę,
jeśli traktować ją jako ocenę Prezydenta RP, jak i zniesławienie, jeśli uzna się
ją za możliwe do udowodnienia stwierdzenie określonego postępowania lub
właściwości, które mogą poniżyć Prezydenta RP w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności 26.
TK nie odniósł się również w ogóle do tezy, która przewija się w orzeczeniach ETPCz, zgodnie z którą posługiwanie się szczególnymi przepisami karnymi dla ochrony głowy państwa przed zniewagą czy zniesławieniem „nie daje
się, w zasadzie, pogodzić z duchem Konwencji” 27. W szczególności ETPCz
uznał, że nałożenie kary pozbawienia wolności za zniesławienie czy zniewagę
wypowiedzianą przez dziennikarza w związku z debatą publiczną będzie
zgodne z wolnością wypowiedzi gwarantowaną przez art. 10 Konwencji tylko
Zob. np. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24 lutego 2009 r., Długołęcki
v. Polska, nr 23806/03, § 38.
26
Zwrócił na to uwagę sędzia S. Biernat w zdaniu odrębnym do wyroku o sygn. P 12/09. Szerzej
na ten temat; zob. L. Garlicki, Pov’con przed Trybunałem w Strasburgu, Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22, s. 565-572.
27
Zob. wyroki ETPCz z: 25 czerwca 2002 r., Colombani i inni v. Francja, nr 51279/99, § 68;
z 22 lutego 2005 r., Pakdemirli v. Turcja, nr 35839/97, § 52; z 26 czerwca 2007 r., Artun
i Güvener przeciwko Turcja, nr 75510/01, § 31; oraz z 15 marca 2011 r., Otegi Mondragon
przeciwko Hiszpania, nr 2034/07, § 55.
25
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w wyjątkowych okolicznościach, gdy inne fundamentalne prawa zostały istotnie naruszone, jak na przykład w sprawie o wypowiedź nawołującą do nienawiści rasowej i przemocy 28.
Szeroki zakres wolności wypowiedzi gwarantowany przez Konstytucję
i Konwencję nie wyklucza moim zdaniem formułowania wypowiedzi ocennych, krytykujących Prezydenta RP jako polityka lub funkcjonariusza publicznego, nawet jeżeli wypowiedzi te obrażają, szokują lub niepokoją. Z tego
względu zgodność art. 135 § 2 k.k. z art. 54 ust. 1 Konstytucji i art. 10 Konwencji można bronić tylko pod warunkiem, że przepis ten będzie interpretowany jako kryminalizujący wyjątkowo poważną, niesprowokowaną i pozbawioną usprawiedliwienia obelgę, mogącą grozić bezpośrednią i rzeczywistą
szkodą istotnemu dobru publicznemu 29.
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Freedom of Expression
and the Insult Against the President
of the Republic of Poland from the Perspective
of the Constitution of the Republic of Poland
and the European Convention on Human Rights.
The Polish legal order protects freedom of expression and prohibits under
the threat of punishment public insult the President of the Republic of Poland.
Freedom of expression, as everyone knows, is towards not an absolute, cannot
restrictions set by law. In the hierarchical legal order, any such limitation must,
however, be compatible with higher-order norms. In the Polish legal order, the
Constitution of the Republic of Poland of April 2 1997 (the Constitution) and
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Convention) are of fundamental importance for the effective protection of human rights. A collision between protection of freedom of expression and protection of the good name of a given person or the dignity of the
office which he or she exercises is inevitable and can be resolved either in favor
of the first or second of these values. It is important to work out objective
criteria so that, in the same circumstances, the collision in question is resolved
uniformly. In the coexistence of the constitutional norm protecting freedom
of expression on the one hand, and the conventional norm that also protects
this freedom on the other, given that compliance with the Constitution was
entrusted to the Constitutional Tribunal in Warsaw and control of compliance
with the Convention to the European Court of Human Rights in Strasbourg.
Keywords: Freedom of expression, insult to the President of the Republic
of Poland, Constitution of the Republic of Poland, European Convention
on Human Rights, Constitutional Court, European Court of Human Rights
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The Development of the Hate Speech
Regulation in Hungary:
from Criminal Law to Civil Law
and Media Regulation*

Introduction
The term ‘hate speech’ collectively refers to expressions which are directed against the foundations of the democratic political system, primarily by
citing elements of totalitarian ideologies. More specifically, these are expressions which propagate racial, ethnic or nationality-national superiority and
incite hatred on such grounds. The characteristic of hate speech is that the
conduct is directed against a community, and the statement defames the common trait of the members of that community, which forms the basis of their
membership and an essential feature of an individual’s personality (e.g. religious belief, national-ethnic origin). In other words, this form of expression
comprises statements through which the speaker, usually driven by prejudice
or hatred, expresses some opinion about racial, ethnic, religious, gender
groups of society or certain members of such groups, which may harm the
members of the group and may incite hatred in the society towards that
group 1.

* The article is a reprint. For the original, see F. Gárdos-Orosz, K. Nagy, The Development of the
Hate Speech Regulation in Hungary: from Criminal Law to Civil Law and Media Regulation,
Adam Mickiewicz Law Review 2018, vol. 8, pp. 9-34.
1
A. Sajó, A szólásszabadság kézikönyve, Budapest 2005, p. 68.
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In Hungary under existing law, any conduct motivated by racism or xenophobia, and incitement against a community, is penalised by criminal law.
In addition to that, current administrative law, civil law and media law also
contain relevant provisions 2. This paper provides an overview of these provisions and evaluates the complex system that has been created in Hungarian
law since the democratic transition of 1989–1990, in order to penalise conducts inciting hatred 3.
The framework defined for criminal law, also in international law, cannot be applied from a number of aspects to assess the possibilities of civil law
and media-administrative law, because the subject-matter of the protection
is different for the three fields of law 4.The subject-matter protected by criminal law is public peace, first and foremost. However, in addition to the need
of establishing that the public peace has been breached, the statutory definitions of crimes, to various degrees, require that absolute/subjective rights need
to be directly or indirectly violated or threatened. The statutory definition
of incitement against a community, however, does not require that a criminal
act should be the result. In civil law regulations, the protected legal interest
is different from that of criminal law: Civil law protects personality rights
as absolute/subjective rights. International regulations may also reflect that no
European hate speech regulatory regime has attempted to use civil law specifically and recently to sanction hate speech in general. Examples from foreign
countries show instead that in most countries hate speech is only sanctioned
by criminal law. In some states, relevant statutory provisions also appear
in anti-discrimination law, media law or a separate anti-hate speech law and,
in Englishspeaking countries, so-called ‘public order acts’ penalise certain
forms of conduct 5.There are, however, some unique (but not representative)
exceptions that have historical roots.
The most current summary about the Hungarian hate speech regulation: A. Koltay, The Clear
and Present Danger Doctrine in Hungarian Hate Speech Laws and the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, [in:] Comparative Perspectives on Freedom of Expression, ed.
A. Koltay, R. Weaver, M. D. Cole, S. Edland, Durham 2017, pp. 3–44.
3
Selected parts of the paper are based on: F. Gárdos-Orosz, The Regulation of Offensive Speech
in the New Hungarian Civil Code, ELTE Law Journal 2015, no. 3, pp. 103–123.
4
Constitutional Court Decision (ABH) 1992, 167, 172; G. Halmai, A. Tóth, Emberi jogok, Budapest 2003, p. 436.
5
P. B. Coleman, Censored: how European ‘hate speech’ laws are threatening freedom of speech,
Vienna 2012, pp. 98–134.
2
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For instance, the French Press Law of 1881 regulates hate speech but
uses methods of criminal law (i.e. it gave the definitions of various crimes,
including a definition of hate speech). However, Section 48–6 allows members of a community to make a claim (e.g. for damages) in a hate speech criminal procedure as if its members’ rights had been violated directly 6. This rule
may be regarded as a step towards civil law (damages), but it is not an ideal
answer to the original question of how hate speech may be regulated within
the framework of personality rights and in administrative law and media regulation.
According to Michel Rosenfeld, in Germany it is very easy to reach the
level of a criminal law violation, which is why the kind of regulation the state
will develop using civil law methods is not a pressing issue 7.
In English law, the ‘hatred, contempt or ridicule’ and the ‘to cause to be
shunned or avoided’ formulas have been part of case-law since 1724 and 1679,
respectively, in connection with defamation tort 8. Today, torts are considered
neither private law nor public law concepts, as they contain private law, administrative law and criminal law elements 9. It is very difficult under English
tort law, but by no means impossible, to claim that offending a community
resulted in a tort. If a group is relatively small and easily definable and thus
the individual is able to prove that the offensive conduct affected each member
of the group in person, or if the individual can give evidence that the statement concerning the group actually extended to the individual, a tort can be
established under English judicial practice. In the Knuppfer v. London Express
Newspapers Ltd. case, the court explained that, if a community is offended,
it is up to the court to decide if the violation of rights should be applied to
a member of the group 10. Today, however, hate speech in the UK is primarily
penalised by public order acts, which are of an administrative character.
However, the facts that there is no concrete standard in international law
for the detailed regulation of hate speech and that the European models are
Law on the Freedom of the Press of 29 July 1881. The relevant rule was modified in 1996.
M. Rosenfeld, Hate Speech and constitutional jurisprudence, a comparative analysis, [in:] The
Content and Context of Hate Speech. Rethinking Regulation and Responses, ed. M. Herz, P. Molnár, Cambridge 2012, p. 268.
8
L. Sólyom, A személyiségi jogok elmélete, Budapest 1983, p. 186.
9
Ibidem, p. 193.
10
P. Giliker, S. Beckwith, Tort, London 2000, pp. 293–294.
6
7
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not similar one to the other, do not mean that the standards and methods
based on the proportionality of the legal measures generally would not be accepted 11. The Hungarian model has tried to implement the proportionality of
the legal action against offensive speech by implementing a threefold solution
that incorporates criminal law, civil law and administrative law/ media regulation measures.
The Traditional Criminal Law Measures and Their Limits
When interpreting Article 61 of the former Hungarian Constitution, the
freedom of expression, in its Decision no. 30/1992. (V. 26.) AB, the Constitutional Court adopted both the justification of free speech on grounds of
individual freedom and autonomy and the so-called instrumental justification
that focuses on serving democratic values 12. This means that the freedom of
expression is a protected value, because being able to freely express their opinion on the realities of the world is essential for people to develop their personality freely (autonomy); but the freedom of expression is also protected on
grounds that opinions contribute to the exposure of good ideas, and the expression of opinion is an indispensable condition (instrument) for the functioning of democracy. In its Decision no. 30/1992. (V. 26.) AB, the Constitutional Court found that even offensive expression enjoys the protection of
freedom of speech, therefore it can be limited only if the expression perceptibly infringes individual rights and the limitation is necessary and proportionate to the intended purpose. This means that the freedom of expression has
no internal limitations, differentiation on the basis of content is unconstitutional. However, it has external limitations to safeguard the constitutional
rights of others 13.

J. Gerards, How to improve the necessity test of the European Court of Human Rights, International Journal of Constitutional Law 2013, vol. 11, p. 466.
12
G. Halmai, Criminal law as means against hate speech? The Hungarian Legal Approach, Journal
of Constitutional Law in Eastern and Cetnral Europe 1997, vol. 4/1, pp. 41–42.
13
P. Molnár, Towards improved policy and hate speech – the clear and present danger doctrine
in Hungary, [in:] Extreme speech and democracy, ed. I. Hare, J. Weinstein, Oxford 2009,
pp. 237–243.
11
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The Constitutional Court examined the prohibition under criminal law
(Section 269 of the Criminal Code) of the most dangerous forms of hate
speech.
The constitutional framework of criminal law means against hate speech
is defined not only by the provisions of the Constitution, but also by the content of the Constitutional Court decisions referred to above, and by the general requirements formulated by the Constitutional Court. In its Decision no.
32/1992. (V. 26.) AB, the Constitutional Court did not find it unconstitutional that those who incite hatred are threatened by criminal sanction.
Providing constitutional protection to inciting hatred against specific
groups of people within the scope of free speech and free press would indissolubly contradict the political model and values expressed in the Constitution, as well as the constitutional principles of the democratic rule of law, the
equality and equal dignity of people, the prohibition of discrimination, the
freedom of conscience and religion, and the protection and recognition
of national and ethnic minorities.
Later, however, the Constitutional Court declared all other legislative efforts intended to sanction hate speech under criminal law unconstitutional.
For example, defamation and humiliation of others, or claiming that an individual or a group of individuals is inferior or superior on grounds of nationality, ethnic origin, race or religion cannot be sanctioned; neither can the offensive or degrading speech before a wide public against communities identified by law or any other acts capable of inciting hatred against communities;
nor inciting hatred against communities or even provocation of violence,
if the action does not reach the threshold where the means of criminal law
become applicable.
In its Decision no. 18/2004. (V. 25.) AB, the Constitutional Court narrowed down the scope of punishable acts constituting incitement against
a community, and as a result, the applicability of this provision has become
very limited. Some statements of the decision made it clear that the issue
of hate speech should not necessarily be treated by means of criminal law.
As the Constitutional Court stated in its decision on the constitutionality
of the statutory definition of scaremongering:
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Criminal law is the ultima ratio in the regime of legal liability, and the criminal
sanction should only be applied to maintain the legal and moral standards
when the sanctions imposed under the other branches of law are inadequate.
By criminalising defamation, the legislator did not choose the least restrictive
means to the freedom of expression to safeguard the right to human dignity.
Since there are other protective measures that sanction the conducts described
in the crime of defamation, which limit the freedom of speech to a lesser extent
yet effectively, in case of defamation or humiliation the Constitutional Court
considered the threat of a criminal sanction to be a disproportionate restriction
to the freedom of expression enshrined in Article 61(1) of the Constitution.

Accordingly, the consistent view of the Constitutional Court is that the
constitutional problem of hate speech cannot be treated by broadening or extending the scope of criminal law protection.
In its Decision no. 95/2008 (VII. 3.), the Constitutional Court, at the
request of the President of the Republic, also reviewed the amendment that
inserted blasphemy into the Criminal Code. According to the Decision, the
Constitution guarantees the right to the expression of opinion equally to all,
and this constitutional protection cannot be denied for the sole reason that
the expressed opinion harms the interests, views or sensitivity of others,
or because they are degrading or offensive for certain individuals.
The Constitutional Court, therefore, declared the crime of blasphemy
newly adopted by the Parliament as unconstitutional. It stated that the use
and spreading of abusive terms or the use of gestures like that itself does not
pose a direct and obvious danger of violence and does not violate any individual’s rights. Although the Criminal Code amendment uses the terms honour
and human dignity, there is no constitutional right opposed to the freedom
of expression that could be protected by the new crime.
The New Constitutional Framework for the Further Regulation
of Hate Speech
The Fourth Amendment to the Fundamental Law in 2013 supplemented Article IX on the freedom of expression in an attempt to lay the constitutional foundations of a number of items in Section 2:54 of the Civil
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Code 14. The Amendment, however, did not affect Article II of the Fundamental Law on the right to human dignity, which declares that the subjects
of this right are human beings, or Article I on the possibility of restricting
fundamental rights, which states that rights (including the right to human
dignity and the freedom of expression) may be restricted if the requirements
of proportionality and necessity are met 15.
However, the new paragraph (5) of Article IX of the Fundamental Law
states that ‘[t]he right to freedom of speech may not be exercised with the aim
of violating the human dignity of others.’ Also, according to the Fundamental
Law, the right to freedom of speech may not be exercised with the aim
of violating the dignity of the Hungarian nation or of any national, ethnic
or religious community.
According to the relevant reasoning of the Fourth Amendment to the
Fundamental Law, the proposed text’s objective is to declare, at the level
of the Fundamental Law, that human dignity may restrict the freedom of expression, and to lay the constitutional foundations for the possibility of penalising certain forms of hateful expressions by civil law means if the dignity

Following the Fourth Amendment, the following provisions comprise the constitutional environment of Section 2:54 of the Civil Code: ‘Human dignity is inviolable. Everyone shall have
the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment
of conception.’ (Article II of the Fundamental Law) ‘The inviolable and inalienable fundamental rights of MAN shall be respected. It is the primary obligation of the State to protect these
rights. Hungary recognises the fundamental individual and collective rights of man. The rules
for fundamental rights and obligations shall be laid down in an Act. A fundamental right may
only be restricted to allow the application of another fundamental right or to protect a constitutional value, to the extent absolutely necessary, proportionate to the objective pursued and
with full respect for the essential content of that fundamental right. Act.’ (Article I of the Fundamental Law) ‘Everyone shall have the right to freedom of speech. The right to freedom
of speech may not be exercised with the aim of violating the human dignity of others. The right
to freedom of speech may not be exercised with the aim of violating the dignity of the Hungarian nation or of any national, ethnic, racial or religious community. Members of such communities shall be entitled to enforce their claims, as provided for by an Act of Parliament,
in court against the expression of an opinion which violates the community, invoking the violation of their human dignity.’ (Article IX of the Fundamental Law) Another relevant provision
is Section 5 of the Fundamental Law’s closing and miscellaneous provisions, which declares
that Constitutional Court rulings given prior to the entry into force of the Fundamental Law
will no longer be effective. This provision is without prejudice to the legal effect of those rulings.
15
The concept of inviolability, which was part of the Constitution in effect until 2012, never
meant that what it referred to could not be restricted; F. Gárdos-Orosz, Alkotmányos polgári
jog? Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban, Budapest 2011, pp. 403–404.
14
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of communities is violated. As it was not possible to combat hate speech effectively at the level of Acts of Parliament, it is justified to amend the Fundamental Law to this end. The proposed amendment’s objective was to provide
protection against communication violating the dignity of the listed communities 16.
The Amicus Brief for the Venice Commission on the Fourth Amendment
to the Fundamental Law of Hungary 17 edited by Gábor Halmai and Kim Lane
Scheppele, includes a separate chapter evaluating this rule of the Fundamental
Law. I concur with the following statements of the chapter: according to this
opinion, one interpretation of the new rule of the Fundamental Law is that
the amendment forms an exception, a lex specialis applicable to the assessment
of restrictions on the freedom of expression and overriding the general limitation clause of Article I (3) of the Fundamental Law. However, the Amicus
Brief claims that this would clearly run counter to practice recognised by international law. Act.’ (Article I of the Fundamental Law) ‘Everyone shall have
the right to freedom of speech. The right to freedom of speech may not be
exercised with the aim of violating the human dignity of others. The right
to freedom of speech may not be exercised with the aim of violating the dignity of the Hungarian nation or of any national, ethnic, racial or religious
community. Members of such communities shall be entitled to enforce their
claims, as provided for by an Act of Parliament, in court against the expression
of an opinion which violates the community, invoking the violation of their
human dignity.’ (Article IX of the Fundamental Law) Another relevant provision is Section 5 of the Fundamental Law’s closing and miscellaneous provisions, which declares that Constitutional Court rulings given prior to the
entry into force of the Fundamental Law will no longer be effective. This provision is without prejudice to the legal effect of those rulings.
According to the author’s opinion this is because the Fundamental Law
permitted the necessary restriction earlier and, therefore, the only possible rea-

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása, Budapest 2013, [online] http://www.par
lament.hu/irom39/09929/09929.pdf [access: 14.11.2015].
17
Halmai G, Scheppele K. L., Amicus Brief for the Venice Commission on the Fourth Amendment
to the Fundamental Law of Hungary, Fundamentum 2013, vol. 3.
16
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son behind the amendment is to introduce a different standard, a lower protection to the freedom of expression than required based on the necessity and
proportionality tests.
The Amicus Brief examines European examples and trends to conclude
that the restriction of the freedom of expression to such extent in the interest
of the Hungarian nation as a community is not acceptable in a democratic
society, not even if the restriction is made through civil law means 18.
To resolve the contradictions of the Fundamental Law, Imre Vörös recommended a solution that conforms to the theoretical/logical foundations
of law and allows, through a loophole, a constitutional interpretation that
meets European requirements to be reached 19. In his opinion, a fundamental
right is by definition a right with a special status and its essential content may
not be restricted at all. The constitution, by incorporating a limitation standard specifying the framework of restricting fundamental rights by law, actually
codifies the ‘absolute, unrestricted standard’ and all laws passed in connection
with the fundamental right must be assessed on the basis of this standard. The
special standard may not violate the general standard specified in the Fundamental Law, in contrast with the principle of civil law regulation, which
is built on private autonomy. It is safe to conclude therefore that, for example,
a rule affecting human dignity may not restrict the right to human dignity
itself. If the content of the fundamental right understood to be part of the
original standard is restricted in the Fundamental Law itself, there will be two
contradictory standards in the Fundamental Law, and therefore the fundamental right will not be able to play its ‘benchmark’ role for legislation. According to Imre Vörös’s paper, in such cases it is unclear whether the fundamental right should be understood with the content established with regard
to the restriction standard of the Fundamental Law or with the content restricted by other provisions of the Fundamental Law, which makes the content of the fundamental right uncertain 20.

Ibidem, p. 35.
I. Vörös, Vázlat az alapvető jogok természetéről az Alaptörvény negyedik és ötödik módosítása
után, Fundamentum 2013, vol. 3, pp. 61–64.
20
The Fourth Amendment to the Fundamental Law includes a number of other examples to
this phenomenon beyond the hate speech regulations. For instance, the new paragraphs (2) and
(3) added to Article VII as a result of the amendment make the fundamental right conditional
18
19
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Imre Vörös’s conclusion is that the legislator in this way may remove
from constitutional scrutiny any law regulating fundamental rights. Due
to this irresolvable contradiction in the logic of law, the affected fundamental
rights will not be able to serve their legal protection function in accordance
with the requirement of legal certainty.
The content of Article IX (5) of the Fundamental Law is uncertain due
to other provisions of the Fundamental Law, the general interpretation framework of the basic right and the obligations under international law based on
Article Q of the Fundamental Law. As a result, Article IX (5) alone will not
explain the constitutional content of Section 2:54 of the Civil Code. It is beyond doubt that Section 2:54 (4) and (5) need to be assessed within a new
constitutionality framework and the existing practice of courts and the Constitutional Court must be re-evaluated. However, there is no clean slate, and
the above prove that the freedom of expression and, naturally, the right to
human dignity both have a core, an essential content and restriction standard
that will not be changed in a democratic society, not even by the adopter
of the constitution, the legislator or the courts 21.
The Civil Law Regulation
After a number of fruitless attempts at regulating hate speech (offensive
speech) 22 had been blocked by the Constitutional Court in recent years
in Hungary, the Parliament added a new anti-hate speech rule to the new
Civil Code, which took effect on 15 March 2014. Section 2:54(5) of the new
in a way that is likely to be incompatible with the restriction standard of Article I of the Fundamental Law. Similarly, the new paragraph (3) of Article IX concerning political advertisements during elections presumably restricts the same right in violation of the general restriction
standard; the above fundamental right therefore will not apply to election law and a constitutionality review is impossible.
21
Section 2.3 of the statement of reasons of Decision 143/2010 refers to this; Constitutional
Court Decision 143/2010 Constitutional Court Decision 1992.
22
The term “hate speech” is typically used for expressions threatening the foundations of a democratic political system and is reminiscent primarily of totalitarian ideologies. More specifically, hate speech propagates racial, ethnic or national supremacy and incites hatred for this
purpose; A. Sajó, A szólásszabadság kézikönyve …, p. 133; In this paper, with regard to the
above, I use the term “hate speech” as a synonym for collective defamation, a conduct offensive
to individuals through the attack towards entire communities. This meaning is reflected in the
examined piece of legislation as well.
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Civil Code allows private individuals to enforce a claim against offenders
in cases of hate speech:
In the event of a violation of rights committed before the wider public and
seriously offensive to the Hungarian nation or to some national, ethnic, racial
or religious community or unreasonably insulting for these groups in its manner of expression, any member of these groups is entitled to enforce his or her
personality right in relation to him or her belonging to such groups, being an
essential trait of his or her personality. The right to make a claim will be precluded after a period of thirty days from the injury. With the exception
of surrendering the material advantage achieved through the violation, any
member of the community may enforce any sanction available with regard
to violations of personality rights 23.

In order to eliminate any concerns related to the constitutionality of the
new rule, the governing parties, relying on their two-thirds majority in Parliament, adopted the Fourth Amendment to the Fundamental Law shortly after
passing the new Civil Code; the amended Fundamental Law now includes
a provision 24 that makes it possible to sanction hate speech.
Around the turn of the millennium, it became clear that the legal disputes related to hate speech were not resolved successfully by voluntary means,
and courts were reluctant to extend, through a simple act of legal interpretation, the existing protection of personality rights to cases when the violation
of the individual’s rights could have been assessed with regard to conduct offending the community. As a result, such conflicts of interest or disputes were
settled neither voluntarily and amicably, nor through the state’s coercive
measures. In 2007, Parliament specifically wanted to codify a rule in civil law
allowing a member of a community suffering a serious public grievance due

‘Personality right’ is a continental – especially German – concept. Under common law jurisdiction, this concept does not exist; instead, there is tort for libel etc. However, for the sake
of the description of the Hungarian concept I use the expression ‘personality right’ with the
limitations of this translation.
24
Article IX. (5) of the Fundamental Law states that “The right to freedom of speech may not
be exercised with the aim of violating the dignity of the Hungarian nation or of any national,
ethnic, racial or religious community. Members of such communities shall be entitled to enforce their claims in court against the expression of an opinion which violates the community,
invoking the violation of their human dignity, as provided for by an Act”.
23
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to his or her member status to take legal action. The rule would have authorised civil law courts to award damages to be paid by the person expressing
hatred. The provision of law amending the personality rights chapter of the
Civil Code was annulled by the Constitutional Court 25.
A common criticism of anti-hate speech regulations in civil law is that
they change the civil law system of personality rights, due to primarily public
law considerations. However, due to the regulatory nature of personality
rights, we believe that the new regulation in Section 2:54 of the Civil Code
should rather be seen as a result of organic development and not as a forced
restriction on private autonomy. This is because creating a personality right
is simply allowing the law to define what conduct breaches the freedom
of others and what does not breach it in the relevant field of regulation.
A personality right therefore is a restriction but it is also a guarantee that autonomy will continue to exist within the new framework 26.
Is it Possible to Regulate Hate Speech by Civil Law?
According to an approach rooted in Roman law, pecuniary damage
is handled more individually than iniuria (illegal behaviour towards another
person, a personal insult); with regard to the latter, even the question
of whether the grievance had arisen at all depended on public perception 27.
As iniuria grew separate from physical assaults, it started to rely not on an
abstract idea of personality and not on the status of a Roman citizen but on
the current social customs 28. The pattern of conduct was defined by public
morals, and the illegal conduct, in addition to insulting the targeted person,
also qualified as a violation of public order. It was the praetor who interpreted
the content of morals, and he had to assess even if the situation was clear
whether the conduct had violated morality 29. It was very uncertain whether
a claim purely based on private interest would be upheld, as publicity and
public order particularly substantiated a claim 30 . However, the iniuria
I will discuss the reasons behind this decision below.
L. Sólyom, A személyiségi jogok elmélete …, p. 274.
27
Ibidem, p. 148.
28
Ibidem, p. 149.
29
Ibidem, p. 151.
30
Ibidem, p. 149.
25
26
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as a private delict, originally concurrent with criminal law charges, was never
used to protect public morals in general, as the iniuria was always targeted
against a specific person.
In liberalism, the state wanted to provide economic guarantees to the
personality to counterbalance the dominant position of the market. With the
state regulating the economy and developing social functions, the protection
of personality gained direct political interpretation 31. In the 20th century, according to Szladits, a most famous Hungarian legal scholar, ‘the socialisation
of the private law order’ 32, i.e. giving strong consideration to the community’s
interests, was the most dominant in the Nazi approach to private law. Advocates of the new approach believed that community considerations are the
foundation of all civil law rules. Such a combination of private law and elements of public law was definitely a product of the crisis at the time, that is,
a natural consequence of social and economic transformation, and an increased level of government intervention was an inherent part of these developments 33.
Private law, however, has always been an individualistic system of laws
(except for in crisis periods) because its objective is to strike a fair balance
between conflicting private interests. The ideal of a bourgeois society, in which
the weak must be protected from the stronger groups, had a noticeable impact
in each field of law in the course of historical development. With the emergence of modern constitutions, it was a typical 19th century phenomenon
that administrative and criminal law elements were removed from private law
with the reasoning that such elements belong in the constitution 34. The rules
governing equal liberty, later equal human dignity, the prohibition of discrimination and then the requirement of equal treatment went through duplication at the levels of private law and constitutional law. However, the distribution of personality protection rules between branches of the law does not mean
that the objectives and principles of these rules would be different.

Ibidem, p. 314.
K. Szladits, A magyar magánjog. Általános rész. Személyi jog. Első rész, Budapest 1941, p. 36.
L. Staud, A magánjog ethizálása – vagy pedig a természet jog felé?, Jogállam 1926, vol. 1–2, pp.
38–42.
33
K. Szladits, A magyar magánjog…, p. 37.
34
Ibidem, pp. 40–44.
31
32
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The general opinion is that personality rights have three ‘statutory roots’:
internationally recognised human rights conventions, the Hungarian Constitution and the basic principles of the Civil Code. According to Szladits, the
basic difference between the rights in the Constitution and the personality
rights in the Civil Code is that while the human rights specified in the Constitution must influence the entire state organisation and the conduct of individuals, the personality rights in the Civil Code are only granted to persons/entities of civil law and bodies applying civil law 35. It is a result of the
triple statutory basis of the interpretation of personality rights that the Civil
Code’s provisions analysed in this paper must be applied and interpreted in
accordance with the foundations. These foundations can be identified not just
in public law but also in the historical development of private law. For these
reasons, it is not unacceptable for civil law to incorporate anti-hate speech
rules.
The Content Neutrality Principle: the Interpretation of ‘Seriously Offensive’
and ‘Unreasonably Insulting’ Conduct
As opposed to the anti-hate speech regulations common in foreign legal
systems that sanction specific content regardless of the consequences 36, the
rule of the Hungarian Civil Code is content-neutral to some extent, because
it requires the conduct to be of such gravity that is capable of achieving
a seriously offensive or unreasonably insulting result. The violation of the personality right, therefore, does not simply consist of the expression and perception of the hateful content: the speech must have a seriously offensive and
unreasonably insulting effect.
When Section 2:54 of the Civil Code is applied by the courts, it will be
a key test when a ‘violation of rights’ 37 will qualify as a violation of rights
committed before the wider public and is seriously offensive or unreasonably
insulting for these groups in its manner of expression, whether this criterion

G. Jobbágyi, Személyi jog, Miskolc 1996, p. 51.
For instance, the statutory definitions of Holocaust denial in many European countries.
37
Beyond the fact that the term ‘violation of rights’ in this context does not make much sense
grammatically, it is also an unsuitable term here because, as discussed below, neither constitutional law nor civil law grants rights to communities.
35
36
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will apply to the community or individuals belonging to the community, and
to what extent this test will be objective or whether it will be individualised
based on the person seeking legal remedy. When this is assessed by the courts,
they will surely take the evaluation criteria developed for defamation cases
in judicial practice into account and, in addition to identifying general guidelines of interpretation, the constitutional interpretation (as necessary also with
regard to the general principles of the Civil Code) in specific cases will have
to be found in such a manner that the court does not restrict the freedom
of expression unnecessarily and disproportionately 38.
According to Section 2:54 of the new Civil Code, a member of the relevant community may make a personality right claim in the event of a violation
of their rights committed before the wider public and seriously offensive
to or unreasonably insulting for the community in its manner of expression.
It follows from the content in the previous sections that, in a personality rights
context, an insult to the community rather means that the hateful conduct
shown towards the community actually insults or hurts an individual belonging to the given community. A violation of rights may therefore only qualify
as a violation of rights under civil law if it is indeed a violation of the rights
of an individual belonging to the community in question.
On the basis of the grammatical interpretation of the phrase ‘a violation
of rights committed before the wider public and seriously offensive or unreasonably insulting for the community in its manner of expression’, we may
conclude that a less vulnerable community (such as the Hungarian nation)
is less sensitive to the same insult as a vulnerable and disadvantaged minority.
The part of the rule in Section 2:54 of the Civil Code analysed in this
section therefore moves back closer to the content neutrality principle, thus
allowing the courts to impose sanctions for hate speech in particularly serious
cases, taking the standard of necessity and proportionality into account.
The Act on Equal Treatment in Administrative Law and Hate Speech
In Hungary, Act CXXV of 2003 on Equal Treatment and the Promotion
of Equal Opportunities is also a key regulatory reference. Compliance with
38

F. Gárdos-Orosz, Alkotmányos polgári jog? …, pp. 118–146.
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the principle of equal treatment is traditionally ensured within the scope
of administrative law, at least in European legal systems and in the language
and institutional logic of EU directives. Its essential feature is that, unlike the
logics of criminal and civil law, it imposes compulsory behaviour on the actors
of both the public and the private sectors, therefore it may be appropriate
to penalize phenomena and practices which cannot be effectively handled
by other fields of law.
In addition to that, in legal practice there are attempts to interpret the
various legal regulations on discrimination in a broader sense, mainly due
to strategic litigation and the innovative, law-developing efforts of human
rights organisations. An example of that is the trial tactics that aim to reduce
racist public speech claiming that racist statements made by politicians, state
and local government officials constitute harassment, and imposing administrative sanctions for violating the principle of equal treatment. Two cases
of this kind are known from the practice of the Supreme Court (Legfelsőbb
Bíróság), in which the courts, in principle, did not rule out such interpretation
of harassment, although the cases have not been successfully closed till the
completion of this paper.
The first case was based on certain statements considered racists made
by the Mayor of Edelény, Oszkár Molnár, at meeting of the municipal council
on 24 June 2009, aired by the local television, which caused indignation in
the local Roma community. The Equal Treatment Authority stated that the
mayor’s statements violated the right to human dignity and in effect, they
were able to create an intimidating, hostile, humiliating, degrading or offensive environment, that is to say, the mayor violated the principle of equal
treatment and committed harassment. The Metropolitan Court (Fővárosi Bíróság) in its final judgement of 22 March 2010, dismissed the mayor’s claim
that challenged the legality of the administrative decision. Later, the mayor
applied for a review of the final judgement on grounds that, inter alia, his
statements were not subject to the Act on Equal Treatment, as the complainants in the case were not residents of Edelény, and he could not be considered
a mayor in relation to them, so there was no legal relationship between them.
In its decision of 16 March 2011 adopted without a hearing, the Supreme
Court found the mayor’s request for review to be justified and repealed the
decision of the Equal Treatment Authority. In the reasoning, the only issue
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that the Supreme Court examined was whether the mayor’s statement fell
within the personal scope of the act, thus the Supreme Court did not rule out
the interpretation of law that considers racial hate speech widely spread in
public discourse as harassment, which can be sanctioned for violating the principle of equal treatment.
Before that case, the Commissioner for Minorities had also attempted
to establish a link between hate speech and the principle of equal treatment
by submitting a legislative proposal, but it failed at an early stage. Nevertheless, the Equal Treatment Authority pointed out that, even under existing law,
there is a possible legal interpretation that provides opportunity for the administrative intervention, taking into account Decision no. 96/2008. (VII. 3.)
of the Constitutional Court.
Judgement of 18 October 2011 of the Supreme Court, which reviewed
the decision of the Equal Treatment Authority concerning the mayor
of Kiskunlacháza was, in many aspects, similar to the Edelény case. Here
as well, the Equal Treatment Authority considered a speech against the Roma
as harassment. The Metropolitan Court, in the judicial review of the administrative decision, similarly to the Edelény case, accepted the mayor’s view that
the statement was not subject to the act, repealed the administrative decision
of the authority and ordered a new procedure on grounds that the mayor’s
speech remained within the scope of the freedom of expression, as it was not
delivered at a city council meeting but at a public forum, where, although he
attended as mayor, he was not acting in his official capacity. In its request for
review, the authority claimed that the court committed an error by stating
that the mayor was not acting in his official capacity. The Supreme Court
found the request for review to a lesser extent justified, but mainly unjustified
and ordered a new procedure.
These two cases confirm the notion that, in terms of the protection
of human dignity and the restriction of hate speech, anti-discrimination law
is an exceptionally effective and flexible area of law, which is easily adaptable
to new circumstances, because the concept of anti-discrimination is dynamically changing and its content is constantly expanding, and harassment provides a basis for a number of specific acts, for example fight against hate
speech, as a form of discrimination.
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The Restrictions of Hate Speech in Media Regulation
The Regulatory Framework of the Administrative
and Judicial Practice on Hate Speech in the Media
The regulation of offensive speech in the Hungarian law has started with
the Act 1 of 1996 on the radio and television regulation (Rttv.), that applied
to the electronic media. The most important provision was the following
in article 3. § (2) and (3).
3. § (2) The broadcaster must observe and honour the constitutional order
of the Republic of Hungary, his activity may not offend human rights and
must not be instrumental to the rise of hatred against individuals, sexes, populations, nations, or ethnic, linguistic or other minorities or against churches
or groups of a religious persuasion.”
(3) Broadcasting must not be intended to offend or prejudice, explicitly
or indirectly, any minority or majority or to present or prejudice minorities
or majorities based on racial criteria.

The introduction of this regulation made it possible that the media authority (Országos Rádió és Televízió Testület, ORTT) could act against such
media content that incited hatred or was otherwise exclusive
In the case of media law measures, unlike criminal law measures, it is not
the communicating individual (the journalist or the editor) who is held responsible but the media service provider. Applying an extensive range of sanctions from simple warning to a fine or, in case of the most serious violations,
withdrawal of the right to provide media services, the media authority sanctions the media service provider. The violation is adjudicated by the media
authority in an administrative procedure, and the administrative decision can
be subject to judicial review.
The new regime of media regulation enacted in 2010 changed the former
regulation, which had been in force for 14 years. As a significant change, the
Act on the Freedom of the Press and the Fundamental Rules of Media Content specified restrictions on content not only for radio and television broadcasters but for all media service providers. The adopted law attempted to extend the previous constraints, in a substantively unchanged form, to the
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printed and online media. But the act was amended shortly after its entry into
force, due to objections raised by the European Commission, for the reason
that the regulation imposed disproportionate constraints on the freedom
of the press. The amendments also affected the provisions against hate speech.
The existing provisions prohibit hate speech in the media as a general rule,
not only in the electronic, but also in the printed and online press:
Section 17 (1) The media content may not incite hatred against any nation,
community, national, ethnic, linguistic or other minority or any majority
as well as any church or religious group.
(2) The media content may not exclude any nation, community, national,
ethnic, linguistic and other minority or any majority as well as any church
or religious group.

Enforcement of the regulation remains the role of the media authority,
which, just as before, adjudicates the media law violation and applies media
law sanctions in an administrative procedure.
Criminal Law Standard – Media Law Standard –
Which One is Correct?
After adoption of the media law provisions against hate speech, legal
practice has come up with a crucial issue: how do the media law provisions
relate to the existing criminal law restrictions? Do they describe the same conduct, are the media law standard and the criminal law standard identical,
or do media regulations impose a stricter prohibition, and provide a different
intervention threshold to the media authority?
There are two cases, in which the Constitutional Court reviewed the
constitutionality of the media law restriction on hate speech and, in both
cases, considered the new media law provisions as necessary and proportionate
restrictions on the freedom of the press. In a decision adopted in 2007, which
contained an assessment of the previous regulation, the Constitutional Court
measured the media law restraints on hate speech and the media law prohibition of inciting hatred to the criminal law restrictions, that is to say, the Constitutional Court did not apply a new media-specific argument to justify the
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restrictions under Section 3(2) of the Act 39. It found that the criminal law and
media law provisions of incitement to hatred describe the same conduct and
stated in its reasoning that:
Criminal law is the last resort in the legal liability system. This means that,
if for any socially harmful conduct, in our case, incitement to hatred, criminal
responsibility is neither exaggerated, nor unconstitutional, then no restrictions
on the same conduct under any other branch of law can be exaggerated
or unconstitutional.

However, the Constitutional Court considered that the restriction referred to in Section 3(3) of the Act gives a constitutionally justifiable opportunity for broader intervention than the criminal law restriction, and compared the media law regulation to the crime of ‘using abusing language’, which
had been removed from criminal law.
According to the practice of the Constitutional Court, although, in the case
of ‘using abusing language’ the application of the most stringent – criminal
law – measures of liability is not justified, but expressing opinion in such way
(as a value judgement) can also be restricted in order to protect the honour
and dignity of individuals and communities. (...) The regulation aims to prevent radio and television from being an ‘amplifier’ of offensive, racially-motivated, and exclusionary or discriminative statements of those pursuing hatred.

Thus, while in 1992 the Constitutional Court found the criminal-law
restriction of ‘using abusing language’ like expressions unconstitutional, the
media-law restriction was considered to be “compatible with the value system
of the Constitution, and its strengthening, and necessary to protect the rights
of others, and the dignity of communities”. That is to say, the Constitutional
Court set the media law standard for intervention lower than the criminal law
standard. But at the same time, it pointed out that the possibility for administrative intervention is not available based on the primary communication:
The conduct of the broadcaster in this regard cannot be judged on the
sole basis of which opinions are allowed to be presented. It is necessary
B Török, A gyűlöletbeszéd tilalmának médiajogi mércéje, [in:] A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon, ed. A. Koltay, Budapest 2013.

39
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to examine whether, in the light of all the circumstances of the case, it seems
plausible that the given programme itself had an intention to infringe the
rights of others (e.g. the preparation of the programme, the way the opinion
was presented, or whether the reporter distanced himself/herself from the
opinion voiced).
In this regard, the Constitutional Court based its reasoning on the caselaw of the European Court of Human Rights, and set out requirements for
the implementation of the given rules on that basis.
Thus, in this decision, the Constitutional Court set media law standards
lower than the threshold of criminal law intervention, and, as the practice
of the media authority will show, the ORTT (the former Hungarian Media
Authority) developed a system of media law intervention, which is more extensive than that of criminal law.
The provisions on incitement to hatred in the new media regulation
coming into force force as of 2011 have become subject to a review of constitutionality after a relatively short period of time, at the end of 2011. In its
Decision no. 165/2011. AB on the constitutional review of several elements
of the new regulation, the Constitutional Court analysed the new media regulation on hate speech rather briefly, and it did not provide clear guidance
on how the criminal law standard relates to the media law standard. It stated
that:
In Decision no. 1006/B/2001 AB, the Authority equated incitement to the
hatred under Section 3(2) of the Act (Radio and Television Act) to the conduct element having the same content in the crime incitement against a community, since the latter is also penalised by criminal law, and accepted
it as a constitutional basis for restricting the freedom of the press.

In addition, “since the Constitutional Court, in its case-law has already
considered hate crimes committed by the press as a necessary restriction
on the print media as well, in this ruling, the court only upheld its former
view”. However, the Constitutional Court did not separately review Section
17(2) of the Act, despite the fact that it is contains an independent prohibition
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of exclusion 40. The absence of constitutional review on this point makes the
media law standard difficult to define, also because the conduct described
in the new regulation bears similarity to the provision which the Constitutional Court had previously declared to be a lower threshold of intervention
than that of criminal law.
In 2007, the Constitutional Court cited the media effect as an additional
argument for regulation. It advocated the constitutionality of a lower intervention threshold arguing that electronic media – given “the opinion-shaping
effect of radio and television broadcasting and the convincing power of moving images, voices, and live reports” – should be prevented from becoming
an “amplifier” of hate speech. However, with the extension of scope, the new
media law effective as of 2011 does not only apply to electronic media, but to
all media content services, including the print media. The failure to constitutionally evaluate this change can be considered a serious deficiency 41.
The 2011 decision of the Constitutional Court, as compared to the previous one, established a more obvious link between the standards of criminal
law and media law intervention, while, on the other hand, it leaves a number
of questions unanswered, which leads to an uncertainty concerning the constitutional assessment of the new media law intervention.
The Practice of the Media Authority Between 1996 and 2010
The Development of an Independent Media Law Standard
The practice of the media authority has always been based on the determination of an independent media law standard that is different from that
of criminal law. Pursuant to the previous media law that was in force until
2010, the media authority regularly applied sanctions against broadcasters for
hate speech, and in the event of judicial review, the court hardly ever disapproved the decision of the authority 42. In an emblematic example of early case-

A. Koltay, G. Polyák, Az Alkotmánybíróság határozata a médiaszabályozás egyes kérdéseiről,
Jogesetek Magyarázata 2012, vol. 1., pp. 11–48.
41
Ibidem.
42
A. Török, A gyűlöletbeszéd…, p. 177.
40
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law, the criminal proceeding ended without conviction, but the media authority imposed a media law sanction for hate speech. The procedure was based
on a radio commentary, in which the author made openly anti-Semitic statements and called for exclusion of the Jews. Criminal proceedings were initiated against the author and the editor-in-chief for incitement against a community, but in the final judgement, following the first-instance conviction,
the accused persons were acquitted by the court. According to the court,
a presumed risk of infringement is not enough to establish criminal liability,
as the degree and the explicitness of threat, and the degree of potential violence
must be evaluated. It argued that the writing did not call for violence, and
from the provocation: ‘exclude them! or if you don’t, they will do it to you’ it did
not follow or could not be deducted that the intention of the accused was to
encourage his readers/listeners to commit violent acts. In contrast to the
judgement, the media authority found that the radio programme had violated
Section 3(2) and (3) of the Act and it imposed a relatively high fine of 1 million HUF on the radio provider. The authority argued that the programme
conveyed extremist ideology, the broadcast expressions directly targeted Hungarian Jews and were capable of inciting hatred.
The media law standard set by the ORTT has been approved by caselaw. In the judicial review of the decisions passed by the authority, the court
stated that ‘incitement against a community regulated in Section 269 of the
Criminal Code (Btk.) cannot be confused with ‘incitement to hatred’ under
Section 3(2) of the Act (Rttv.). In a case in which the authority found that
a public service radio programme incited hatred, the Supreme Court finally
stated that:
There is no legal basis for the applicant’s argument that Section 3(2) of the
Act (Rttv.) could only be violated by a conduct capable of rebounding outrageous and hostile emotions. Neither the wording of the given provision, nor
the interpretation of other provisions of the Act supports this kind of exaggerating, intensifying interpretation of the law.

The 2007 decision of the Constitutional Court on the review of the constitutionality of anti-hate speech media regulation did not substantively
change the practice of the media authority, although since the judgement, the
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decisions of the authority have contained more elaborate theoretical arguments regarding the media law standard. The reason for this is that the Constitutional Court, as noted above, stated in this judgement that the prohibition of incitement to hatred under Section 3(2) of the Media Act was equivalent to the crime of incitement against a community. However, based on its
analysis of the Supreme Court and Constitutional Court practice, the media
authority maintained its position that media law sanction can be imposed
even if the conduct examined does not constitute a crime of incitement against
a community. A part of the argument is that, in the Constitutional Court
practice, the critera for the applicability of sanctions that are milder than criminal sanctions, like pecuniary penalty, “may differ from the strict requirement
of restriction to a fundamental right that limits the applicability of criminal
law means” which justifies a more extensive application of the media law sanction. Another part of the argument is that, the subject of the administrative
procedure is different, since media law imposes restrictions on the broadcaster.
An additional argument, which had been mentioned before in the decision of the Constitutional Court, is related to the media effect. The aim of
imposing media law sanctions is to prevent the media from becoming an amplifier of hate speech. The decisions establishing infringement also contain the
above-mentioned argument applied by the Supreme Court’ that the media
law violation cannot only be observed in case of ‘extreme, flagrant behaviour
that causes hostile emotions’. On the basis of all this, the media authority
came to the conclusion that “the constitutional framework for the assessment
of the same conduct may be different under media law and under criminal
law” 43.
Case-law: Context, Intent, Content, Effect
Since the milestone decision of the Constitutional Court from 2007, the
media authority has established violation of the provisions of the Act on
grounds of incitement to hatred on several occasions. The media authority
typically applied sanctions in case of incitement to hatred against the Roma
community, anti-Semitic expressions, and incitement to hatred against other
43

Decision of the ORTT 1949/2008.
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minority groups. Most of the time, news and information programmes were
sanctioned, and the authority responded to hate speech expressed in specific
programmes. For example, the authority described a television programme
in which the presenter himself formulated a biased view about the Roma
as incitement to hatred.
The Roma population living in the countryside was shown as an aggressive,
fertile group of people, leading a drinking and criminal lifestyle. It claimed
that the minority’s only legitimate source of income was from different allowances, which, according to the presenter, could ensure them a better standard
of living than certain employed members of the majority have 44.

The decision emphasised that the programme could directly reinforce
negative stereotypes and prejudices against the Roma. In the judicial review
of the decision, the court accepted the decision in approval of the reasoning
presented by the authority and emphasised that also the method of editing
applied, with the presenter highlighting the crimes and abuses committed by
the Roma against the Hungarians, and attributing all the unlawful acts to the
Roma, was capable of reinforcing the opposition between the minority and
the majority.
The authority also cited Section 3(2) in the case of programmes which
displayed expressions of hate speech sent by the audience via text messages 45.
The media authority consistently applied media law sanctions on such programmes, since, in its view, the broadcaster should have filtered out messages
that incited to violence and hatred. The authority considered that the failure
to filter them out meant that from the series of text messages shown, it could
be inferred that the broadcaster’s intention was to incite hatred, which justifies
the applicability of the media law sanction.
There are special cases in the case-law of the authority, in which the authority reviewed not news and information programmes, but rather programmes categorised as entertainment. The first decision 46 of that kind was

Decision of the ORTT 1949/2008.
Decision of the ORTT 1996/2008.
46
Decision of the ORTT 367/2003.
44
45

113

Fruzsina Gárdos-Orosz, Krisztina Nagy

adopted in 2003, concerning a parody programme broadcast by TV2, the second largest commercial television in the country. The fundamental question
examined regarding the programme was, considering the special features
of the entertaining genre, where the limit of editorial freedom is, what kind
of an expression can clearly be considered as harmful to one’s interests, and
inciting hatred. The programme titled Bazi nagy roma lagzi (Big Fat Roma
Wedding) presented the Roma minority in a parodistic and stereotypical way,
introducing the Roma community by presenting exclusively deviant, antisocial forms of behaviour. According to the decision of the authority, the scenes
displayed in the programme, based on clearly negative stereotypes concerning
the Roma minority, which are already present in society, were, without doubt,
capable of strengthening prejudices against the Roma minority.
The authority found that the fact that a particular programme conveyed
its message to the audience in a fictional, humorous way, could, on the one
hand, exert increased impact on the audience by making people laugh, while,
on the other hand, it distracted viewers from the potentially offensive and
exclusionary nature of the content, that is to say, the specific genre, in this
case, even enhanced the gravity of the infringement.
The responsibility of the broadcasters in connection with the editing
practice of programmes belonging to the so-called talk-show genre was assessed by the authority in a similar way. In a procedure concerning afternoon
talk-show programmes on the two major nationwide commercial televisions
(RTL Klub, TV2), the authority established the infringement based on the
review of broadcasts over a period of several months. The decisions of the
authority made it clear that the programmes did not aim to present the Roma
minority, still, the editing practices of the programmes conveyed an indirect
message that was suitable for depicting the Roma minority in a racially offensive manner, which means that, the broadcasters violated Section 3(3) of the
Act by airing these programmes 47.
According to the reasoning of the decisions, in these programmes, the
Roma minority was clearly over-represented as compared to its actual representation in society, and the themes portrayed by the Roma participants
(promiscuity, domestic violence, drug abuse, alcoholism, child abuse, crime),
47

Decisions of the ORTT 2052/2009; 2053/2009; 291/2010; 292/2010.
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together with the value-deficient, uncultured behaviour, vulgar speech, untidy, messy look demonstrated in the studio were suitable for reinforcing the
stereotypical, prejudicial thinking that exists in the majority population about
the Roma.
In the procedure conducted, the authority based its decision on investigations applying quantitative and qualitative methods. The investigation,
based on a detailed set of criteria, analysed the content of the programmes
of both television programmes, aired over several months, and focus group
surveys. The latter were also carried out to assess and analyse the impact
of the programmes.
In the course of the proceedings, the ORTT took into account the caselaw of Strasbourg, which was also mentioned in the Constitutional Court decision cited before: it did not examine the responsibility of the televisions
alone on the basis of the opinions expressed, but evaluated the editorial practice of the programme, the messages it conveyed, and its effects.
Concerning the case-law of the ORTT, it can be stated in summary that
the authority has gradually established the framework for the interpretation
of media law constraints on hate speech, and it consistently set the media law
standard below the threshold of criminal intervention, and used the set
of criteria developed by the European Court of Human Rights to justify the
limitation of free speech.
In the last few years, beyond reacting to individual statements, the
ORTT also showed efforts of media control to apply sanctions against hateful
media contents that can be understood as being general phenomena in the
media contents on offer.
Practice of the media authority between 2011 and 2017
Restrained intervention
In connection with the new media legislation that entered into force
in 2011, many international organisations, including various institutions
of the European Union have expressed sharp criticism in protection of the
freedom of the press, for several reasons, including the extension of the scope

115

Fruzsina Gárdos-Orosz, Krisztina Nagy

of regulation to the print media, the widely formulated restrictions on content, and the lack of guarantees to ensure the independence of the media supervisory authority. Partly in response to the Commission’s objections, partly
by due to the Constitutional Court decision, the regulations were significantly
amended within the same year. The amendments affected the media regulation on hate speech to a marginal extent only, and later the Constitutional
Court – as it has been mentioned before – found the media law restrictions
on inciting hatred constitutionally justifiable.
The practice of the new media authority can be characterised by restraint;
in the field of content control, it intervenes in a much narrower scope than
the former authority had, even though the rules would provide opportunity
for a more extensive control. This general statement is also valid for measures
taken against hateful and exclusionary contents. While in the last few years
of the former authority, several decisions established infringements each year,
the new media authority sanctioned hate speech only in one or two cases each
year. While at the same time, it is generally believed that hate speech in the
world of media has not decreased but much rather increased, especially due
to the fact that the refugee issue has appeared as another leading topic.
An Independent Media Law Standard
The practice of the media authority has not changed concerning antihate speech media law and criminal law standards. In line with the previous
practices, the authority sets a lower threshold for media law intervention.
In response to the new provisions of media law and the ruling of the Constitutional Court explained before in detail, it interprets the content of the media
law prohibition as follows:
The Media Council finds that the prohibition of “incitement to hatred” under
media law (the new Media Act, Smtv.) and “incitement to hatred” under criminal law (Criminal Code, Btk.) are essentially the same, that is to say, the reviewed content is adjudicated on the basis of the same standards. However,
taking into account that the legal dogmatics and liability systems of criminal
law and administrative law are different, the conditions for establishing an infringement (crime) are also different. Pursuant to Section 17(1) of the Media
Act, alone the publication of media content that is capable of inciting hatred
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constitutes an infringement. It is therefore not necessary to arouse the feeling
of hatred in the audience and, consequently, it is not required either that the
attacked community is actually hurt or threatened 48.

The aforementioned argument appeared in a decision that reviewed
an essay published in a printed newspaper and its online version, in which the
authority imposed media law sanction on grounds of incitement to hatred and
exclusion. Reflecting on a serious criminal offence, the author of this essay
depicted a ‘substantial part’ of the Roma minority as a group of criminalised
people inclined to commit crimes, rejecting social norms, routinely violating
Hungarian laws, demonstrating inhuman forms of behaviour:
And the facts are these: a substantial part of the Roma is not capable of living
together with others. They are not capable of living together with human beings. This part of the Roma consists of animals, and they behave like animals.
And animals should not exist. Not at all. This is the issue we need to tackle,
but immediately and in any way 49!

According to the Media Council, the opinion expressed in the article was
able to incite hatred against the Roma community, even though it did not
target the whole community, but “only” a substantial part of it. ‘Substantial
part’ means generalisation that affects the community as a whole. Moreover,
the author suggested retaliation, violence, private justice as a solution, which
is incompatible with a democratic legal system.
According to the Media Council, the message conveyed by the article reached
the threshold of the violation of law, since, by carrying the possibility and the
danger to foment emotions against the Roma minority, it was capable of inciting hatred against not only a substantial part of the Roma, but the whole
community 50.

By the way, the public prosecutor’s office also conducted investigations
because of the article, but in the end no criminal proceedings were initiated.
Decision of the Media Council 802/2013.
Ibidem.
50
Ibidem.
48
49
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The Development of the Hate Speech
Regulation in Hungary: from Criminal Law to
Civil Law and Media Regulation
In the Hungarian legal system, the anti-hate speech rules of media law provide an additional (administrative) proceeding for the media authority in parallel with proceedings under criminal law and civil law. The media authorities,
over the past twenty years, have consistently set media law sanctions at a lower
intervention threshold than criminal law did, and in many cases, they established media law violation in cases where criminal proceedings for incitement
against a community were not initiated or ended in acquittal. The fundamental aim of media law regulation is to shape media content and the editing
practices of media players with a view to ensure respect for human dignity,
and to prevent media from becoming an ‘amplifier’ of hateful communications. In the first fourteen years of the Hungarian media regulation, the scope
of interpretation concerning anti-hate speech media law restrictions developed
gradually. The authority reacted not only to individual cases, and individual
communications, but also carried out targeted investigations in cases that can
be described as a phenomenon in the media coverage. Besides reviewing news
and information programmes, it also acted against hateful contents of the entertainment programmes. The new media regulation, which entered into force
in 2011, partially amended the content of the former anti-hate speech regulation: in addition to the provisions of “incitement to hatred”, the former category of “offending or prejudiced content” was replaced by the prohibition
of “exclusion”. The practice of the media authority has not changed as regards
the assessment of the media law standard, as the authority has continued
to apply it differently from the criminal law standard, considering it as a lower
intervention threshold. However, in comparison with pre-2010 practice,
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the authority initiated considerably fewer proceedings and its approach in
terms of law enforcement became less characterised by adjudicating problems
that can be described as phenomenon in the media coverage, no targeted proceedings of this kind were initiated. Its practice can be characterised by a couple of high profile cases with extreme sanctions, which attract great attention.
These cases are important as they designate the boundaries of public communications, but in this way, media law measures are not really suitable for making any substantial changes to the characteristics of the media coverage.
Key words: hate speech, freedom of speech, media law, discrimination, criminal law, constitutional law
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Laïcité:
between freedom of expression
and freedom of belief*

In France, since the «Muhammad Cartoons» and the attacks in January
and November 2015, a public debate steps up, and the discussions have brought into conflict the freedoms of expression and belief. Several worrying questions were raised, and they are still alarming: can freedom of expression be absolute and unlimited? Is it acceptable to mock religions? And if it is aceptable
to mock religious beliefs, can then one mock everything so that there cannot
be a break with the principle of equality? Another interrogation: is there in the framework of “laïcité”- place for a human right to blasphemy? Or on
the contrary can blasphemy be a limit to freedom of expression? Very diverse
and often contradictory answers have been given by opposing points of view
and through jurisprudence 1. However, this perplexity concerning freedom of
expression and religious freedom is increased by the trouble which for a long
time disrupts the concept of “laïcité”, nevertheless clearly defined by French
legal doctrine as the neutrality of the State and the freedom to practice or not
to practice religion, a definition which was giving to each his own, in accordance with the principle of autonomies. One may recall the lecture - in 1949* This article is a translation of a previously published work in French. See C. Mengès-Le Pape,
La « laïcité »: entre la liberté d’expression et la liberté de croyance, Czasopismo Prawno-Historyczne
2016, vol. LXVIII, no. 2, pp. 207-221. The English version has been prepared by Nikitas
Varvitsiotis.
1
Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 2012, no. 36; Laïcité et liberté religieuse.
Recueil de textes et de jurisprudence, Paris 2011; La laïcité, archives de philosophie du droit,
2005, vol. 48; Le pluralisme, archives de philosophie du droit 2006, vol. 49; P. Chiappini,
Le droit et le sacré, Paris 2006; C. Durand-Prinborgne, La laïcité, Paris 2004; D. LaszloFenouillet, La conscience, Paris 1993; Convictions philosophiques et religieuses et droits positifs,
Brussels 2010.
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of professor Jean Rivero, entitled «La notion juridique de laïcité», which in
2005 was published for a second time in the Recueil des archives de philosophie
du droit dedicated to “Laïcité” 2. The paper properly placed that notion
between neutrality for the State and freedom of belief. However, the
uncertainties about that legal concept, which nevertheless seemed to be a
matter of agreement, restarted after the presidential election of 1981. It was
the big comeback of the question of “laïcité”, during the highly symbolic
celebrations of the centenary of the Ferry laws of 1881 and 1882. The
commemoration prepared by the Ministry of national education was presented
in a letter which revealed the movements to come: «Celebrations of the
centenary, celebrations of the future» 3. It was announcing the awakening of
discussions which more or less had ceased in the aftermath of the Second
World War. Anyway, this promulgation of the secularism laws had already
been celebrated, before the war, in 1931: before the centenary, there were the
days of the fiftieth anniversary of the Ferry laws, always driven by the same
intention to review the definition of the concept, and to connect it with the
notion of assimilation. One may recall that in the same time was being
prepared the colonial exhibition. Numerous reviews - in 1931 - had dedicated
sections to the celebrations. One review among others was La Révolution
prolétarienne found by Pierre Monatte, one of the prominent figures of
revolutionary syndicalism. In that review one can find an article by Antoine
Richard who was another militant for the syndicalist movement. The headline
of his article is significant in this respect as well, it is marked by
disappointment: «La mystique de 1881 et la réalité de 1931» («The mystic of
1881 and the reality of 1931») 4. Here is an extract which however shows how
much things remained heated: «The parliamentary debates in preparation of
J. Rivero, La notion juridique de laïcité, La laïcité, archives de philosophie du droit ..., p. 257.
B. Poucet, Grève et laïcité en France au début des années 1980, Éducation et sociétés 2007, no.
20 (2), pp. 31-45.
4
A. Richard, La mystique de 1881 et la réalité de 1931, La Révolution prolétarienne 1931, no.
117, pp. 8-186: “First of all I must refer to these secularism laws, the charter of our primary
school and even, in part, of the other levels of education. Jules Ferry was minister of public
instruction from 1879 to 1883, with a small intermission, and prime minister keeping the same
portfolio from 23 September 1880 to 16 November 1881 and from 21 February 1883 to 20
November 1883 and minister of foreign affairs from 20 November 1883 to 30 Mars 1885.
It is on his initiative that passed the school laws which form a coherent set driven by the same
spirit”.
2
3
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the fiftieth anniversary», explains Antoine Richard, « were particularly
passionate. The House had to hold a night session filled with apostrophes and
invectives, a session which nearly failed to turn to a boxing session» 5, and the
author of the article commented «Strange preface for a day of alleged national
concord» 6. During the cele-brations of the centenary, in the nineteen eighties,
that effervescence resurfaced. But, this time, the religions map of France had
changed, and thus one can find the same link between immigration, “ laïcité ”
and convergence. Anyway, there was the address of François Mitterrand on
May 18, 1987 to the colloquium La pluralité des cultures, an address which
contains a phrase described by François Mitterrand himself as imprudent: «it’s
the one which will be pinned», he added. This is the phrase: «We are French,
our ancestors are the Gauls, a bit Romans, a bit germanic people, a bit Jews, a
bit Italians, a little bit Spaniards, more and more Portuguese, maybe who
knows Poles, and I ask myself whether we are not already a bit Arabs?» 7. Here
one understands - in accordance with the orientation of the speech - the
novelty of the situation which puts face-to-face the cultural diversities, and
above all implies different religious traditions, the one being marked by the
distinction between the political and the religious, and the other on the
contrary connecting the political with the religious. On the one hand, there is
the «Render unto Caesar the things which are Caesar’s; and unto God the
things that are God’s», which sometimes was impeded by gallicanism; on the
other hand, the impossibility to separate. Mohamed Charfi, who had been
dean of the law faculty of Tunis and minister of national education, has
affirmed that impossibility in his work Islam et liberté: «if secularism is the
separation between Church and State, secularism becomes impracticable for
the sunnis, because there would be a separation between the State and
nothingness. French style secularism is difficult to fit with sunni Islam which
considers religious service as public service; the nature of Islam is such that the
State cannot evade its religious obligations to appoint the imams who direct
the prayer in the mosque, the professors who teach in the universities of

Ibidem, pp. 7-185.
Ibidem.
7
Address of François Mitterrand, President of the Republic, on the occasion of the colloquium
La pluralité des cultures organized in Sorbonne by the Fondation France-Libertés, Paris, 18 May
1987.
5
6
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theology and the muftis who give to the believers advice on religious matters» 8.
This juxtaposition of different traditions puts into question the foundations of
“laïcité” which has acquired constitutional status and - to report the freshest
news - has just been considered by pope Francis as «exaggerated and heritage
of the French Revolution» 9. This is one of the themes addressed by the
supreme pontiff in the interview he granted to the journal La Croix, on May
16, 2016. Then, just in the middle of these controversies, one can see above
all the strong tension between the freedoms of expression and of belief which
goes on increasing, as if the two normative orders were no longer compatible,
while - in the Christian tradition - Caesar and God must be distinguished and
must proceed to a just division of tasks in order to be in a relationship of
reciprocity, this is said in the encyclical Deus caristas est 10.
The comeback of the question of “laïcité”
The paper of Jean Rivero started with a formula often used for his
provocative attack on the vocabulary of separation: «“Laïcité”», said he, «that
word smells like gunpowder, it awakes contradictory passionate resonances»,
and Jean Rivero continued: «this contradiction is not only the normal one
which divides opinions for or against a clear notion; it concerns the content
of the notion itself, and the meaning of that word» 11. What the professor
of public law did was to show the confusion concerning words and meanings
when they derive from a free discussion for the reform of the legal order. Here
can be seen one of the movements of the formation of law which comes from
ideas to a rule of law. But there are other ways to make law, the most traditional
way being to derive positive law from natural law, practices or necessities.
Here, for the elaboration of the legal principle of “ laïcité ”, remaining,
therefore, fully in the modern world, one can see first of all the effervescences
M. Charfi, Islam et liberté, le malentendu historique, Paris 1998, p. 193.
Interview with pope Francis, 16 May 2016, La Croix; “In short, this is what fascinates me
about France. On the one hand, this exaggerated secularism, heritage of the French Revolution,
and, on the other hand, so many great saints”; INTERVIEW Pope Francis, [online] https://
www.la-croix.com/Religion/Pape/INTERVIEW-Pope-Francis-2016-05-17-1200760633
[access: 10.11.2018].
10
Encyclical Letter Deus caristas est of Benedict XVI to the bishops, priests and deacons, men and
women religious and all the lay faithful on christian love, Paris, 2006.
11
J. Rivero, La notion juridique de laïcité ..., p. 257.
8
9
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connected with the contrasting opinions, and from these sometimes heated
discussions derives a rule of law. This is the whole history of the law
of 9 December 1905, which certainly had been prepared by a succession
of partial separations, but whose wording was above all influenced by speeches
of MPs, by ideas which find their way and, often, eventually prevail; one can
think of the speech that Aristide Briand delivered at the session of 3 July 1905
just before the vote on the law of separation. Here is what - concerning the
legislative process which led to the law of separation - said René Rémond,
in 2005, at the colloquium of Sorèze: «We have seen which was the role
of personalities, in those times it was possible, by the power of speech or by
pertinent arguments, to alter the course of the parliamentary debate and
to modify the vote of part of the MPs» 12. It is the art of speech which enters
into the domain of law. However, usually the two domains, that of tribune
and that of law, are and always must be distinct. It is about two worlds certainly
of greatest importance, but which do not obey the same methods and do not
have the same goal. In the West, the world of ideas allows itself a plurality
of meanings. Since the Renaissance and the Enlightenment, it is the usual
game of opinions clashing with each other, and is also a rule in the ordinary
language which is marked by polysemy, while, normally, legal art requires
stable and clear definitions: in accordance with roman tradition, law gives to
words a meaning and gives to words only one meaning. Above all, law never
betrays its objective goal which is not that of discussions, which have filled the
twentieth century, but the goal of the just in the aristotelian sense of the term,
the law not having in mind the society at the risk of an ideological drift, the
drift of logocracy - i.e. the rule of words. Thus, the difficulty is of large scale,
having brought together two domains, because debates always weaken legal
concepts which therefore become largely uncertain in the eyes of the public.
This is the case for “laïcité”.
One may recall, back to the invention of that word in the eighteen
seventies13, “ laïcité ” was made fun of by several sometimes antireligious

R. Rémond, Conclusion, [in] Regards croisés en 1905 sur la loi de séparation des Églises et de
l’État, 2005, p. 304.
13
“It was in 1871 that the word «laïcité» appeared: the lexicographer Émile Littré enlisted
it with a reference to the journal La Patrie. However, one had to wait until 1878 when the
concept was really forged and introduced by the philosopher of the education Ferdinand
12
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opponents, and still is more or less burdened by adjectives describing
it as guardian of the religious freedoms or on the contrary as factor emancipating from the same freedoms. Since the nineteen eighties, which represent a very important step for that notion, we hear people talking about
positive or negative, true or falsified, closed or open, rigid or flexible “laïcité”, about “laïcité” of dialogue or of combat, some arriving at the point
of talking about a secular or on the contrary an ideological and spiritual
“laïcité”. To “laïcité” was joined also the adjective of mystic: during the fiftieth
anniversary of the Ferry laws, which was driven by the same intention to review
the definition of that concept, Antoine Richard talks about the mystic of “laïcité” and insists saying: « Mystic, have I said, and the word is not misplaced, it
is the positive part of that task of “laïcité”. Let us secularize ethics and philosophy as we secularized the State, with the schoolteacher priest of “laïcité”» 14.
Since then, “laïcité” has also been seen as that extraordinary principle which
unites differences, and this is one of the last definitions one can list since
January 2016. It is a contemporary resurgence of the coincidentia oppositorum
which was found by Nicholas of Cusa at the fall of Constantinople and later
has fascinated gnostic circles. Thus, with such a list of adjectives and scatterings, the public attend the spectacular appearance of the Babel or postBabel syndrome. Therefore, it seems that it is made impossible to design an
objective definition of that principle, which appears to be more and more
elusive. Émile Poulat, who was one of the specialists on “laïcité” and has
publicshed a lot of papers in Politica hermetica, pointed out the maybe hidden or enigmatic nature of that term: «“laïcité”, no one knows what people
are talking about » 15. Later, on December 31 of last year, at the apparition
of the practical guide La laïcité au quotidien 16, Régis Debray - in a pretty
funny style - deplored, also himself, the confusion which persists in
discussions: «“laïcité”», said he, « is a kind of a totem, of a grigri which eve-

Buisson in his Dictionnaire de la pédagogie, considered as the «Bible» of the secular school”, see
P. Portier, Aux sources de la laïcité, CNRS Le journal 2015.
14
A. Richard, La mystique de 1881 et la réalité de 1931 ..., pp. 7-185.
15
Poulat É : Le code de la laïcité est insatisfaisant, [online] https://www.la-croix.com/Religion/
Actualite/Emile-Poulat-Le-code-de-la-laicite-est-insatisfaisant-_EP_-2011-11-01-730516
[access 10.11.2018].
16
R. Debray, D. Leschi, La laïcité au quotidien, Guide pratique, 2015.

128

Laïcité: between freedom of expression and freedom of belief

ryone invokes in a mode of incantation » 17. For France, this dispersion and
these ambiguities can mean ignorance of the firmness of the secular reality,
which is embarrassing, every one giving his opinion and keeping up doing so.
Then, how to explain the commitment of the public to “laïcité” when
“laïcité” itself is ignored as to its origins and its nature, when its definition
has been made very uncertain? Today, one cannot say that it is about old
polemics no longer existing, because there are always domains where quarrels have not ceased. However, in front of the upheaval of ideas, there
is an aspect which can be reassuring, it is to see to what extend these effervescences and battles can be useful, they safeguard space for the freedoms and
the democratic process. On the contrary, a fixed definition could be more
binding. One can recall the work of the Polish poet Czesław Miłosz
published in Paris, in 1953, La pensée captive, Essai sur les logocraties populaires 18; against single thought or against the new secular faith of dialectic materialism, one can find there a remark perhaps to be applied on French situations:
Westerners compare «democracy to a raft where disorder rules, and where
each one rows in a different direction. Everybody shouts, insults, and
it is not easy to agree on the course to follow» (free translation). And Miłosz,
who in October 1980 received the Nobel Prize of Literature while strikes were
extending everywhere in Poland, added: «In comparison to a raft, the quick
galley of the dictatorship, propelled by rowing, is an imposing spectacle.
However, sometimes it comes that the poor raft is floating while the galley
has sunk» (free translation) 19.
The debates about “laïcité” make us think, a lot, of that raft where
there are many disputes. This is rather a good sign. However, in these usual
disputes, limits must be set never to be crossed, the limit of hatred, and
this term was used by the legislator in July 1972, and that of violence
of thoughts and acts. It is well known, everything starts with the thought
and with the word, with a hegemony of the spirit. However, violence has
entered into one of the battles provoked by the principle of “laïcité”, i.e.
the battle between the partisans of freedom of expression and those who
Régis Debray: la laïcité, c’est une sorte de totem, de gri-gri, [online] https://www.franceinter.fr/
emissions/le-7-9/le-7-9-30-decembre-2015 [access: 10.11.2018].
18
Cz. Miłosz, La pensée captive, Essai sur les logocraties populaires, Paris, 1953, p. 58.
19
Ibidem, p. 58.
17
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on the contrary defend freedom of belief without being necessarily
opponents to the freedom of expression, and vice versa. It must be noted
that the confrontations are not so simple. There are not only two
philosophical systems clashing with each other; the contrariety is much
more complicated, as the confronting systems do not belong to the same
category.
The face-to-face between freedom of expression
and freedom of belief
These questions, which today cause a lot of worries about the freedoms,
particularly concerning religious insults, show a change in the way to see the
link between God and humans, a change having put man at the center of the
universe, in the place of God, this is the article «encyclopédie» in the
Encyclopédie of Diderot. But history shows that it is not a recent crisis, the discussions having spanned the centuries; they reappear always in times of dislocations. Among the periods of intense debates, there was the sixteenth century,
and the rediscovery of pagan antiquity, with the new ideal of freedoms guaranteed by the State, with the emergence of new forms of blasphemy due to libertinage. One can see here a challenge by man to God, by the human word which
intended to hit and hurt the Word of God.
Previously, a medieval gloss was seeing in blasphemy a mixt misdeed 20.
The doctors of the Church were saying that it was «a sin of the tongue, the
tongue of hell» 21, as shown in the work of Corinne Leveleux, La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale 22. As for blasphemy, Thomas Aquinas gives a clear view, where one can clearly see the distinction between God
and man, the relevant passage of the Summa being well known for this comparison between what can affect man and God: «If we compare murder and blasphemy as regards the objects of those sins, it is clear that blasphemy, which
is a sin committed directly against God, is more grave than murder, which

B. Basdevant-Gaudemet B., Le blasphème, législation canonique et séculière, des Temps modernes
au code de 1983, [in] Le blasphème: au péché du crime, ed. A. Dierkens, Schreiber J-P., Brussels
2011, pp. 95-106.
21
Ibidem.
22
C. Leveleux, La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale (XIIIe-XVIe siècles). Du
péché au crime, Paris 2001.
20
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is a sin against one’s neighbor. On the other hand, if we compare them
in respect of the harm wrought by them, murder is the graver sin, for murder
does more harm to one’s neighbor, than blasphemy does to God» 23.
Subsequently, for the Catholic Church, the medieval tendency to distinguish,
to act carefully, to apply the notion of blasphemy only to Christians, was
maintained. One can find that firm attitude in eighteenth century, in the
Dictionnaire de Trévoux 24, later in nineteenth century and in the codes of
canon law of 1917 and 1983: it is considered that blasphemers are only
Catholics who offend their own God. This argument is of importance, anyway
it could provide elements to serve as a basis for reflexion and to resolve
numerous conflicts.
After the doctors of the Church, come the doctors of the law. In an environment very early filled with gallicanism, jurists have described blasphemy
as a crime of obvious gravity. With the triumph of the State, blasphemy
became a crime of high treason which the parlements have punished more
severely than the ecclesiastical courts. During the second half of the eighteenth
century, when these crimes were punished more rarely, a lot was written in
favour of blasphemy 25. Thus, in France, for modernity and against catholicism,
a strong blasphematory tradition was established. The thinkers of Enlightenment defended this absolute freedom of expression which the Declaration
of the Rights of the Man and of the Citizen of 26 August 1789 did not endorse,
since articles 4, 10 and 11 require the limits of the law in order to avoid abuses.
It seemed already difficult to strike, from a legal point of view, a balance
between the freedom of expression advocated by the Republic of Letters and
religious freedom, which quickly ceased to coincide. And against religion, was
often invoked again the formula of Saint-Just: no freedom for the enemies
of freedom. The Revolution came to strengthen, all at once, the confrontation
between freedom of expression and freedom of belief, and also to level religious

23
Thomas Aquinas, Summa Theologiae, secunda secundae, 1999; question 13: “The sin of
blasphemy in general, article 3: Whether the sin of blasphemy is the greatest sin?”
24
Article «blasphème» ; Dictionnaire universel françois et latin contenant la signification et la
définition tant des mots de l’une et l’autre langue, avec leurs différents usages, que des termes propres
de chaque état et de chaque profession, or Dictionnaire de Trévoux, printed in Nancy in 1740 by
Pierre Antoine.
25
J. Hoareau-Dodinau, Dieu et le Roi. La répression du blasphème et de l’injure au roi à la fin du
Moyen Âge, Limoges 2002.

131

Christine Mengès-Le Pape

opinions, previously considered superior, because it is about the relationship
with God. Article 10 of the Declaration is the one which made this leveling:
«No one may be disturbed for his opinions, even religious ones, provided that
their manifestation does not trouble the public order established by the law» 26.
In modern times, this difficult confrontation seems to benefit freedom of
expression. Works of religious satire have become - since 1984 - more numerous, and have led to judicial proceedings. Several criminal proceedings were
instituted against the editor-in-chef of Charlie Hebdo. It was also the release of
movies which were contested by part of the public, as The Last Temptation of
Christ, directed by Martin Scorsese, and the Cour de Cassation held in October 1990 that «are of equal value the principle of freedom of expression,
in particular in the artistic domain, and the principle linked to the respect
owed to the beliefs of Martin Scorsese» 27. Then, there was the film Hail Mary
of Jean-Luc Godard, with a trial lost by the applicants 28; or the controversial
Article 4: “Liberty consists of doing anything which does not harm others: thus, the exercise
of the natural rights of each man has only those borders which assure other members of the
society the fruition of these same rights. These borders can be determined only by the law»,
article 10 : «No one may be disturbed for his opinions, even religious ones, provided that their
manifestation does not trouble the public order established by the law”, article 11: ”The free
communication of thoughts and of opinions is one of the most precious rights of man: any
citizen thus may speak, write, print freely, except to respond to the abuse of this liberty, in the
cases determined by the law, see Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen, 26 August
1789.
27
J. Boulègue, Le blasphème en procès, 1984-2009, L'église et la mosquée contre les libertés, 2010;
Cour de cassation, first civil chamber, sitting on 29 October 1990, no.: 88-19366: “But whereas,
since, on the one hand, the principle of expression, in particular in the domain of artistic
creation, and, on the other hand, the principle of the respect owed to beliefs and the right to
practice religion are of equal value, it was for the tribunals of fact to decide about the appropriate
measures to impose the necessary equilibrium; whereas, without denying that an abuse of right
is possible in such domains, which then could lead to manifestly unlawful disturbances, the
Court of appeal -which stated that it must be avoided that «one finds himself, because he was
not warned, in a situation where he is offended in his profound convictions» as it must equally
be avoided to affect the freedom of expression- was entitled to take the view that, under the
circumstances, there was not a manifestly unlawful disturbance and to decide, exercising its
prerogative to assess facts, about the most appropriate measures to maintain the right balance
between contrasting rights and freedoms; whereas, by doing so, the Court of appeal did not take
account of the personal subjectivity of this or that viewer and, by the quality of the ordered
measures of being general, answered the concerns expressed by the arguments put forward;
whereas none of the parts of the plea can be accepted”.
28
J. Boulègue, Le blasphème en procès, 1984-2009…, Cour de cassation, first civil chamber, sitting
on Tuesday 21 July 1987, no.: 85-15044: “whereas, having confirmed the reasons given in the
order contested before it, to the effect that the author of an intellectual work must enjoy the
26
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photo Piss Christ, and the playwright presented in the festival of Avignon,
On the Concept of the Face, Regarding the son of God, by Romeo Castellucci,
then there was the programming of Golgotha Picnic. These works triggered
debates which profoundly divided public opinion, lawsuits were filed, but they
were not successful 29.
It must also be reminded the trial of Michel Houelebecq for what he said
about Islam. Furthermore, among the last troubles in France, one can think of
the trials of femen militants in 2013, who were not convicted.
These cases reflect the discussions on the concept of freedom of expression against freedom of belief, with the interventions of the most renowned
polemicists who proclaimed an absolute and unlimited freedom of expression.
In the context of the controversy and as blasphemy could not serve as a limit
to the freedom of expression, was formulated the maxim: freedom cannot be
shared, freedom is irreducible, with the postulate: freedom is the principle;
restriction is the exception 30. It was also the campaign launched by Reporters
Without Borders (RWB) after the attacks in January 2015, which was followed by very few people, since the proposed declaration on freedom of expression was signed only by about thirty religious dignitaries out of 10000
expected signatures, which can show - in a period of turmoil - the fatigue of
French society. Very rapidly, the debates turned from the infinite freedom
of expression to the proclamation of the absolute right to blasphemy,
sometimes confused with the right of humour, blasphemy and humour being
no more distinct, while no one benefits from speaking in an unclear language.
Later, in January 2015, after the attacks, appeared a new element, i.e. the sacralization of the right to blasphemy with the often used formula «our sacred
right to blasphemy which must be guaranteed» or even another slogan «The
right to blasphemy, our most sacred good». Here, one can realize the overturn
right of freedom of expression, without restrictions other than those imposed by law, when,
in its purpose or in its expression, the work does not justify crimes or does not incite to commit
crimes, the Court of Appeal, which accepted that the trouble caused by the film at issue is due
to its hurtfulness for diverse categories of persons, has, by that assessment of facts, excluded the
crime of incitement to discrimination, to hatred and to violence and answered the arguments
put forward”.
29
Ibidem.
30
The formula was given by the judgment Baldy, Conseil d’État, 10 August 1917, “Freedom is
the rule, police restrictions are the exception”, and now is simplified and extends to disputes
other than those of public order to which was referring the case-law of the Conseil d’État.
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which is going on and which can transform the absolute freedom of expression
into negation of religious freedom.
In addition to discussions, books were written too, in 1989 appeared Le
droit de blasphémer of Orlando de Rudder 31, who justifies - without fearing the
amalgamation of the two - religious insults as a foundation of democracy.
Since 2015, blasphemy has become also the central theme of numerous
colloquia and essays, and this profusion shows the sensitivity of the subject:
a meeting was held in Poitiers, Le blasphème dans une société démocratique 32.
Then, were published L’éloge du blasphème of Caroline Fourest 33 and several
histories of blasphemy, for instance those of Alain Cabantous and of Jacques
de Saint-Victor 34.
Through that profusion of declarations and writings, an issue was raised,
that of the legal limits of the freedom of expression which were acknowledged
by article 4 of the Declaration of 1789, later specified by the law of 29 July
1881 on the freedom of the press. Then, came the Pleven law of 1 July 1972
which created, in its article 1, a new criminal offence, that of «incitement to
discrimination, hatred or violence against a person or group of persons on the
basis of their origin or belonging to or not belonging to a particular group of
persons. ethnicity, nationality, race or religion» 35. That offence was punishable
by imprisonment of one month to one year and by a fine of 2 000 to 300 000
francs. Thus, the text of 1972 showed, on legal terms, the withdrawals of
communities and the exclusions, which, in France, were starting to intensify,
without however acknowledging the principle of respect of religions. In contemporary France, legal doctrine explains that human rights seek to protect
individuals and not systems of thought. Thus, is made an assimilation between
religions and an abstract idea, which previously were distinct. One can understand how much modern times have departed from Christian tradition to go
to a deism which can stand unbelief.

O. de Rudder, Le droit de blasphémer, Paris 1989.
F. Marchadier, Le blasphème dans une société démocratique, Paris, 2016.
33
C. Fourest, L’éloge du blasphème, Paris 2015: “Threatened by the fanatics, censored by the
cowards, the free spirits of all continents will no more finish fighting, in all fronts, to maintain
an enlightened world. The light which guides them is called the right to blasphemy”.
34
A. Cabantous, Histoire du blasphème en Occident, Paris, 2015; J. de Saint-Victor, Blasphème:
brève histoire d’un crime imaginaire, Paris 2016.
35
Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, law on combating racism.
31
32
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Moreover, another interrogation, legal and political as well, is bothering,
one can ask himself today whether it is not contradictory to talk about integration of foreigners and in the same time to proclaim the right to blasphemy.
Is it not astonishing to mock the religious beliefs of those the governments
want to shelter on the national soil and encourage religious insults? The right
to blasphemy which is a subjective right must deal with the legal principle of
responsibility. For jurists, this principle of responsibility is the bedrock of objective law, it is a principle of law, originating in the maxim of roman law
justicia praecipit suum cuique reddere. Therefore, freedom is a subjective right
which cannot be dissociated from responsibility. Freedom and responsibility
go together. When violence worsens crises, the most easy and the most
seducing solution - which however is not certainly the best - is to say what is
good according to the legislator 36. Thus the law becomes sovereign master of
good and evil, sovereign master of freedoms, which was never the role of the
law, except during ideological drifts.
In that respect, article 2 of the law of 1905 on the separation of Churches
and the State proclaims that «the Republic does not recognize any worship» 37.
However and paradoxically, the acknowledgement of the right to blasphemy
becomes a negation of the law on separation, a negation of “laïcité”.
If blasphemy does not exist as a criminal offence under French law, if that
notion is not legally defined, how can there be a right to blasphemy? 38 Against
the sometimes affirmed will to make of blasphemy an individual right, there
is a word of caution and a reasonable interrogation, often renewed by jurists,
is it indeed necessary? In French society, blasphemy is a religious insult,
it is not a political freedom. Here as well, one must not neglect distinctions, in
order to avoid the risk of subjecting the legal to a neomoral order and «to bring
it under the thumb of the science of the individual in the disregard of the purposes of law» 39.

36
J.-M. Trigeaud, Mœurs religieuses et laïcité ou la limite des lois non écrites, La laïcité, archives
de philosophie du droit ..., pp. 57-73.
37
Article 2 of the Law of 9 December 1905 on the separation of Churches and the State.
38
I. de Gaulmyn, Le droit au blasphème, nouveau droit français, [online] https://religion-gaulm
yn.blogs.la-croix.com/le-droit-au-blaspheme-nouveau-droit-francais/2015/01/20/ [access : 10.
11.2018].
39
M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris 1983, p. 42.
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In order to understand the challenges posed by all that turmoil which
increasingly fills the air in the West, one should read again the essay of Michel
Villey, Le droit et les droits de l’homme; there one could find a reflexion on the
use of the freedoms of expression and of belief. There, Michel Villey showed
how the freedom of expression is not for all and to the interest of all, but for
a small number, for an élite, while the freedom to believe or not to believe
is for all … however, this elitist movement - explains the philosopher – represents a threat of decomposition, when freedoms are not distributed in an equitable way between religions and State, between God and Caesar 40.
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Laïcité:
between freedom of expression
and freedom of belief
In France, since the “Cartoons of Muhammad” and the attacks of January
and November 2015, a public debate has brought into conflict the freedoms
of expression and of belief. After these events, questions were raised: Can
freedom of expression be absolute and unlimited? Is it acceptable to mock
religions? Is there - in the framework of “laïcité”- place for a human right to
blasphemy? Very contradictory responses are made in the discussions and
throughout the jurisprudence. And this perplexity is increased by the trouble
which for a long time disrupts the concept of “ laïcité ”, nevertheless clearly
defined by French legal doctrine as the neutrality of the State and the freedom
to practice or not to practice religion, a definition which was giving to each his
own, in accordance with the principle of autonomies. In the middle of these
controversies, one can see the strong tension between freedom of expression
and religious freedom which goes on increasing, as if the the political and the
religious orders are no longer compatible, while they must be distinguished
and must proceed to a just division of tasks in order to be in a relationship of
reciprocity.
Key wods: Laïcité, freedom of expression, freedom of religion, secularism,
pluralism
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The approach of the Islamic doctrine
towards freedom of expression.
Illusionary or genuine protection?

Initial Remarks
The objective of the paper is to conduct an analysis regarding the scope
of protection granted to the freedom of expression within the Islamic doctrine.
The author of the article perceives such term as the regulations of Islamic and
Arab regional organizations and the selected examples of the legal system of
some Arab States, including Pakistan and its Federal Shariat Court's jurisprudence. The departure point of such analysis will be the literal resonance of the
fundamental documents of human rights protection enacted by the Organization of Islamic Cooperation and the League of Arab States, such as Cairo Declaration of Human Rights in Islam from 1973 and Arab Charter of Human
Rights in its revised version from 2004. Subsidiarily, the author will also refer
to the principles of Quran and Sunna regarding the status of the freedom of
expression as well as opinions of selected representatives of Islamic and Western doctrine. The main purpose of such analysis is to compare the position of
the freedom of expression within the Islamic culture and Western civilization,
especially in terms of efficiency of the protection granted towards individuals.
The secondary purpose of the article is to establish the mutual relationship between the principles of the Sharia law and the obligation of protection
of freedom of speech in the Islamic doctrine. Such analysis will be undertaken
upon the basis of legal dogmatic method which relies on the literal resonance
of the rudimentary treaties regarding human rights protection as well as selected examples of judicial practice of Federal Shariat Court. Furthermore, the
author will also implement the elements of the comparative analysis to indicate
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the most vital differences between Western and Islamic approach to freedom
of expression, taking into account the axiological basis as well the theoretical
and practical dimension of its protection.
Such considerations shall be commenced with the direct referral to the
differences arising from the axiological basis between Islamic doctrine and the
Western civilization. Such differences will subsequently become a practical
tool to reflect the genesis of the Islamic reluctance towards traditional (Western) concept of the protection towards freedom of expression. To resolve the
presented issue, the key question remains whether the freedom of expression
shall encompass the right not to be offended by certain speech. Moreover, one
shall also consider whether freedom of expression shall consist of the right to
offend 1.
In accordance with the General Comment of the United Nation Civil
and Political Rights, also the speeches which may be considered as offensive
must be encompassed with certain scope of legal protection 2. Such opinion
is confirmed by various representatives of the Western doctrine, for instance
Andrew Anthony who stated that “it exists nothing more saint than the freedom to challenge this which is commonly thought to be saint” 3. Such approach seem to accept the right to offend as the essential ingredient of the freedom of expression 4.
The aforesaid remarks are entirely compatible with the marketplace
of ideas theory which constitutes a solid axiological basis of the protection
of the freedom of expression within the jurisprudence of the Supreme Court
of the United States. Such theory has been established within the dissent opinion of the judge Holmes in the matter of Abrams v. the United States 5. In compliance with the analyzed definition: “ultimate and much desirable benefit
is mostly achieved through the free trade in the market of ideas and the most
However formally such right does not exist, many representatives of the doctrine use such
name to clearly illustrate the difference between scope of the protection granted to certain
speeches in different legal systems. Vide: B.Winston, A right to offend, London - New York
2012.
2
General Comment No. 34 of the Human Rights Committee CCPR/C/GC/34 from 12.09.2011,
p. 3; Communication No. 736/97. Ross v. Canada from 18.10.2000.
3
A. Anthony, How one book ignited a cultural war, The Observer, 11.01.2009.
4
L. Appignanesi, Comment is free, The Guardian , 14.02.2009.
5
Abrams v. the United States, 250 U.S. 616 (1919), with the dissent opinion of the judge
Holmes.
1
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accurate test for the truth is the power of thoughts for such truth to be accepted
in the process of competition in the free market”. Such opinion has been subsequently supplemented by the statement of judge Brandeis in the factual state
of case of Whitney v. California 6. An aforementioned judge presented the opinion that freedom to think what you want and speak what you think is the
essential condition to find and widespread the political truth. Therefore, the
main role of the marketplace of ideas concept is the identification of the relationship between the general prohibition of the intervention of the public authorities and searching for truth 7.
Such theory has become one of the basic grounds of the Western concept
of the freedom of expression within the Islamic doctrine. Such notion has been
confirmed by the opinion of Monica Ali who expresses the opinion that “the
present in the Western civilization, absolutism of freedom of expression resembles the marketplace of outrage. Consequently, if anyone decides to create
the marketplace of outrage, anyone may be expected to enter such marketplace” 8. In this context, it shall be emphasized that from the perspective
of the Islamic doctrine, the Western concept of freedom of expression had
contributed to the implementation of the human rights idea as a tool in the
fight with the common enemy – Islam” 9.
To recapitulate this part of the article, it must be stated that the differences
between Western and Islamic approach to freedom of speech unveil already
at the axiological basis. Such connotation causes that the elimination of such
differences for the benefit of future co-operation will be a particularly complex
and long-lasting process. It is additionally complicated by the fact that in the
past freedom of expression had been used as a tool to humiliate the Islamic
civilization which stands contrary to the very essence of human rights.

Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927).
E.C. Baker, Human Liberty and the Freedom of Speech, New York 1989, p.47.
8
K. Malik, From Fatwa to Jihad: the Rushdie Affair and its Legacy, London 2009, p. 155.
9
R. Eaglestone, M. McQullian, Salman Rushdie: Contemporary Critical Perspectives, Bloomburry
2013, p. 60-61.
6
7
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Freedom of expression in the Islamic system of human rights protection
Taking into consideration the very fundamental differences arising from
various axiological basis, it is essential to conduct the analysis regarding the
approach towards the freedom of expression within the rudimentary documents of Islamic and Arab regional organizations, such as the Cairo Declaration of Human Rights in Islam and the Arab Charter of Human Rights.
Such analysis shall be commenced with the document which grants freedom of expression a relatively greater degree of consideration. At first, it shall
be emphasized that the protection of the freedom of expression is expressis verbis conferred within the literal resonance of the Cairo Declaration of Human
Rights. In accordance with article 22 (a) of the Declaration, everyone shall be
guaranteed the right to freely express his opinion in the way which does not contradict the principles of Sharia law. Moreover the article 22 (a) (1) additionally
prescribes that everyone is granted the right to support and propagate what is good
as well as warn against this what is bad and cruel in accordance with the Sharia
law. The analysis of the aforesaid regulations gives rise to the statement that
the moral judgment of certain speech is undertaken upon the basis of Sharia
law. From an aforementioned perspective, the axiological differences between
both civilizations are particularly visible as the source of not only human rights
protection, but also of the entire social order, and are deeply-rooted in the
religious principles of Islam which had arisen from the Quran and Sunna. It
is also evident that the Cairo Declaration of Human Rights does not prescribe
any particular justification for the importance of freedom of expression protection as it is restrictively subjected to the Sharia law. Such notion undoubtedly reveals the instrumental position of the freedom of expression which may
be accepted only to such extent which does not collide with the provisions of
the Sharia law. Simultaneously, such shape of regulation a priori excludes the
possibility to protect the speeches which are deemed to be shocking and offensive as it was prescribed in the universal system of human rights protection.
The only category of speech which is granted the legal protection under the
Cairo Declaration of Human Rights are these which are in entire compliance
with the provisions of the Sharia law.
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Such opinion had been confirmed by Audrey Guichon who stipulated
that “under the standard of the freedom of expression is hidden the discriminatory measure against people who are not Muslims. The literal resonance
of the presented provision provides an encouragement for punishment of the
views of non-conformists and establishes the legal justification for the decisions
of the religious authorities regarding the censorship of the speeches which constitutes the potential threat for the Muslim faith” 10.
The author expresses the opinion that the sole literal resonance of the
article 22 (a) is not the only alarming provision of the Cairo Declaration
of Human Rights in Islam which may significantly affect the efficiency of the
individuals' protection. It suffices to say that the article 24 of the Declaration
states that - each rights and freedoms prescribed in the Declaration hereto are subjected to the Sharia law. Such a provision shall be understood in conjunction
with the literal resonance of the article 25 of the Declaration. According
to the last aforesaid provision – the Islamic Sharia law may constitute an exclusive source of explanation or specification any of the provisions contained in the
Declaration hereto. Both of the presented provisions prove the special role
of Islam for the Muslim community. With referral to opinion of previously
cited A. Guichon, it must be emphasized that “such provisions constitute undoubted evidence that the objective of the Cairo Declaration of Human Rights
in Islam is not constitution of the unconditional and inalienable guarantee
as it takes place in case of other instruments of human rights protection. The
rationale for such circumstance is the fact that the regulations of Sharia law are
of ultimate character, while the rights prescribed in the Declaration have only
relative character; as a consequence the Sharia law remains intact” 11.
From this perspective, it is essential to stipulate that such shape of the
protection of freedom of expression reverses the principle according
to which, the protection of certain individual right shall be perceived as a rule
of general character, while its limitations may only constitute exceptions from
such a rule. The direct victims of such regulations are the individuals who intend to exercise their freedom of speech. In this context, it is essential to make
A. Guichon, Some Arguments on Universality of Human Rights in Islam, [in:] Religion, Human
Rights and International Law. A Critical Examination on Islamic State Practices, ed. J. Rehman,
Leiden-Boston 2007, p. 173-174.
11
Ibidem.
10
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a referral to the theory of democracy which constitutes the fundamental axiological basis for the protection of freedom of speech in the Strasbourg system
of human rights protection as well as jurisprudence of the Supreme Court of
the United States. According to the presented theory, freedom of expression
serves to safeguard the participation of the society in a decision-making process. Such notion causes freedom of speech to constitute certain value for the
individuals as its main beneficiaries. The opposite situation occurs under the
Cairo Declaration of Human Rights. Due to the fact that freedom of speech
is subjected to the principles of Sharia the individuals from the subject of law
and in particular human rights to the offenders who are accused of deliberate
insulting of Islamic faith. In general, it must be said that the Cairo Declaration
of Human Rights contains 15 references to the Sharia law, 10 references to
Islam itself and 9 references to Allah 12.
While analyzing the regulations of Arab Charter on Human Rights,
it safeguards the protection of freedom of speech in article 32. According to
this provision, the presented Charter shall ensure the right to information, freedom
of opinion and freedom of expression, freedom to seek, receive and impart information by all means, regardless of frontiers. Moreover, article 32 (2) stipulates
that such rights and freedoms are exercised in thr framework of society's fundamental principles and shall only be restrictions necessary for the respect of the rights or
reputations of others and for the protection of national security or of public order,
health or morals. Apparently, the presented regulation resembles the limitation
clauses contained in most of the treaties of human rights protection, however
it is essential to point out some core differences. According to Anja Mihr, it
must be stated that the Charter allows for regulating freedom of expression as
well as freedom of belief according to national law and for imposing restrictions not only on the manifestation of beliefs, though and conscience, but
also on the freedom to hold opinion or beliefs itself. The same author emphasizes the fact that the original draft oby the Committee of Experts which prepared the draft of the Charter was consistent with international law. Some
modifications have been introduced while the draft had been brought before
the Human Rights Commission, which indicated that such changes were introduced for political reasons. Another attack on freedom of speech within the
J. Gunn, A. Lagers, Engagement with the multilateral organizations: Case Study OIC and League
of Arab States, Work Package No. 5- Deliberate No. 3, FP7 Collaborative Project, p. 29.
12
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League of Arab States had been undertaken by enacting the Arab Satellite
Broadcasting Charter: Principles for Regulating Satellite Braodcasting
Trasmition in the Arab World in 2008. The presented document imposes a
number of restrcitions on broadcasts on the pretext of respect for human dignity and individual privacy, as well as prohibition of material that would invoke violence, hatred and terrorism. Such notion reflects the conclusion that
in Arab world, freedom of expression is not perceived as a component of inalienable human rights. Consequently, the League of Arab States adopted the
view that its scope may be modified in conformity with current political
needs 13.
In this context, the author shall pose the question regarding the principles
of Quran regarding freedom of expression. According to regulations of the
Quran, free speech is permitted under the condition that it will be used for
propagating the virtues and truth, and not to spread evil and wickedness. As a
result, it shall be stated that the Quran has applied a quite original criterion
for the protection of freedom of speech, which is not only dependent on the
moral evaluation of certain speech, but also from its consequences. Such statement had been reflected in the opinion of Daniel Easterman who expressly
stated that “the only thing which Allah expects from his confessors is the confirmation of faith in His unity and the mission of His Prophet as well as obedience, both individually and collectively, rights and orders which were enacted by Him” 14. Therefore, the main obligation of Muslims is the honouring
of the norms of Sharia law. Such opinion has been supplemented by the notion
of Talal Asad who accurately indicated that “Christianity is emphasizing the
necessity to experience the truth which can make the people free” 15. An aforesaid connotation entirely corresponds with the previously analyzed marketplace of ideas theory, and, as a consequence, may be perceived as one of the
possible justifications for the protection of most categories of speeches.

13
A. Mihr, M. Gibner, The SAGE Handbook of Human Rights: Two Volume Set, London 2014,
p. 627 and next.
14
D. Easterman, New Jerusalems. Reflections on Islam, fundamentalism and the Rushdie Affair,
London 1992, s. 34-36.
15
T. Asad, Freedom of Speech and Religious Limitations, [in:] Rethinking Secularism, ed. C. Calhoun, Oxford 2012, ch. 13, loc. 6813.
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Despite the fact that the formerly cited verses of Quran make a direct
referral to the “virtue and truth” as the grounds for legitimacy of certain categories of expression, such truth must be identified with the basic religious principles of Islamic faith and not the truth established through the fully open
public debate. Another possible solution of the problem of Islamic scepticism
towards freedom of speech is the notion that Islam is especially focusing not
solely on the concrete conduct, but on its social consequences. While transferring such approach upon the specific context of freedom of speech, it shall be
stated that Islam is primarily elaborating on the negative consequences of freedom of expression. To prevent such threats, speech is granted legal protection
only if it is in compliance with the assumptions of the Sharia law. In spite of
the apparent similarities to the typical limitation clause in the constructive
sense, it must be underlined that in any system of human rights protection,
freedom of expression is restricted by the absolute prohibition of insulting the
religious feelings of the dominant faith. From such perspective, freedom of
expression splits up with its basic feature which is pluralism, which is its essential element in other regional and universal system of human rights protection.
Such notion implies the question of the source of presented differences
regarding the connotation between freedom of expression and freedom of religion and conscience in the Western States and the Islamic doctrine. In this
context, it is essential to consider whether certain religious beliefs may be separated from the protection granted to the believers of a certain religion. It is
undoubted that the majority of human rights' protection systems accepts quite
wide limitations of freedom of expression due to protection of race, sex or
sexual orientation of certain individuals as they are treated as innate features,
independent from our personal choice. Conversely, the limitations of freedom
of speech due to religious beliefs or world outlook shall be accepted in a much
narrower scope as they result from our voluntary and conscious choice. As a
consequence, each conflict between freedom of expression and freedom of religion requires the separation of certain beliefs from the person who is their
holder. In accordance with the opinion of Michael Ignatieff, “it is possible to
safeguard the protection for the concrete confeesor of a certain religion as an
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opposition to introducing guarantees of the protection for certain general religious concept per se” 16. Such outlook is well-eatablished within the Western
legal systems and constitutes the cornerstone of the Western perception of the
freedom of expression.
Simultaneously, referring to the argumentation of Tariq Modood “such
distinction is impossible in the case of Islam as the beliefs contained in Quran
consitute the significant part of Muslim identity. The Muslim culture can only
exist when certain group of people identifies themselves or other groups
in certain manner. Such result undoubtedly cannot be achieved wthout existence of common beliefs” 17. Such opinion has been subsequently developed by
the opinion of John Horton. An aforesaid author has stiuplated that “Muslims
do not constitute the community which possesses the common interests
or tastes, or even similar outlook. They are united by the common history and
remain in certain particular relation to the group which defines their belongigness. Due to that the beliefs hold by Muslims are the symptom of the strong
sense of union with certain community and therefore, more to be imposed
upon them than resulting from the free and informed choice” 18. Despite the
fact that the presented statement equally applies to the confessors of other religions, in the case of Islam it carries some particular meaning. As it is explained
by Tariq Ramadan: “Islamic faith constitutes the centre of the Muslim identity. Such approach arises from the declaration of faith (ar. shadada), according
to which Muslims are obliged to declare their faith which automatically leads
to the circumscription of their identity. At the same time, from the Islamic
perspective, such understood identity is much more significant than the national affiiliation 19.
The conclusions presented in the section hereto have proven the transfer
of the differences from the axiological level into the concrete regulations of the
Cairo Declaration on Human Rights and Arab Charter on Human Rights,
which constitutes the basic framework of the OIC and LAS, as to their approach to freedom of speech. Within the Islamic civilization, freedom of

M. Ignatieff, Protect people no what they believe, The Observer, 11.02.1990.
T. Moodod, Multicultural politics: Racism, Ethnicity and Muslims in Britain, Minnesota 2005,
p. 125.
18
J. Horton, Liberalism, Multiculturalism and Toleration, Basingstoke 1993, p. 2-3.
19
T. Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam, Oxford 2014, p. 79.
16
17
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speech loses its character of the legal right which serves an individual and is
rather described as the phenomenon which may cause significant negative consequences. Moreover, as a social phenomenon, freedom of expression is subjected to the principles of strictly religious character contained in Quran and
Sunna – Sharia law. The latter part of the article will serve the analysis of the
practical dimension of freedom of speech, taking into account the selected and
available judgments of the Federal Shariat Court.
The practical marginalization of the freedom of expression
The departure point for this section of this paper shall be the opinion of
Daniel Akbari who had stated that: “in the Muslim tradition every speech
which is in incompliance with the regulations of Quran is understood as the
hate speech towards the confessors of Islam” 20. As a consequence, one can observe the phenomenon of the common objection towards freedom of speech
in Islamic civilization. Additionally, the panoply of the speech which is perceived as an insult of Islam is relatively wide. For instance, the faithfulness
towards different religions is deemed to constitute an insult towards the Islamic faith as, according to the Quran, the envoy of Mohammad is addressed
to all people, independently from the period of time that they live in 21.
The presented notion understood jointly with the previously indicated
conclusions emphasizes the strong dychotomy between the Islamic faith and
other systems of governance. The representatives of the Western doctrine often
underline the fact that the politicians of Islamic States expect granting their
religion with the immunity which disables any form of criticism towards their
religion 22. However, such statement unveils only the part of the truth. It shall
be stated that from the Islamic point of view, as it was previously cited, all
human rights and freedoms protected by the Western civilization constitute
a uniform packet 23. Some representatives of the Islamic doctrine claim that “if
these who recognize Islam as their belief and intend to adopt its law, at the
same time reject any other forms of laws, if they insist upon the need of existence of omnipotent and ideologically uniform purity, then the impossible
D. Akbari, New Jihadists and Islam, New York 2014, p. 40.
D. Easterman, New Jerusalems, op. cit, p. 33.
22
Ibidem.
23
E. Kolich, Freedom of speech and Islam, Burlington 2014, p. xiii.
20
21
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to reach precipice between them and various political and social concepts exists” 24. Simultaneously, the author of the article presents the opinion that such
approach had been the result of the application of the selective mechanisms
of protection of Islamic freedom of religion in the conflict with freedom
of speech, especially in the factual circumstances of the “Satanic Verses” affair.
However, the truth is that Islamic version of freedom of expression is limited
to the blind repetition of the norms of Sharia law.
The perfect example of such feature is the Pakistan law regarding
blaspemy. The author decides to elaborate upon this particular example as it
vividly illustrates the illusive protection of freedom of speech. From the theoretical point of view, the Constitution of Pakistan guarantees both rights: freedom of religion and freedom of expression, however both aforesaid freedoms
are subjected to rational limitations, imposed in the interest of the praise
of Islam. Such notion clearly reflects the thesis of subjugation of the human
rights towards the principles of religious character which causes that they are
detached from their principal holders – individuals. Furthermore, such regulation has been precised by the resonance of the provision of 295-B of the
Pakistani Penal Code, according to which: each person who consciously desecrates, destroys or profantates the copy of the Sacred Quran or any of fragments
derived from the Quran or uses it in any derogative manner or for any unlawfull
purpose, shall be subjected to punishment of life inprisoment. Additionally,
in compliance with the article 295-C of the Pakistani Penal Code, which was
introduced by the Criminal Law Amendment Act from 1986, whoever by
words, either written or spoken, or any by visible representation or by any impugnation, innuendo or insinuation, directly or indirectly defiles the Sacred Name of
the Holy Prophet Muhammad (peace be upon Him), shall be punished with death
or inprisonment for life, and shall also be liable to fine. Simultaneously,
it shall be stated that practical punishment is even more severe as the Federal
Shariat Court in the last decade of the XX century, ruled that the punishment
for the redemption of Prophet Mohammad can only be death. Despite the fact
that the formal act of novelisation of the law has not occurred yet, the aforesaid
judgment of the Court is still binding. The practical consequence of such statement relies upon the fact that the provision which enables for the imposition

24

D. Akbari, New Jihadists, op. cit., p. 41-42.
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of sanction of the life inprisonment still exists and its treated as the concession
from sentencing the critics of Islam for the capital punishment 25. Moreover, it
shall be emphasized that the extension of an aforesaid provisions' protection
to other Prophets (in particular Jesus Christ) was suggested by the Federal
Shariat Court in the factual state of the matter of Muhammad Ismail Qureshi
v. Islamic Republic of Pakistan 26. Despite such judgment of the Federal Shariat
Court, such concept has not yet been incorporated into legislative measures.
In this context, one shall take into account the double role of Jesus Christ, who
had been simultaneously perceived as a Mesaiah from the persepctive of Christianity and as one of the Prophets for the Islamic confessors. Therefore, it is
worth to consider whether extension of the Pakistani antiblasphemy law for
various Prophets (inter alia Jesus Christ) would cause increasing scope of protection granted to other religions, such as Christianity or would legal protection be granted only in cases of insulting Jesus Christ as the Prophet of Islam.
Even if the hypothesis regarding more tolerance for different religions due to
some commonly recognized figures can be assumed, it must be underlined that
it does not resolve the problem of marginalization of freedom of expression.
Oppositely, it must be said that in the Western systems of human rights protection (meaning both regional and universal systems) the principles of certain
religion (not only Christianity) and the possibility of insultment of the religious feelings of certain community are not treated per se as limitations on
freedom of expression.
The aforesaid judicial practice of the Federal Shariat Court clearly reflects
the relationship between international law and the tradition of Islam. In this
context, it must be emphasized that any human rights agreements or international law treaties cannot take precedence over obligations arising from the
Quran or Sunna. Furthermore, also while taking into acount only hierarchy
of statutory law, it must be said that in accordance with the legal systems
of Islamic countries the norms of international law shall never prevail the municipal law 27. Additionally such thesis visibly explains the rationale for which
K. Hashemi, Religious Legal Traditions, International Human Rights Law and Muslim States,
Leiden-Boston 2008, p. 86-87.
26
Muhammad Ismail Qureshi v. Islamic Republic of Pakistan, PLD 1991 FSC 10.
27
R. Moschtaghi, The Relation between International Law, Islamic Law and Constitutional Law
of the Islamic Republic of Iran – A Multilayer System of Conflict?, Max Planck Yearbook of United
Nations Law 2009, Vol. 13, p. 375-420.
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some members of the Organization of Islamic Cooperation which ratified the
International Covenant on the Civil and Political Rights have made reservations to the article 19 ICCPR which includes the freedom to seek, receive and
impart informations and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally,
in writing or in print, in the form of art, or any other media of his choice. At
the same time, Jay Sekulow emphasized the fact that other reservations of the
member States of OIC that apply to all other articles also effectively limit the
application of the article 19 ICCPR. The most vivid examples of such practice
are Bahrain and Mauritania which declare that the application of abovementioned provisions shall be without prejudice to Islamic Sharia 28.
However, it shall be emphasized that the characteristic feature of the jurisprudence of Federal Shariat Court is the clear distinction between fundamental rights and the injunctions of Islam. The most vivid confirmation of
such thesis is the opinion of judge Nassim Hassan Shah expressed in the circumstances of the case Pakistan v. Public at Large from 1987. In this context,
judge Shah specified that a general principle derived from Islamic law, as opposed to a specific injunction contained in the Quran or Sunnah, could not
be used to invalidate a law 29. However, it shall be stipulated that the indicated
distinction practically does not affect scope of the freedom of expression protection. Firstly, it must be stated that the redemption for freedom of expression
had been based upon the specific injunction contained in Quran which allows
only for protection of such speech is a sign of truth and virtue within the perception of the Sharia law. Secondly, it shall be indicated that such principle
has been applied to law enacted by representative body of Muslims.
The conducted analysis has disclosed one additional and practically difficult to overcome obstacle in creating the universal system of freedom of speech
protection. Such obstacle arises mainly from the hierarchy of the sources
of law which grants both the injunctions of Sharia and the municipal law the
precendence over the norms of international law. Moreover most of the member States of the OIC are consequently implementing the possibility of reservations for certain provisions of the ICCPR. Through such manner, they practically allow for the violation of freedom of speech with simultaneous formal
J. Sekulow, Unholy Alliance: The Agenda Iran, Russia, and Jihadists Share for Conquering the
World, New York 2017, p. 108.
29
Pakistan v. Public at Large PLD 1986 SC 240.
28
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agreements upon its protection within the constitutional and international
law.
Such concept is sometimes understood as the mechanism of Islamic selfdefense against the Western perception of freedom of speech. In this context,
it is sufficient to recall the “Satanic Verses” affair caused by the publication of
the controversial novel by Salman Rushdie and subsequent fatwa by Khomeini. As indicated by A.A. Mondal, the whole cynicism of Rushdie reveals
in the statement that:
Believers are living in lawlessness but in these period Mahound or as other
say Archangel Gabriel or Al-Lah got obsessed regarding the obedience for
law. Among the palms growing in oasis, Gabriel has met the Prophet and
saw him formulating the rules. Until the believers will reluctantly meet the
perspective of the subsequent revelations, Salman said that the principles
shall refer to every smallest aspect. If the person for instance farts, let him
turn the face towards wind. There is also a rule concerning which hand one
should wipe one’s bottom. The existence of any aspect of human life which
would not be regulated by the rules is highly impossible” 30.

An aforesaid fragment has been read as the essence of the criticism towards fundamental assumptions of Islamic religion. It relies on the usage
of the exaggerated comicality and deliberate, highly provocative violations of
the history with intention to signalize the infringements committed by Islam.
However, the most shocking circumstance of the presented Affair has been its
reception throughout the Western civilizations. Firstly, the director general
of UNESCO – Federico Mayer had lead to enactment of the declaration which
called upon the guarantee of the freedom of speech, simultaneously rejecting
all notions regarding violations of the freedom of religion. The representatives
of the Swiss national Comission of UNESCO expressed the opinion that “the
international demand for the “Satanic Verses creates the most effective response for undertaken by Khomeini attack for fundamental rights and freedoms” 31. Despite the fact that the fatwa enacted by Khomeini undoubtedly
A. A. Mondal, Islam and Controversy: the Politics of Free Speech After Rushdie, New York 2014,
p. 37.
31
W. Schmale, S.A. Aldeeb Abu – Sahlieh, Human Rights and Cultural Diversity, Goldbach
1993, p. 234.
30
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created a violation of freedom of speech, the just solution to the problem shall
be based upon balancing the two infringed rights. The avoidance of jeopardy
of Islamic religions constitutes a significant obstacles for common resolution
the collision between freedom of speech and freedom of religion. Instead, it
deepens the instrumental perception of fundamental rights and freedoms as
the tool in conflict between the civilizations 32.
Conclusions
To conclude the paper, it ought to be stated that the differences
in attitude towards freedom of expression between the Western and Islamic
civilizations begin at the axiologiocal level. The link between practical resolution of certain problems and the adopted axiology is very strict, which means
that certain concepts are not coming down to the lifeless instrument, which
was confirmed through the “Satanic Verses” affair. From that particular moment, the Islamic doctrine turns to perceive freedom of expression as the tremendous threat to Muslim faith.
It must be emphasized that both League of the Arab States as well
as the Islamic Cooperation Organization grant only illusive protection towards
freedom of expression. Moreover, freedom of speech loses its character of an
individual right and has been rather transformed into a social phenomena
which may lead to various negative implications. Therefore, its protection
is only possible when certain speech blindly repeats the principles of Quran.
It is also essential to underline the fact that in the hierarchy of law in the Islamic States, international agreements – under any circumstances – cannot
prevail over the municipal law as well as concrete rules arising from the Sharia
law. Due to all presented rationales, currently there are no vivid predictions
which will allow for the common standard for protection of freedom of speech.

H. Wiczanowska, The „Satanic Verses” Affair and Its Influence on the Mutual Relationship Between Western and Islamic Civilization [in:] Pisma Humanistyczne 2016, z. XIV, p 193-215.
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The approach of the Islamic doctrine
towards freedom of expression.
Illusionary or genuine protection?
Within the legal system of the Western states, freedom of speech has been
often described as a foundation of democratic society as well as cornerstone of
human development. Moreover, Western societies tend to encompass with
certain scope of legal protection also the speech which is deemed to be offensive or shocking as it constitutes part of public debate. Such view is fully rejected by the representatives of the Islamic doctrine who exhibit significant
reluctance towards freedom of expression. Such problem has undoubtedly
been a derivative of the deeper conflict between the cultural identity of the
Western and Islamic States. In other words, it is essential to consider whether
the differences in approach to freedom of speech arise from various cultural
backgrounds and therefore may be impossible to overcome. As it is undoubted
that although the Islamic and Arab regional organizations, namely the League
of Arab States as well the Organization of Islamic Cooperation in the recent
decades had undertaken some steps to ensure the international protection of
human rights, applied measures are often illusionary, especially in cases of their
collision with the Sharia law. Therefore, presented article intends to juxtapose
the provisions of the League of Arab States as well the Organization of Islamic
Cooperation together with the principles of Sharia law to establish the possible
scope of protection of freedom of expression within the Islamic doctrine.
Key words: freedom of expression, Islam, Sharia law, LAS, OIC, human rights
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Między sztuką a przestępstwem.
Ewolucja pojmowania obrazy
uczuć religijnych w Polsce
w latach 1989-2015

Celem artykułu jest próba wskazania kierunków ewolucji w społecznym
i prawnym postrzeganiu obrazy uczuć religijnych w Polsce w oparciu o wybrane, najbardziej znane wydarzenia oraz procesy sądowe, które były szeroko komentowane w polskich mediach. Zadaniem artykułu jest wskazanie najgłośniejszych przypadków i próba opisania zjawiska obrazy uczuć religijnych i jego
postrzegania w odbiorze społecznym, a także ukazanie prawnych konsekwencji
i interpretacji omawianych zachowań. W tym celu przedstawione zostaną przypadki, które choć nie zawsze były przedmiotem postępowania sądowego, zawsze wywoływały gorące dyskusje o to, czym w zasadzie jest obraza uczuć religijnych. Należy zaznaczyć, że autorzy nie ograniczają się jedynie do tzw. kultury wysokiej, ale także sięgają po przykłady pochodzące z szeroko rozumianej
kultury masowej.
Przestępstwo stypizowane w art. 196 k.k., w zakresie strony przedmiotowej może zostać popełnione poprzez jedną z dwóch czynności sprawczych –
znieważenie przedmiotu czci religijnej albo miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Autorzy komentarzy naukowych
trafnie zwracają uwagę na problem subiektywności tego, co w istocie jest znieważające, a co pozostaje korzystaniem z konstytucyjnie gwarantowanej wolności słowa 1. Wydaje się jednak, że oceny tej dokonywać należy poprzez odczu-

I. Zgoliński, Art. 196, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. II, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016.
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cia większości społeczeństwa, a także obiektywną ocenę formy zachowania.
Warunkiem wyczerpania znamion przestępstwa, co zasadne, jest publiczny
sposób działania.
Zgodzić należy się m.in. z W. Wróblem 2 czy I. Zgolińskim 3, że przestępstwo to jest przestępstwem skutkowym. Nadto, wbrew mylnemu brzmieniu przepisu, dla jego popełnienia wystarczające jest obrażenie uczuć religijnych co najmniej jednej osoby. Interpretacja przeciwna byłaby niezgodna
z wykładnią systemową - przepisy ustawy karnej chronią bowiem prawa jednostki. Odmienne stanowisko prezentuje M. Filar i M. Berent 4, wskazując,
że dla bytu przestępstwa niezbędne jest spowodowanie obrazy uczuć religijnych
u co najmniej dwóch osób.
W zakresie strony podmiotowej omawianego przestępstwa panuje
zgodność co do faktu, iż popełnione może zostać jedynie umyślnie. Niemniej
jednak brak jest zgody doktryny co do postaci zamiaru. Za stanowiskiem
uwzględniającym zarówno zamiar bezpośredni, jak i zamiar ewentualny,
opowiadają się m.in. M. Filar 5 czy I. Zgoliński 6. Odmienne stanowisko, ograniczające w tym przypadku stronę podmiotową wyłącznie do zamiaru bezpośredniego, prezentują m.in. P. Kozłowska-Kalisz 7 czy J. Sobczak 8.
Nie wyprzedzając w tym miejscu dalszych części opracowania, ani nie rozstrzygając definitywnie powyższego sporu wskazać należy, że pierwsze stanowisko tworzy stan niepewności wśród artystycznych grup społecznych. Twórcy
nie mogą bowiem wtedy osiągnąć stanu pewności co do tego, czy ich dzieła,
wykorzystujące symbole religijne, nie zostaną odebrane jako obrazoburcze.
W takiej sytuacji art. 196 k.k. mógłby penalizować w istocie każde zachowanie
czy akt twórczy wykorzystujący symbole religijne w przestrzeni publicznej.
Należy poczynić pewną uwagę wstępną, z uwagi na fakt, że większość
W. Wróbel, Art. 196, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art.
117-211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
3
I. Zgoliński, Art. 196, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. II … .
4
M. Filar, M. Berent, Art. 196, [w:], Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, red. M. Filar, Warszawa
2015.
5
M. Filar, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, [w:] Nowa kodyfikacja karna.
Kodeks karny. Krótkie komentarze. z. 18, Warszawa 1998, , s. 105.
6
I. Zgoliński, Art. 196, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. II … .
7
P. Kozłowska-Kalisz, Art. 196, [w:], Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, Warszawa 2016.
8
J. Sobczak, Art. 196, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański,Warszawa 2012.
2
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przestępstw obrazy uczuć religijnych oparta jest na stanie faktycznym obejmującym pewne działania i zachowania artystyczne. W. Wróbel wskazuje,
że „nie ma charakteru znieważenia przedmiotu czci religijnej wypowiedź lub
zachowanie, wyrażające negatywny stosunek do przedmiotu czci religijnej lub
wykorzystujące ten przedmiot jako element kreacji artystycznej, o ile ze względu na formę lub treść nie zawiera elementów poniżających lub obelżywych.
Musi być przy tym zachowana zasada proporcji dóbr, spełniony wymóg
subsydiarności oraz specyficzny, artystyczny cel działania sprawcy” 9. Wskazać
jednak należy, że powyższe stanowisko, choć godne aprobaty, w praktyce
w żaden sposób nie ułatwia dokonania oceny wypełnienia znamion przestępstwa, albowiem ponownie odsyła adresata do pojęć nieostrych, takich jak
poniżające czy obelżywe. Nadto, autor komentarza czyni uwagę, że: „cel działania sprawcy w postaci kreacji artystycznej nie wyklucza zamiaru bezpośredniego w odniesieniu do znamienia znieważenia” 10, podkreślając, że kluczowe w zakresie analizy znamion przestępstwa, jest ocena strony podmiotowej.
Gdy na początku lat 90-tych punkrockowy zespół Big Cyc umieścił na
okładce swojej płyty kobietę w przebraniu zakonnicy w otoczeniu prezerwatyw, wywołał tym wielkie kontrowersje. Zespół był krytykowany m.in.
przez Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (dalej także jako ZCHN).
Kłopoty miał nie tylko sam zespół, ale i stacja radiowa RMF, która była jednym
ze sponsorów płyty. Jeden z członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Ryszard Bender (ówczesny senator ZCHN), w czasie procedury nadawania koncesji radiowych groził stacji, że pojawianie się jej logo na plakatach promujących płytę jest wystarczającym powodem, aby tej koncesji nie przyznać 11.
Nie była to zresztą jedyna kontrowersyjna okładka wydawnictwa muzycznego z tego okresu. Warto w tym miejscu przypomnieć okładkę płyty
pt. Poganie, kochaj i obrażaj zespołu Róże Europy, czy też okładkę składanki
zatytułowanej Nie pytaj o … wydaną przez firmę Music Box. Na pierwszej
z nich pojawiła się twarz Jezusa Chrystusa z podbitym okiem i różą w zębach,
W. Wróbel, Art. 196, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I … .
Tamże.
11
Nie był to jedyny problem zespołu związany z tą płytą. Jak podaje oficjalny serwis internetowy
zespołu, wydawca płyty, prywatna firma Silverton, ocenzurowała jedną z piosenek, wymazując
z niej nazwisko ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy; zob. Historia, [online], http://www.big
cyc.pl/#/zespol/s:historia2 [dostęp: 12.04.2016].
9
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na drugiej wampir w sutannie usiłujący pić krew kobiety z szarfą Miss Polonia,
która metaforycznie przedstawiała Polskę. Obie płyty miały charakter mocno
antyklerykalny (choć trudno powiedzieć, czy antyreligijny).
Pozostając w sferze kultury masowej, ale zmieniając muzykę na publicystykę polityczną trzeba wspomnieć o okładce tygodnika Wprost. W sierpniu
1994 roku tygodnik wydał numer, na okładce którego umieścił obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej. Madonna wraz z Dzieciątkiem mieli na twarzy maski
gazowe. Okładka odnosiła się do artykułu, który poruszał problem zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach i jego fatalnego stanu, zwłaszcza
w Częstochowie. Okładka wywołała ogromne kontrowersje. Do redakcji listy
protestacyjne wysyłali m.in. biskupi, a nawet sam przeor Jasnej Góry, który uznał, że tygodnik zachowuje się jak naziści, którzy w czasie II wojny światowej
też kpili z czci, jaką Polacy darzą Czarną Madonnę. Do prokuratury w Poznaniu wpłynęło ok. 600 wniosków o wszczęcie postępowania 12. Pismo z podejrzeniem popełnienia przestępstwa złożyła m.in. grupa mieszkańców Świebodzina. Prokuratura rejonowa umorzyła śledztwo, jednak na skutek odwołania się od tej decyzji, prokuratura okręgowa nakazała je ponownie podjąć
i przesłuchać ogromną liczbę świadków. Dokument Rady Europy zatytułowany Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society
z marca 2010 roku podaje, że było to 10.000 osób 13. Prokuratura ponownie
jednak nie stwierdziła wypełnienia znamion przestępstwa obrazy uczuć religijnych. Zresztą sami poszkodowani w większości odmawiając zeznań
stwierdzali, że chodziło im jedynie o zwrócenie uwagi na problem znieważania
katolików w Polsce.
Co warte podkreślenia, sprawa znalazła swój finał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ówcześnie Komisji). Przeciwko Polsce skargę złożyło
dwoje obywateli. Jednak Komisja uznała skargę za niedopuszczalną 14. Komisja
w treści swojej decyzji wskazała, że członkowie wspólnoty religijnej muszą tolerować negowanie przez inne osoby ich przekonań, a nawet rozpowszechnianie
poglądów wrogich ich wierze. Jednocześnie jednak Komisja podkreśliła,
W. Ferfecki, M. Gryglik, Okładką w mur, [online] http://www.wprost.pl/ar/118855/Okladka
-w-mur/ [dostęp: 12.04.2016].
13
Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society. Science and technique of
democracy No. 47, [online] https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD
%282010%29047-e [dostęp: 12.04.2016].
14
Dubowska and Skup v. Poland, Apl. No. 33490/96, 34055/96.
12
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że w pewnych sytuacjach uczucia religijne mogą zostać naruszone przez prowokacyjne przedstawianie przedmiotów religijnego kultu. W konsekwencji na
państwie mogą spoczywać pozytywne obowiązki skutecznego zapewnienia poszanowania swobody przekonań, nawet w stosunkach między jednostkami
prywatnymi. Takie środki mogą przykładowo polegać na zagwarantowaniu,
że ludziom nie będzie się przeszkadzać w aktach kultu 15.
W 1999 roku firma reklamowa AMS (Art Marketing Syndicate) przeprowadziła akcję polegającą na zamieszczenia na ulicznych bilbordach dzieł sztuki
współczesnej. Ideą było wyjście sztuki na ulicę i wystawienie jej w przestrzeni
publicznej. Jednym z prezentowanych dzieł były Więzy Krwi Katarzyny Kozyry. Była to kompozycja czterech zdjęć, każde przedstawiające nagą kobietę
(samą artystkę lub jej siostrę z amputowaną nogą), leżącą na czerwonym krzyżu
lub półksiężycu, przy czym na dwóch dolnych zdjęciach były one dodatkowo
otoczone stertą kalafiorów i kapusty. Co dosyć istotne, doszło tu do wstępnego
ocenzurowania dzieła i jedynie dwa dolne zdjęcia zostały zaprezentowane na
bilbordach. Bardzo ważne jest przesłanie, jakie niosło za sobą to dzieło. Kozyra
bowiem chciała zwrócić uwagę na tragedię kobiet w czasie wojny w Kosowie,
gdzie zbiegły się konflikty narodowościowe i religijne. Stąd na zdjęciach krzyż
i półksiężyc, użyte w podwójnym znaczeniu – jako symbol religijny, ale i znak
dwóch największych organizacji walczących o los jeńców i cywili w czasie wojny. Co dosyć symptomatyczne, po dziesiątkach listów protestacyjnych, nawet
te dwa dzieła podlegały jeszcze dalej idącej cenzurze – nagie kobiety wraz
z krzyżem i księżycem zaklejono białymi pasami 16.
Natomiast jednym z największych skandali zakończyła się wystawa, na
której zaprezentowano rzeźbę Maurizio Cattelana. Dzieło (z 1999 roku), zatytułowane La Nona Ora (Dziewiąta godzina) przedstawiało papieża Jana Pawła
II przygniecionego meteorytem. Instalacja była elementem wystawy (której
kuratorem był Harald Szeemann) z okazji 100-lecia istnienia „Zachęty”,
zatytułowanej Uważaj, wychodząc z własnych snów. Możesz znaleźć się w cu15
Tekst decyzji (w tłumaczeniu prof. Ireneusza Kamińskiego) można znaleźć na oficjalnej stronie programu International Policy Fellowship; zob. Dubowska i Skup przeciwko Polsce (decyzja
Komisji z 18 kwietnia 1997 r.), [online] http://www.policy.hu/kaminski/Dubowska.htm
[dostęp:12.04.2016].
16
Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronach oficjalnego portalu Katarzyny Kozyry; zob. Więzy krwi, [online] http://katarzynakozyra.pl/prace/wiezy_krwi/ [dostęp: 12.04.
2016].
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dzych. Dwoje zwiedzających było tak zbulwersowanych rzeźbą, że ją zniszczyli.
Politycy skrajnej prawicy: Witold Tomczak z Ligi Polskich Rodzin (dalej także
jako LPR) oraz Halina Nowina-Konopczyna z Porozumienia Polskiego, zdewastowali rzeźbę, „usuwając meteoryt” przygniatający papieża (przy okazji pozbawiając figurę nogi). Warto pamiętać, że po tej wystawie Anda Rotenberg
przestała być dyrektorem „Zachęty”. Natomiast w 2001 roku rzeźbę Cattelana
sprzedano za kwotę 866 tysięcy euro 17. Trzeba jednak przyznać, że włoski artysta znany jest z prowokacyjnych kreacji, a za przykład niech posłuży rzeźba
HIM, która przedstawia klęczącego i modlącego się Adolfa Hitlera. Wystawiona była m.in. na terenie byłego getta warszawskiego, co także wywołało falę
krytycznych komentarzy w prasie polskiej i światowej 18.
Innym przykładem może być historia wejścia na ekrany polskich kin
w 2001 roku amerykańskiej komedii pt. Dogma. Film, będący typowa hollywoodzką komedią (choć zrobioną przez Kevina Smitha, twórcę undergroundowych Sprzedawców) niespodziewanie wywołał lawinę protestów.
W wielu miastach Polski ludzie pikietowali przed kinami w proteście przeciwko antykatolickiemu filmowi (w Poznaniu – kilkanaście osób). Multikino
wstrzymało wyświetlanie filmu we wszystkich swoich multipleksach, do czasu
zakończenia postępowania karnego (w Krakowie przesłuchano ponad 200
osób). Nie ma tu miejsca na opowiadanie fabuły – niech wystarczy stwierdzenie, że bohaterami są dwaj upadli aniołowie, którzy przy pomocy trzynastego apostoła pragną przechytrzyć Boga (który zresztą jest kobietą) i wrócić do
nieba. Krakowska prokuratura umorzyła śledztwo 19, a całe zamieszanie okazało
się idealna kampanią reklamową dla naprawdę średniej komedii 20.

Zob. LOT 317, Maurizio Cattelan (b. 1960), La Nona Ora (The Ninth Hour), [online] https://
www.christies.com/lotfinder/Lot/maurizio-cattelan-b-1960-la-nona-2051684-details.aspx [dostęp: 12.04.2016].
18
Zob. m.in.: Adolf Hitler Praying Statue Causes Controversy in Warsaw, [online] https://www.ha
aretz.com/jewish/fuss-over-hitler-praying-statue-in-warsaw-1.5284005 [dostęp: 12.04.2016];
N. Tzur, Kneeling Hitler’ Placed In Warsaw’s Jewish Ghetto, https://www.jpost.com/JewishWorld/Jewish-News/Kneeling-Hitler-placed-in-Warsaws-Jewish-ghetto [dostęp: 12.04.2016];
Controversy over Adolf Hitler statue in Warsaw ghetto, [online] https://www.theguardian.com/wo
rld/2012/dec/28/adolf-hitler-statue-warsaw-ghetto [dostęp: 12.04.2016].
19
Dogma - zamachy cenzorskie, [online] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1554 [dostęp: 12.
04.2016].
20
Z. Kałużyński, Chrystus się śmieje, Polityka 2001, nr 3 (2281), s. 51-53.
17
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Jednym z głośniejszych procesów, na kanwie którego rozpoczęto publiczną dyskusję nad kształtem oraz potrzebą funkcjonowania art. 196 k.k., była
sprawa Doroty Nieznalskiej. W 2001 roku otwarta została wystawa jej autorstwa wraz z instalacją pt. Pasja. Składała się ona z krzyża, na którym umieszczone zostały męskie genitalia, przedstawianego w zaciemnionym pomieszczeniu oraz materiału wideo. W konsekwencji zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa złożonego w większości przez działaczy partii LPR
przeciwko Nieznalskiej, wszczęto postępowanie w związku z popełnieniem czynu z art. 196 k.k. Sąd I instancji, po przeprowadzeniu rozprawy i przesłuchaniu
szeregu świadków, z których większość nie widziała instalacji bezpośrednio
(wiedzę na jej temat czerpała zaś z mediów), wydał wyrok skazujący. Oskarżona
od wyroku złożyła apelację, w rezultacie czego po wyroku kierującym sprawę
do ponownego rozpatrzenia, sprawa wróciła przed sąd I instancji. Postępowanie pierwszoinstancyjne toczące się w wyniku wyroku uchylającego trwało ponad 4 lata i zawierało w sobie niezwykle obszerne postępowanie dowodowe, w tym postępowanie z udziałem biegłych. Tym razem zapadł wyrok uniewinniający. Od wyroku oskarżyciel złożył apelację, która jednak nie została
uwzględniona. W konsekwencji w roku 2010, artystka została prawomocnie
uniewinniona od zarzucanego jej czynu 21.
Dokonując analizy treści wyroku uniewinniającego wydanego przez sąd
I instancji 22, wskazać należy przede wszystkim na podniesione przez sąd wątpliwości interpretacyjne w zakresie znamion czynu stypizowanego w art. 196
k.k. Nie bez znaczenia pozostaje fakt wskazany przez sąd w uzasadnieniu o zupełnym braku orzecznictwa sądów wyższej instancji, wytyczających pewną linię
orzeczniczą. W konsekwencji, sąd oparł się na wykładni systemowej i na korzyść oskarżonej rozstrzygnął wątpliwość w zakresie strony podmiotowej przestępstwa. Wskazał on, iż może zostać ono popełnione wyłącznie w zamiarze
bezpośrednim, co uzasadnia konstytucyjna ochrona praw jednostek i twórczości artystycznej. Dalej orzekł, iż wymogi w zakresie ewentualnych ograniczeń praw, a także w zakresie wątpliwości co do związku przyczynowoskutkowego dzieła i odczucia obrazy uczuć religijnych wobec faktu, iż osoby
Pierwszy proces artysty w Polsce, [online] http://www.nieznalska.art.pl [dostęp: 12.04.2016].
Zob. pełną treść uzasadnienia dostępną online pod adresem: http://www.nieznalska.art.pl/
uzasadnienie.html [dostęp: 12.04.2016].
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wskazujące na swoje pokrzywdzenie w sprawie, nie miały bezpośredniej styczności z dziełem. Jak wskazał sąd, „przyjmując bowiem zasadę odpowiedzialności za czyn z art. 196 k.k. w zamiarze ewentualnym, w zasadzie żaden
człowiek korzystający z konstytucyjnego prawa swobody wypowiedzi artystycznej, odnosząc się w swoich dziełach do tematyki religijnej, bądź posługującej się w nich symboliką religijną, nigdy nie miałby dostatecznej gwarancji,
czy jego prawa (zachowanie) nie ugodzi w czyjekolwiek uczucia religijne”.
Na kanwie tego przypadku, przywołać należy fragment komentarza
W. Wróbla do artykułu 196 k.k., w którym staje on na stanowisku, iż: "dla
realizacji znamion przestępstwa z art. 196 nie jest konieczne, by dana osoba
w sposób bezpośredni obserwowała zachowanie znieważające przedmiot czci
religijnej (lub rezultat takiego zachowania). Także dostatecznie dokładna relacja może prowadzić do skutku w postaci obrazy uczuć religijnych.
Decydujące znaczenie ma fakt, że znieważająca treść dotarła do konkretnej
osoby, wywołując u niej silną reakcję mającą charakter obrazy uczuć religijnych” 23. Autor komentarza w sposób oczywisty nie zgadza się z sądem orzekającym po raz drugi w I instancji w sprawie Nieznalskiej, który jako jedną
z podstaw uniewinnienia wskazał na duże wątpliwości w zakresie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zachowaniem oskarżonej, a wywołanym
skutkiem w postaci obrazy uczuć religijnych, z uwagi na fakt, iż osoby te nie
miały bezpośredniej styczności z dziełem oskarżonej. Kwestia ta jest nader
trudna do rozstrzygnięcia, wskazuje na to również zachowawcze stanowisko
sądu, który nie wskazał kategorycznie na brak związku przyczynowo-skutkowego, a jedynie wskazał na „wątpliwości” w tym zakresie. Istnieją jednak argumenty przemawiające przeciwko tezie komentatora - przede wszystkim, wskazać należy na fakt odarcia przekazu pośredniego z kontekstu, co zniekształca
jego odbiór, możliwe jest także całkowite przekłamanie w tym zakresie.
Zanim proces Nieznalskiej został prawomocnie zakończony, na okładkę
jednego z czasopism powrócił obraz Matki Boskiej. W 2006 roku, po kilkuletniej przerwie na rynek periodyków muzycznych wróciło cenione i popularne
pismo Machina. Numer zerowy został zaopatrzony w okładkę, na której ponownie odwołano się do częstochowskiego obrazu. Tym razem zamiast twarzy
Matki Boskiej pojawiła się twarz Madonny, a zamiast wizerunku Dzieciątka,
23

W. Wróbel, Art. 196, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I … .
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twarz córki słynnej piosenkarki. Jak można było przewidywać takie połączenie
wywołało ogromne kontrowersje. Jednak tym razem sprawa została rozwiązania zupełnie inaczej, obyło się bowiem bez ingerencji prokuratury. Do redakcji napłynęły liczne protesty, m.in. z Jasnej Góry. Znalazły się w nim stwierdzenia o użyciu obrazu do profanacyjnych przekształceń plastycznych i komercyjnych celów reklamowych. O. Stanisław Tomoń, rzecznik Jasnej Góry, pisał
dalej, że taka eksploatacja obrazu to „rażące naruszenie pamięci społecznej
i próba zawłaszczenia wizerunku jasnogórskiego do celów niezgodnych z jego
przeznaczeniem. Taka promocja medialna jest obca naszej polskiej mentalności
i chrześcijańskiej tradycji tolerancji i dialogu” 24. Swoje stanowisko wystosowała
także Rada Etyki Mediów, która stwierdziła, iż zostały naruszone zasady Karty
Etycznej Mediów mówiące o szacunku i tolerancji oraz pierwszeństwie dobra
odbiorcy 25. Głos zabrała także konferencja Episkopatu Polski, która
zaznaczyła, że „publikacja ta lekceważy wrażliwość religijną tych, którzy czczą
Maryję w Jej Jasnogórskim Obrazie” oraz że „zdecydowanie sprzeciwia się
przejawom braku szacunku dla znaków, symboli i wartości religijnych,
zwłaszcza tych, które w chrześcijaństwie pełnią szczególną rolę” 26.
Na protesty redakcja pisma odpowiedziała w dwóch oświadczeniach: redaktora naczelnego Piotra Metza oraz wydawcy Michała M. Lisieckiego.
W pierwszym podkreślono, iż pewne motywy religijne są „powszechnie obecne
w ludzkiej świadomości, od wieków wykorzystywane i przetwarzane przez sztukę. Sztukę przez duże i małe s, od wielkich artystów, przez popkulturę, po masowy przemysł tandetnych pamiątek”. Piotr Metz stanowczo zaprzeczył także,
aby intencją redakcji była obraza uczuć religijnych. Jednocześnie podkreślił
wartość wolności słowa i prasy oraz wskazał, że „konflikty pomiędzy różnymi
wartościami (…) powinny być rozwiązywane za pomocą demokratycznych instytucji i mechanizmów. Jedną z nich jest publiczna debata” 27. Natomiast Michał Lisiecki podkreślił, że odbiór okładki był daleki od jego intencji, które

24
O. S. Tomoń, Komunikat, [online] http://www.jasnagora.com/news.php?ID=1490 [dostęp:
12.04.2016].
25
Tamże.
26
Tamże.
27
Ł. Szewczyk, Oświadczenie „Machiny”, [online] http://media2.pl/media/6271-OswiadczenieMachiny.html [dostęp: 12.04.2016].
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„nigdy nie zakładały i nie będą zakładać obrażania czyichkolwiek uczuć religijnych” 28.
Wśród najbardziej medialnych i najgłośniejszych afer związanych z bluźnierstwem w popkulturze z pewnością umieścić należy sprawę Doroty „Dody”
Rabczewskiej. Swój początek miała w wywiadzie z dnia 2 sierpnia 2009 roku,
który został udzielony internetowemu programowi Pytajnik na portalu dzieńnik.pl. W jego trakcie celebrytka stwierdziła, cyt.: „ciężko mi wierzyć w coś,
co nie ma przełożenia na rzeczywistość, bo gdzie w Biblii są dinozaury? Wierzę
w to, co przyniosła Matka Ziemia i co odkryto podczas wykopalisk. Są na to
dowody i ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś
zioła” 29. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyli senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut i stojący na czele Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami Ryszard Nowak. W zawiadomieniu
stwierdzili, iż piosenkarka obraziła ich uczucia religijne poprzez drwienie z autorów Pisma Świętego uważanych za świętych, jak również z Pisma Świętego –
księgi uważanej za świętą zarówno w religiach chrześcijańskich, jak i w judaizmie. Wskazali, że oskarżona użyła słów obrazoburczych, aby na tym zbudować
swoją karierę, by podnieść swoją popularność oraz że autorów Biblii porównała
do narkomanów i alkoholików 30. W reakcji na rozpoczęcie procesu, Doda opublikowała na swojej oficjalnej stronie oświadczenie, w którym odżegnywała się
od zamiaru obrazy uczuć religijnych. Trzeba przyznać, że piosenkarka w czasie
procesu broniła się wyjątkowo nieudolnie. Stwierdziła, iż słowo „napruty” oznacza „pozytywnie zakręcony i nastawiony pozytywnie do świata”, „wino” to
„wino mszalne”, natomiast „zioła z pewnością były lecznicze, bo wtedy aspiryny nie było”. Dodała też, że w tamtym czasie „pito wino domowej roboty,
często zrobione własnoręcznie” 31. Wydaje się, ze Dorota Rabczewska nie do
końca zrozumiała powagę sytuacji, zwłaszcza powagę sądu i potraktowała całą
sprawę w kategoriach żartu i dalszej promocji swojej osoby.

M. M. Lisiecki, Oświadczenie Wydawcy, [online] http://www.jasnagora.com/wydarzenie-1498
[dostęp: 12.04.2016].
29
Cytat za: ks. A. Draguła, Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Warszawa 2013,
s. 231.
30
Wyrok sądu rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z dnia 16.01.2012 r., sygn. akt III K 416/10,
cytat za: ks. A. Draguła, Bluźnierstwo …, s. 231.
31
Tamże, s. 232.
28
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W sprawie zapadł wyrok skazujący. Sąd I instancji uznał tłumaczenie słów
„napruty” i „palący zioła” za całkowicie absurdalne, niezgodne z zasadami logiki i podstawowego doświadczenia życiowego. Podkreślił, iż każdy człowiek
o przeciętnej wiedzy i doświadczeniu doskonale rozumie znaczenie powyższych
słów. Sąd wsparł się opinią biegłego językoznawcy oraz opiniami religioznawców. Wyrok skazujący na grzywnę w wysokości 5 tys. PLN został utrzymany
przez sąd II instancji. Wskutek powyższego, Dorota Rabczewska złożyła do
Trybunału Konstytucyjnego skargę o uznanie art. 196 k.k. za niekonstytucyjny.
Trybunał w części umorzył postępowanie, z uwagi na niedopuszczalność
skargi. Jak wskazano, „kwestionowany przepis stanowił bezpośrednią podstawę
prawną ostatecznych orzeczeń wydanych w jej sprawie wyłącznie w zakresie,
w jakim penalizuje obrazę uczuć religijnych innych osób przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej, podlegającą karze grzywny (…) poza zakresem rozpoznania pozostaje zatem ocena, czy możliwość wymierzenia za obrazę uczuć religijnych innych osób kary ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2 ma charakter nieproporcjonalnych restrykcji” 32.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że istota problemu - skargi – tkwi w ustaleniu, „czy instrumenty prawnej ochrony należy uznać za adekwatne (z punktu
widzenia zakładanego celu i chronionych wartości) i zarazem proporcjonalne
do nałożonych na obywateli ciężarów (przydatność i proporcjonalność sensu
stricto w rozumieniu art. 31 ust 3 Konstytucji)” 33. Za nietrafne uznano zarzuty
skarżącej, jakoby art. 196 k.k.: ograniczał wolność wyrażania poglądów w sposób nieproporcjonalny, znacznie wykraczający poza zakres konieczny w demokratycznym państwie prawnym, naruszając istotę tej wolności; chronił osoby
wierzące przed obrazą ich uczuć religijnych, a nie chronił osób, które nie
wyznają religii, a ich przekonania światopoglądowe oraz filozoficzne są naruszane przez inne osoby; nie spełniał wymogów określoności i pewności
przepisów prawa karnego. Trafnie bowiem wskazano, że art. 196 k.k. bezsprzecznie stanowi ograniczenie, niemniej jednak spełnia on zarówno przesłanki
formalne, jak i materialne ograniczeń. Zachowana została zasada proporcjonalności, w aspekcie konieczności, zasadności, proporcjonalności sensu

32
33

Wyrok TK z 6.10.2015 r., SK 54/13, OTK ZU 9A/2015, poz. 142.
Tamże.
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stricto. Nadto, Trybunał przypomniał, że nietrafny jest zarzut braku ochrony
uczuć osób niewierzących, gdyż Kodeks karny zawiera regulacje penalizujące
takie zachowania jak dyskryminacja czy mowa nienawiści. W zakresie nieokreśloności, Trybunał podniósł, że nawet najbardziej radykalnie postawiony
wymóg dookreśloności i precyzyjności prawa, nie wyklucza a priori posługiwania się zwrotami nieostrymi. Sformułowania „obraza uczuć religijnych”
oraz „przedmiot czci religijnej” należą do tej kategorii, niemniej jednak mieszczą się w dopuszczalnym zakresie nieostrości, pozostawiając ocenę zachować
w indywidualnej sprawie dyskrecjonalności sędziego.
W konsekwencji, Dorota Rabczewska złożyła skargę do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, zarzucając Polsce naruszenie art. 10 Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (skarga nr 8257/13) 34.
Innym intrygującym przypadkiem, o którym warto wspomnieć to działalność Pawła Hajncela, czyli tzw. Człowieka-Motyla 35. Ten łódzki happener,
znany jest głownie z antyklerykalnych i antyreligijnych akcji, m.in. przebierania się za motyla i – jak sam się wyraża - „pląsania” w tym przebraniu w czasie
procesji Bożego Ciała. W jego wypadku prokuratura w 2011 roku odmówiła
wszczęcia postępowania, stwierdzając, że brak ku temu przesłanek 36. Jednocześnie jednak trzeba przypomnieć, iż w 2014 roku w czasie swego kolejnego
happeningu podczas procesji został zaatakowany gazem pieprzowym. Łódzki
performer nie zdecydował się jednak składać zawiadomienia do prokuratury.
Równie głośna, co casus Doroty Rabczewskiej okazała się sprawa piosenkarza Adama Darskiego, który podczas koncertu zespołu Behemoth, którego
jest wokalistą, podarł Biblię, a jej strony rozrzucił wśród publiczności, używając
przy tym słów: "to jest księga kłamstw, pieprzyć to gówno, pieprzyć tę hipokryzję, żryjcie z tego gówna”. Sąd I instancji uniewinnił oskarżonego, wskazując, iż przestępstwo z art. 196 k.k. popełnić można wyłącznie w zamiarze
W 2017 roku ETPC zwrócił się do Polski o złożenie wyjaśnień w sprawie; zob. Press Country
Profile. Poland, [online] https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Poland_ENG.pdf [dostęp:
12.04.2016]; W kwestii orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście
obrazy uczuć religijnych, zob. I. K. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010, s. 860.
35
M. Nowakowska, Paweł Hajncel, [online] http://www.artysci-lodzkie.pl/pl/artysta/h/pawelhajncel/ [dostęp: 12.04.2016].
36
P. Dana, Prokuratura nie zajmie się sprawą człowieka-motyla z procesji Bożego Ciała, [online]
http://www.mmlodz.pl/artykul/prokuratura-nie-zajmie-sie-sprawa-czlowieka-motyla-z,318521
9,art,t,id,tm.html [dostęp: 12.04.2016].
34
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bezpośrednim, zaś oskarżony nie działał z takim zamiarem. W wyniku apelacji,
sprawę rozpatrywał sąd II instancji, który uchylił wyrok i przekazał go do ponownego rozpoznania. Wcześniej jednak zwrócił się do Sądu Najwyższego
z pytaniem prawnym, czy czyn stypizowany w art. 196 k.k. można popełnić
wyłącznie w zamiarze bezpośrednim czy również w zamiarze ewentualnym. Sąd
Najwyższy 37 wskazał, że dopuszczalne są obie postacie umyślności. Sąd I instancji jednak ponownie uniewinnił wokalistę, wskazując, że ani nie chciał ani
nie godził się na spowodowanie obrazy uczuć religijnych wśród osób, które
koncert widziały jedynie w Internecie, poprzez przekaz udostępniony wbrew
wyraźnemu zakazowi utrwalania i udostępniania jakichkolwiek obrazów bądź
nagrań z przebiegu koncertu. Sąd II instancji utrzymał ten wyrok w mocy.
Kasacje od wyroku wnieśli zarówno oskarżyciel, jak i oskarżyciel posiłkowy. Obie kasacje Sąd Najwyższy oddalił jako oczywiście bezzasadne, następnie swoje orzeczenie - mimo braku ustawowego obowiązku - szeroko uzasadniając. Sąd Najwyższy w pełni zaaprobował stanowisko sądów obu instancji
wskazujące na brak wypełnienia znamion przestępstwa, podkreślając szczególnie dwa aspekty sprawy. W pierwszej kolejności Sąd Najwyższy wskazał na
wątpliwość, czy Pismo Święte - jako rzecz materialna, wydruk - stanowi w istocie przedmiot czci religijnej. Jak wskazano, „niewątpliwie taki charakter dla
wszystkich chrześcijan będzie miał przekaz zawarty w treści Pisma Świętego.
Sam drukowany egzemplarz, niezależnie od ewentualnej wartości naukowej,
artystycznej czy bibliofilskiej, nie będzie miał takiego charakteru” 38. Stanowisko to dekompletuje zatem znamiona przestępstwa z art. 196 k.k. w omawianej sprawie.
Następnie, Sąd Najwyższy odniósł się do charakteru wydarzenia, na którym doszło do inkryminowanego zdarzenia. Podkreślony został fakt, że koncert
był biletowany, wyraźnie zakazano rejestrowania i udostępniania jego fragmentów, a żadna z osób w nim uczestniczących - pomimo poszukiwań prowadzonych przez prokuraturę - nie wskazała, aby doszło do obrazy jej uczuć religijnych. Uznano, podobnie jak ostatecznie w sprawie Doroty Nieznalskiej,
że konieczna jest bezpośrednia styczność z zachowaniem czy działaniem mającym przez znieważenie doprowadzić do obrazy uczuć religijnych. W konsek-

37
38

Uchwała SN z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12, OSNKW 2012/11/112.
Postanowienie SN z dnia 5 marca 2015 r., III KK 274/14, OSNKW 2015/9/72.
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wencji wskazano na dwa ważne aspekty - po pierwsze, pod rozwagę należy
wziąć odpowiedzialność osoby udostępniającej nagranie publicznie, nieograniczonej ilości osób (choć ostatecznie kierunek ten nie wydaje się trafny, bowiem
udostępnienie określonego nagrania zdaje się nie wypełniać znamienia znieważenia, brak w tej sytuacji tożsamości sprawcy), a po drugie, że przepis ten nie
powinien dawać podstawy ochronie osób, które niejako poszukują zachowań
czy działań, które mogłyby obrażać ich uczucia religijne czy też biorą udział
w wydarzeniach zamkniętych, wiedząc, że może tam dojść do aktów znieważenia 39.
Przez prawie trzy dekady lat wolności i demokracji zmieniła się społeczna
percepcja obrazy uczuć religijnych. Trzeba wskazać, że społeczeństwo nie reaguje na nie w sposób jednolity, lecz jest podzielone. Jedni tego typu działalność
wspierają, jako dopuszczalną formę wolności wypowiedzi czy przejaw swobody
artystycznej. Wskazać można na partie polityczne, które wręcz domagały się
uchylenia art. 196 k.k, jak na przykład Twój Ruch Janusza Palikota 40. Inna
część społeczeństwa jest wobec tego typu działalność neutralna i tolerują ją
w ramach działalności artystycznej. Dla niektórych jest to powód do reakcji
i protestu (część hierarchów Kościoła Katolickiego, środowiska ultrakatolickie
czy organizacje zawodowo tropiące bluźnierstwa w sferze publicznej, np. Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą). To pokazuje, że polskie
społeczeństwo jest pluralistyczne i nie ma jednego (czytaj: właściwego) stosunku do tego zagadnienia.
Samo przestępstwo z art. 196 k.k. jest niezwykle rzadko popełniane. Statystyki policyjne wskazują, że rocznie wszczyna się ok. 50 postępowań 41. Jest

Tamże.
Tyle tylko, że w wypadku tego polityka, obrona wolności ma charakter wybiórczy, gdyż jednocześnie chciał ją ograniczać w innych sferach. W 2012 roku jego partia zgłosiła bowiem projekt rozszerzenia przepisów tzw. mowy nienawiści proponując, by przed mową nienawiści chronić także ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność i orientację seksualną;
zob. K. Stępiński, Mowa nienawiści: ze standardami praw człowieka wciąż jesteśmy w tyle, [online]
https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/302069993-Mowa-nienawisci-ze-standardami-praw-czlowi
eka-wciaz-jestesmy-w-tyle.html [dostęp: 12.04.2016].
41
W roku 1999 – 61, 2000 – 68, 2001 – 54, 2001 – 54, 2002 – 47, 2003 – 30, 2004 – 5, 2005
– 44, 2006 – 49, 2007 – 55, 2008 – 45, 2009 – 33, 2010 – 48, 2011 – 42, 2012 – 47, 2013 –
51, 2014 -55, 2015 – 59; zob. Obraza uczuć religijnych (art. 196), [online] http://www.statysty
ka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-5/63492,Obraza-uczuc-religijnych-art196.html [dostęp: 12.04.2016].
39
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to jednak przestępstwo niezwykle „medialne”, wywołujące rozmaite reakcje
i budzące gorące spory granice swobody wypowiedzi w przestrzeni publicznej.
Co najważniejsze, polskie sądy są niezwykle powściągliwe w orzekaniu
wyroków za obrazę uczuć religijnych. W obu najgłośniejszych tego typu sprawach, oskarżeni Dorota Nieznalska i Adam „Nergal” Darski zostali prawomocnie uniewinnieni. Sprawa Doroty Rabczewskiej wydaje się być tu wyjątkiem potwierdzającym regułę (wynikającym chyba z nie do końca przemyślanej linii obrony). Gazeta Wyborcza podawała, iż w 2009 roku za obrazę
uczuć religijnych skazano 13 osób, w 2010 roku sześć, a w 2011 roku żadnej
osoby 42. Za wzorcowe uznać można rozwiązanie sprawy w wypadku miesięcznika Machina, gdzie obie strony wyjaśniły swoje stanowiska, a sprawa nie trafiła do sądu, co prawdopodobnie uznać należy za zwycięstwo redakcji. Jak ujął
to Sergiusz Kowalski (komentując na antenie radia Tok FM sprawę Nergala),
cyt.: „skoro osoby wierzące czują, że są obrażone, to znaczy, że [je – przyp. aut.]
obraził. To jest po prostu kwestia subiektywna. Inna sprawa, co powinni z tym
swoim uczuciem obrażeni zrobić” 43. Wydaje się, że nie do końca właściwym
sposobem rozstrzygania tej kwestii jest angażowanie w spór prokuraturę czy sądy, gdyż wtedy nie ma możliwości rozmowy i dyskusji, które zastępowane
są postępowaniem karnym.
Natomiast coraz częściej grupy czujące się obrażone publicznie protestują
lub podejmują inne działania w sferze publicznej, np. wysyłają listy do redakcji,
czy wzywają do bojkotu (w wypadku Machiny rzeczywiście cześć reklamodawców się wycofała z zamieszczania reklam w tym piśmie). Jest to jednak zupełnie inna sytuacja, niż w początku lat 90-tych, gdy politycy grozili stacji radiowej brakiem koncesji. Zdecydowanie lepszym wyjściem jest wezwanie do
bojkotu, aniżeli próba skazania artysty przed sądem. Wydaje się, że polskie społeczeństwo właśnie tego się uczy. Trzeba przywołać tu opinię Jacka Żakowskiego, który komentując propozycję ograniczenia swobody wypowiedzi poprzez próbę znowelizowania przepisów dot. mowy nienawiści. Słusznie stwierdził, że „zamykanie dyskusji, a nawet pyskówki, za pomocą kodeksu karnego”
E. Siedlecka, Skarga Dody w Trybunale. Kary za obrazę uczuć religijnych niesłuszne?, [online]
http://wyborcza.pl/1,76842,14456915,Skarga_Dody_w_Trybunale__Kary_za_obraze_uczuc_
religijnych.html#ixzz3XN0Ampce [dostęp: 12.04.2016].
43
Mytkowska: Przepis o obrazie uczuć religijnych jest nadużywany, [online] http://wiadomosci.ga
zeta.pl/wiadomosci/1,114873,12760266,Mytkowska__Przepis_o_obrazie_uczuc_religijnych_
jest.html [dostęp: 12.04.2016].
42
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nie jest dobrym rozwiązaniem 44. W tym miejscu warto też przywołać opinię
prawnika reprezentującego Dorotę Rabczewską przed Trybunałem Konstytucyjnym, który proponował oparcie ochrony uczuć religijnych na przepisach
dotyczących ochrony dóbr osobistych zawartych w prawie cywilnym. Natomiast ściganie antyreligijnej mowy nienawiści na przepisach zakazujących nawoływania do nienawiści na tle religii czy bezwyznaniowości. Jest też przepis
zakazujący ograniczania kogokolwiek w jego prawach do wyznawania religii
i uprawiania kultu 45.
Wreszcie trzeba też podkreślić, że granica tego co dozwolone także się
zmieniła. Oczywiście są dzieła sztuki, które nawet niektórym ateistom mogą
wydawać się zwyczajnie niesmaczne („Adoracja” Jacka Markiewicza 46 czy „Piss
Christ” Andresa Serrano). W większości jednak przypadków dziś takie „obrazoburcze” działania marketingowe nie wywołują już spodziewanych emocji.
Powszechne jest sięganie przez artystów oraz uczestników kultury masowej
(piosenkarzy, redakcje gazet, reklamy) do symboliki religijnej, także w sposób
obrazoburczy i prześmiewczy. A sama Dorota Rabczewska postanowiła na swoim skazaniu zarobić, sprzedając na swojej stronie internetowej koszulki nawiązujące do procesu (zaopatrzone hastagiem #skazananabana). Trudno też znaleźć kogoś, kto chciałby protestować przeciwko wyświetlaniu hollywodzkich
filmów, jak to miało miejsce w wypadku Dogmy. Dzisiejsze obrazoburcze okładki przechodzą niezauważone, zaś bluźniercze teksty piosenek (przykładowo
z płyty Marii Peszek pt. Jezus Maria Peszek) wywołują kontrowersje jedynie
wśród nielicznych. Większość społeczeństwa traktuje je jako dopuszczalne elementy marketingu i przykłady sztuki przez małe „s”.

A. Siek, Zakaz obrażania niepełnosprawnych i homoseksualistów? Żakowski: Zamykanie pyskówek
Kodeksem karnym nie jest dobre, [online] https://www.tvp.info/21996723/tk-nie-uznal-racji-do
dy-kara-za-obraze-uczuc-religijnych-zgodna-z-konstytucja [dostęp: 12.04.2016].
45
E. Siedlecka, Skarga Dody … .
46
Zob. A. Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Bytom-Kraków 2006, s. 246-269.
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Żmijewski A., Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Bytom-Kraków 2006.

Between Art and Crime.
The Evolution of the Understanding
of the Offense Against Religious Feelings
in Poland in the Years 1989-2015
The aim of the article is to indicate the directions of the evolution in the
social and legal perception of the offence against religious feelings in Poland
based on the selected and most famous events and court trials, which have been
widely commented on in the Polish media. The article attempts to describe
the phenomenon of an offence against religious feelings and its perception
in the public opinion, as well as to show the legal consequences and various
interpretations of the discussed behaviors. To achieve this goal, the Authors
present cases which have provoked heated discussions about what is basically
an insult to religious feelings, although not always leading to court proceedings. It should be noted that the Authors do not limit themselves only to
the so-called high culture, but also use examples from the broadly understood
pop culture. The cases presented show that for almost three decades of freedom
and democracy, the social perception of images embodying religious feelings
has changed. It should be pointed out that society does not react in a uniform
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way, but is divided. This shows that the Polish society is pluralistic and there
is no one (read: proper) attitude to this issue.
Key words: Blasphemy, pop culture, art. 196 penal code, Blood Ties (Katarzyna Kozyra), Passion (Dorota Nieznalska), Dorota „Doda” Rabczewska,
Adam „Nergal” Darski
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Terroryzm a wolność słowa
- rozważania prawnomiędzynarodowe*
Wprowadzenie
Zjawisko terroryzmu stanowi egzemplifikację czynników destruktywnych, które deprecjonują osnowę aksjologiczną oraz normatywną wolność
słowa. Freedom of speech umożliwia jednostce wszechstronną ekspresję i kreatywność. Powstrzymuje przed powstawaniem „atrapy” wolności słowa, która
w rzeczywistości sprowadzałaby się do wywoływania dywersyfikacji społecznych oraz generowania klimatu wzajemnej niechęci. Globalizacja, rozwój naukowo-techniczny sprawia, że nie sposób skonstruować enumeratywnej definicji terroryzmu 1. Dominantą terrorystycznego paradygmatu pozostaje jednak
bezwzględna przemoc w formie bezpośredniej lub zakamuflowanej (pośredniej), wywoływanie chronic fear.
Sfera publiczna jest przestrzenią wymiany informacji i poglądów, które
pomagają diagnozować zjawiska patologiczne. Przeciwdziałanie ideologiom
* The article is an elaboration of the arguments and considerations presented in another paper.
See S. Kowalska, Freedom of Speech in the Face of Terrorism – Selected International Law Regulations, Adam Mickiewicz University Law Review 2018, vol. 8, s. 35-47.
1
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń
2002, s. 29-38; B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 11-42; J. L. Michalus,
Definicja terroryzmu międzynarodowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1993,
z. 4, s. 65-75; S. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego 2009, nr 1, s. 54-60; zob. U. D. Acharya, War on Terror or Terror Wars: The
Problem in Defining Terrorism, Denver Journal of International Law and Policy 2009, Vol. 37,
No. 4, s. 653-679; G. Bruce, Definition of Terrorism Social and Political Effects, Journal of Military and Veterans’ Health 2013, Vol. 21, No. 2, s. 26-30; A. Conte, The Nature and Definition
of Terrorism, [w:] tenże, Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism. Commonwealth Approaches: The United Kingdom, Canada, Australia and New Zealand, Heidelberg-Dordrecht-London-New York 2010, s. 7-37; O. Lizardo, Defining and Theorizing Terrorism:
A Global Actor-Centered Approach, Journal of World-Systems Research 2008, Vol. XIV, No. 2,
s. 91-118; A. Schmid, Terrorism - The Definitional Problem, Case Western Reserve Journal of
International Law 2004, Vol. 36, Iss. 2, s. 375-419.
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o negatywnych konotacjach jest tak istotne, iż w art. 20 Międzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych zobowiązano państwa – sygnatariuszy do ustawowego zakazania propagandy wojennej oraz popierania nienawiści
na tle narodowym, rasowym lub religijnym. Propagandę, o której mowa w art.
20 ust. 1 można rozpatrywać przez pryzmat klasycznych konfliktów w sferze
wewnętrznej lub zewnętrznej 2. Natomiast propaganda terrorystyczna afirmuje
przemoc, terror i nienawiść zarówno w sferze -endo, jak i -egzo. Na początku
XXI wieku zjawisko terroryzmu osiąga rozmiary pandemii. Terroryści coraz
częściej przeprowadzają ataki na odległość w formie pozamilitarnej, co implikuje sposób rozumienia „zbrojnej napaści”, „prawa do samoobrony” 3 w kontekście art. 51 KNZ 4, a także określania odpowiedzialności międzynarodowej
non-state actors 5. Zmienia się definicja „siły” 6 w związku z atakami terrorystycznymi w postaci amorficznej. Organizacje terrorystyczne posługując się zglobalizowanymi mediami mogą destabilizować funkcjonowanie państwa oraz organizacji międzynarodowych.
Wolność słowa nie oznacza, że z ochrony prawa korzysta każda wypowiedź. Na „wolnym rynku idei” 7 nie mogą funkcjonować wypowiedzi o cha-

A. Gliszczyńska-Grabias, Zakaz propagandy wojennej, [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012, s. 505,
506.
3
O. Bakircioglu, The Right to Self-Defence in National and International Law: The Role of the
Imminence Requirement, Indiana International & Comparative Law Review 2009, Vol. 19, No.
1, s. 1-48; T. Gadkowski, Problematyka samoobrony na tle zakazu użycia siły zbrojnej w prawie
międzynarodowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 3, s. 5-20; J. A.
Green, F. Grimal, The Threat of Force as an Action in Self-Defense Under International Law,
Vanderbilt Journal of Transnational Law 2011, Vol. 44, s. 285-329; M. Kowalski, Prawo do
samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego, Warszawa 2013, s. 13 i nn.
4
Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26 czerwca 1945 roku w San Francisco, Dz. U. z 1947
r. Nr 23, poz. 90; Rozważania o prawie do samoobrony (art. 51 KNZ) w kontekście zagrożenia
terrorystycznego, zob. J. Barcik, Koncepcja samoobrony w prawie międzynarodowym w dobie
„wojny z terroryzmem”, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, t. 3, nr 1, s. 99-111.
5
W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe,
Warszawa 2014, s. 605, 745-747.
6
Por. P. Łaski, Uwagi na temat siły i jej stosowania w prawie międzynarodowym, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 12, s. 61-83.
7
A. Bodnar, M. Szuleka, Koncepcja „nadużycia prawa” w Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności a mowa nienawiści, [w:], Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty
prawne i społeczne, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias
Warszawa 2010, s. 151; Szerzej o koncepcji „free marketplace of ideas”, zob. A. Biłgorajski,
Doktryna „wolnego rynku idei”. Geneza, ewolucja oraz praktyczne zastosowanie, Z Dziejów Prawa
2
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rakterze antysemickim, rasistowskim, ksenofobicznym, nawołujące bądź propagujące przemoc, reżimy totalitarne oraz poglądy leżące u ich podstaw. W art.
19 ust. 3 MPPOiP podkreślono, że realizacja wolności wypowiedzi „pociąga
za sobą specjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność” („this article carries
with it special duties and responsibilities”). Technologie komunikacyjne ułatwiają nagłaśnianie zamachów, werbowanie nowych członków oraz porozumiewanie za pomocą specjalnych kodów. Organizacje terrorystyczne wprowadzają do sieci filmy z egzekucji zakładników przekształcając przemoc w zmedializowaną. Terroryści dążą do wypełnienia informacji swoją treścią. Przekaz
medialny o zamachach terrorystycznych selektywnie ukierunkowuje uwagę odbiorcy.
W sieci informacja może być przechwycona lub zmodyfikowana (fabrykacja danych). Wiele portali i witryn instytucji państwowych nie jest wystarczająco zabezpieczonych na wypadek ataków hakerskich. Ataki cyberterrorystyczne wywołują wiele szkód: kradzież danych osobowych, wyprowadzanie
środków z kont bankowych, rozsyłanie wirusów, blokowanie serwisów, systemów alarmowych 8. Media stanowią źródło wiadomości, ale w rękach terrorystów mogą okazać się narzędziem indoktrynacji, wywoływania dezinformacji.
Terrorystyczny modus operandi a ochrona praw człowieka w kontekście
wolności słowa
Obecnie w wielu krajach obserwuje się zaostrzanie nastrojów społecznych.
Przeciwdziałanie radykalizmowi należy rozszerzyć na zapobieganie i walkę
z mową nienawiści (hate speech) w mediach tzw. „radykalizacja online” 9. Brak
konsekwentnych działań może skutkować ekstremizmem oraz rozprzestrzenia-

2011, t. 4 (12), s. 111-133; D.E. Ho, F. Schauer, Testing the Marketplace of Ideas, New York
University Law Review 2015, Vol. 90, No. 4, s. 1160-1227; E. Volokh, In Defense of the
Marketplace of Ideas/Search for Truth as a Theory of Free Speech Protection, Virginia Law Review
2011, Vol. 97, No. 3, s. 595-601; Por. P. Maggiore, Viewer Discretion is Advised: Disconnects
between the Marketplace of Ideas and Social Media Used to Communicate Information during
Emergencies and Public Health Crises, Michigan Telecommunications and Technology Law
Review 2012, Vol. 18, Iss. 2, s. 627-660.
8
Szerz. S. Kowalska, Prawa człowieka a terror i terroryzm, Kalisz 2008, s. 56 i nn.
9
Skarga rozpatrzona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu: Magyar
Tartalomszolgáltatók Egyesülete i Index.hu v. Węgry, 2016 r., nr 22947/13 - mowa nienawiści
w sieci, zob. także skargę Fouad Belkacem v. Belgia, 2017 r., nr 34367/14.
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niem zjadliwych form przemocy. Aktualnie wśród przyczyn radykalizacji wymienia się pogarszającą sytuację ekonomiczną, deficyt pracy, wykluczenie
i marginalizację społeczną spowodowaną pochodzeniem, płcią, wiekiem, stanem zdrowia, religią 10. Narastająca fala migracji stanowi kolejne wyzwanie dla
państw europejskich 11. W wielu krajach zwiększa się liczba ataków na ośrodki
dla uchodźców. Eskalują akty terroru motywowane skrajną ideologią, np. prawicową, lewicową, separatystyczną. Wyłania się obawa, iż „osoby o takich poglądach mogą próbować wykorzystać ataki terrorystyczne jako narzędzie do realizacji własnych interesów, w tym traktować je jako mechanizm służący do
wspierania lub atakowania imigrantów/uchodźców” 12. Współegzystowanie
kultur wymaga zrozumienia, tolerancji oraz empatii. Przekaz medialny powinien być zróżnicowany, tzn. uwzględniać różnych odbiorców także przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, językowych. Terroryści za pomocą zamachów oraz środków masowego przekazu wpływają na formowanie określonych postaw i poglądów. Należy zapobiegać rozprzestrzenianiu idei, które intensyfikują agresywne przesycone nienawiścią zachowania.
Wolność słowa jest uprawnieniem jednostki, które realizowane może
sprawić, iż zarówno w sferze wertykalnej, jak i horyzontalnej będzie zachodził
proces formowania czynnego zaangażowania. Debata publiczna pozwala na
eksplorację i poszukiwanie wspólnych płaszczyzn porozumienia. Niezwykle
istotne jest, aby nie dopuszczać do zakamuflowanej bądź jawnej przemocy lub
cenzury, gdyż wywiera destrukcyjny wpływ na społecznie wartościowe inicjatywy.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów w sprawie zapobiegania radykalizacji postaw prowadzącej do brutalnego ekstremizmu, Bruksela, dnia 14 czerwca 2016 r., COM (2016) 379.
11
Zob. A. Potyrała, Współczesne uchodźstwo. Próby rozwiązania międzynarodowego problemu,
Poznań 2005; tenże, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza,
istota i praktyka aktywności, Warszawa 2015.
12
S. Wojciechowski, Współczesne zagrożenie terroryzmem w Unii Europejskiej, Biuletyn Instytutu
Zachodniego 2016, nr 262, s. 2.
10
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W świetle prawa „wypowiedź” może mieć wymiar nie tylko słowny, ale
także pozawerbalny (art. 19 PDPC 13, art. 19 MPPOiP 14, art. 10 EKPC 15), np.
ekspresja artystyczna. Działalność mediów i prasy poprzez wizualizację przekazywanej informacji nie powinna jednak generować ani utwierdzać sztucznych
podziałów w społeczeństwie. W 2015 roku na okładce francuskiego tygodnika
„Charlie Hebdo” ukazała się karykatura proroka Mahometa, która przez część
osób została odebrana jako zniewaga wymierzona w muzułmanów oraz prowokacja w celu wywołania konfliktu nienawiści. Rysownik, autor karykatury Renald Luzier powiedział: „To jest nasza okładka (...), nie taka, jakiej chcieliby
od nas terroryści (…). Wcale się nie martwię (...), wierzę w inteligencję ludzi,
inteligencję humoru” 16. Artyści swoim wypowiedziom nadają niekiedy charakter karykatury lub satyry. Forma satyryczna powinna być jednak zgodna z zasadami współżycia społecznego oraz mieć uzasadniony społecznie cel - ochronę
ważnych i powszechnie akceptowanych wartości 17. Należy podkreślić, iż wolność słowa odznacza się wewnętrzną logiką, która oscyluje wokół istoty praw
człowieka a nie afirmowania przemocy.
W art. 4b Konwencji o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców
przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej,
w tym przeciwko dyplomatom 18, uwypuklono znaczenie wymiany informacji
w celu skoordynowania działań z zakresu anti-terrorism. Od czasu przyjęcia
Konwencji zmieniły się technologie informacyjno-komunikacyjne, np. telewizja internetowa, telefonia komórkowa czwartej generacji (4G). Nagłaśnianie
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta podczas trzeciej sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ w Paryżu dnia 10 grudnia 1948 r.
14
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku
dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167.
15
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podpisana w Rzymie dnia
4 listopada 1950 r., Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284.
16
Jest nowy numer "Charlie Hebdo". 3 mln nakładu, 5 wersji językowych, sprzedaż w ponad
20 krajach, [online] https://www.newsweek.pl/swiat/nowy-numer-charlie-hebdo-magazyn-mamahometa-na-okladce/qmfhbl8 [dostęp: 01.11.2018].
17
J. Sobczak, Prawo do wizerunku, prywatności i godności wobec wolności słowa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia 2008, Vol. XV, No. 1, s. 81.
18
Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej w tym przeciwko dyplomatom sporządzona w Nowym Jorku
dnia 14 grudnia 1973 r., Dz. U. z 1983 r., Nr 37, poz. 168; W późniejszych aktach prawa
międzynarodowego również podkreśla się rolę skoordynowanych działań, transgranicznej wymiany informacji o zagrożeniach oraz zintensyfikowania współpracy między państwami w zakresie antyterroryzmu.
13
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ataków terrorystycznych w mediach powoduje psychologiczną reakcję łańcuchową – ludzie zaczynają popadać w strach, co może odbierać zdolność konstruktywnego działania oraz podejmowania decyzji, a z drugiej strony skrajnie
podwyższać w świadomości ryzyko wystąpienia czynów przestępczych. W rezultacie może nastąpić uśpienie czujności w sytuacji pojawienia się rzeczywistych symptomów wskazujących na zamach terrorystyczny.
Organy władzy publicznej nie powinny lekceważyć sygnałów o planowanych atakach. W tej materii szczególne znaczenie nabierają dwa komponenty
wolności słowa: wolność przekazywania oraz otrzymywania wiadomości 19. Na
podstawie analizy zasady, iż państwo odpowiada za osoby będące pod jurysdykcją 20 można wyciągnąć wniosek, iż organy władzy publicznej powinny
wdrażać odpowiednie środki (appropriate measures) nie tylko na wypadek niebezpieczeństw, o których posiadają wiedzę, ale perspektywicznie przygotować
społeczeństwo na zagrożenia, które mogą pojawić się jako konsekwencja możliwej do przewidzenia działalności człowieka. Taktyka i instrumentalium terrorystyczne jest nieustannie modernizowane. Terroryści w celu realizacji main
target posługują się różnymi środkami - samochodami, wagonami metra i kolei, samolotami. Zamachy coraz częściej przybierają formę wirtualną (cyberterroryzm) 21. Atak w formie sabotażu w sieci może wywołać dysfunkcjonalność
newralgicznych struktur państwa, systemów łączności i zdalnego sterowania,
np. elektrowni atomowych, szpitali, lotnisk.
Do niezwykle ekspansywnych należy bioterroryzm. Transgraniczność,
szybka replikacja, rozprzestrzenianie oraz trudności w zdiagnozowaniu mogą

Szerzej o komponentach „freedom of expression” na gruncie strasburskim, zob. M. Macovei,
Freedom of Expression. A Guide to the Implementation of Article 10 of the European Convention on
Human Rights, Council of Europe, Strasbourg 2004, s. 8 i nn.
20
M. Fitzmaurice, Contemporary Issues in International Environmental Law, CheltenhamNorthampton 2009, s. 202.
21
T. R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2016, nr 15 (8), s. 15-16; P. W. Brunst, Terrorism and the Internet: New Threats Posed by Cyberterrorism and Terrorist Use of the Internet, [w:]
A War on Terror? The European Stance on a New Threat, Changing Laws and Human Rights
Implications, red. M. Wade, A. Maljevic, New York 2010, s. 51-78; M. Grzelak, K. Liedel,
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, Bezpieczeństwo Narodowe 2012, nr 22, s. 125-139; J. Wasilewski, Zarys definicyjny cyberprzestrzeni,
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9 (5), s. 225-234; G. Weimann, Cyberterrorism: The Sum of All Fears?, Studies in Conflict & Terrorism 2005, Vol. 28, Iss. 2, s. 129-149.
19
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w krótkim czasie spowodować dużą liczbę ofiar. Patogeny mogą zostać wykorzystane do zatrucia żywności, pasz dla zwierząt, ujęć wody, skażenia gleby
i powietrza. Naukowcy ostrzegają, iż terrorysta, który wejdzie w posiadanie
materiału genetycznego może we własnym zakresie stworzyć szereg wirusów,
np. ospy (Varicella), Ebola (Zaire Ebolavirus). Wśród możliwych do skonstruowania w laboratorium wymienia się także wirusa HIV (Human Immunodeficiency Virus) 22. Ponadto istnieje obawa tworzenia wirusów artefaktów, które
wcześniej nie występowały w środowisku naturalnym lub modyfikowania już
istniejących w celu zwiększania zjadliwości oraz siły rażenia. Nadawanie bioinżynierii „podwójnego” zastosowania przyczyniło się do wykrystalizowania pojęcia terroryzmu genetycznego. Zagrożenie zwiększa „biological arms race” 23
między krajami, państwami – sponsorami oraz aktorami pozapaństwowymi,
które odznaczają się coraz większą możliwością wywierania nacisku na społeczność międzynarodową. Renomowane wydawnictwa decydują się na nieudostępnianie procedur badawczych, które mogłyby zostać wykorzystane do celów
niezwiązanych z etosem naukowym, np. syntezy fragmentów DNA do wyprodukowania groźnych wirusów lub ich mutacji. Należy wskazać, że w tym kontekście „autocenzura” nie ma na celu ograniczania wolności słowa czy ogłaszania wyników badań naukowych, lecz ochronę jednostek przed pozyskiwaniem
danych w celach przestępczych. Rozpatrując definicje i typologie terroryzmu
nie można poprzestawać tylko na zapoznaniu się ze skutkami zamachu terrorystycznego. Istotna jest umiejętność spojrzenia na konkretny zamach z szerszej
perspektywy. Kwalifikacja czynu powinna polegać na wielopłaszczyznowym
przeanalizowaniu sytuacji, uwarunkowań sensu largo oraz przeobrażeń terrorystycznego paradygmatu.
Niebezpieczeństwo związane jest także z tzw. atakami mieszanymi (Blended Attack), w których dochodzi do skumulowania „tradycyjnego” terroryzmu
z nowoczesnymi technologiami na przykład ładunkami wybuchowymi w połączeniu z rozproszonymi patogenami lub substancjami chemicznymi i radiologicznymi (terrorism chemical/radiological). Skażenie materiałem promienio-

M. Gałuszka, Terroryzm i biotechnologia ryzyka a przyszłość gatunku ludzkiego, [w:] Oblicza
współczesnego terroryzmu, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Toruń 2006, s. 159.
23
M. Binczycka-Anholcer, A. Imiołek, Bioterroryzm jako jedna z form współczesnego terroryzmu,
Hygeia Public Health 2011, nr 46 (3), s. 326.
22
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twórczym może nastąpić w sposób aktywny (np. eksplozja) lub w formie aerozolu. Izotopy promieniotwórcze są stosunkowo łatwe do zdobycia, np. w placówkach służby zdrowia, zakładach przemysłowych, fabrykach chemicznych.
Do nierozszczepianych materiałów radioaktywnych należy cez-137, który jest
wykorzystywany w radiografii, do produkcji szkła, ceramiki, fotokomórek, etc.
Zachorowalność na nowotwory może wystąpić nawet po trzydziestu latach od
absorpcji przez organizm. Pojemnik z cezem (caesium) odnaleziono na przykład na terenie parku w Moskwie 24. Ekolodzy apelują o monitoring odpadów
przemysłowych, substancji toksycznych, składowania śmieci. Proliferacja broni
masowego rażenia wymaga skoordynowanej współpracy transgranicznej. Na
jednym ze składowisk w Afryce Południowej ujawniono kradzież 130 beczek
zawierających odpady wzbogaconego uranu 25. Występuje zagrożenie czarnorynkowego nabywania uranu U-235 lub plutonu Pu-239 do konstruowania
„brudnych bomb” (Dirty Bomb/Radiological Dispersal Device - RDD 26). Na
świecie działają organizacje przestępcze zajmujące się przemytem materiałów
nuklearnych z terenów byłego ZSRR. Brak odpowiednich zabezpieczeń budynków wojskowych, instytutów badawczych oraz zakładów przemysłowych,
w których gromadzono, przechowywano lub wytwarzano materiały rozszczepialne podwyższa ryzyko kradzieży materiałów nuklearnych. Jako unacznienie
można podać, iż 73 kg wysoko wzbogaconego uranu na terenie Instytutu Kurczatowa (Курчатовский Институт) 27 znajdowało się w metalowych szafkach
typu szkolnego, których jedynym „zabezpieczeniem” był łańcuch 28.
Z kolei w kompleksie Czelabińsk-65 (Челябинск-65), pluton umieszczono
J. M. Deutch, Zagrożenie nuklearne, [w:], Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny.
Ataki chemiczne. Bronie bioterrorystów. Zagrożenie nuklearne. Dokumenty, red. Y. Alexander,
M. Hoenig, Warszawa 2001, s. 82-83.
25
Tamże, s. 79.
26
Por. A. Durakovic, Medical Effects of a Transuranic "Dirty Bomb”, Military Medicine 2017,
Vol. 182, Iss. 3-4, s. 1591-1595; J. Magill, D. Hamilton, K. Lützenkirchen, M. Tufan,
G. Tamborini, W. Wagner, V. Berthou, A. Zweidorf, Consequences of a Radiological Dispersal
Event with Nuclear and Radioactive Sources, Science and Global Security 2007, Vol. 15, Iss. 2,
s. 107-132.
27
Obecnie: Narodowe Centrum Badawcze „Instytut Kurczatowa” z siedzibą w Moskwie. Instytut został założony przez radzieckiego fizyka Igora Wasiljewicza Kurczatowa (Игорь Васильевич
Курчатов) w 1943 roku. Kurczatow prowadził badania nad ferroelektrycznością, fizyką plazmy,
energią jądrową. Pierwszą eksplozję radzieckiej bomby atomowej РДС-1 (RDS-1, Pierwaja
Mołnia – Pierwsza Błyskawica) przeprowadzono 29 sierpnia 1949 r.
28
M. K. Janiak, E. Lisiak, M. Bilski, Zagrożenia terroryzmem radiologicznym i nuklearnym, Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 2002, t. 65, s. 58.
24
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w magazynie z oknami, do którego dostępu „strzegła” jedynie kłódka 29. Wzrasta niebezpieczeństwo przeprowadzania ataków na elektrownie jądrowe w celu
zdobycia materiałów radioaktywnych lub wywołania katastrofy ekologicznej.
Nasuwa się wniosek, iż współczesny terroryzm stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa jak i środowiska naturalnego. Należy wzmocnić infrastrukturę krytyczną, skorelować system rezerw strategicznych z systemami
operacyjnymi 30, a także zapewniać zharmonizowane przepisy materialnoprawne i proceduralne.
Strategia antyterrorystyczna wymaga rozwiązań międzyresortowych, co
wskazuje na rolę sprawnej komunikacji oraz przepływu informacji. Organy
władzy publicznej powinny prowadzić dialog z obywatelami w celu identyfikacji i definiowania dobra wspólnego, którym w obliczu zagrożenia terrorystycznego jest bezpieczeństwo. Należy dostrzegać aspekt bezpieczeństwa cyfrowego,
ponieważ atak cyberterroryzmu może mieć skutki także w świecie rzeczywistym. Przestrzeń medialna nie powinna być reżyserowana i określana przez terrorystów. Media powinny powstrzymywać się od dyspersji informacyjnej, aby
nie stać się instrumentem w rękach terrorystów do rozsiewania bardaku, wiadomości apokryficznych czy postów typu „troll”.
Terroryści dążą do sparaliżowania wolności słowa w zakresie przekazywania i udostępniania informacji o zagrożeniach. Nie można jednak arbitralnie
ograniczać lub uniemożliwiać dostępu do informacji publicznej 31. Otrzymując
decyzję negatywną jednostce przysługuje prawo do efektywnego środka odwoławczego (right to an effective remedy). W działaniach antyterrorystycznych
punktem odniesienia powinna być ludzka godność 32. Kierowanie się dignitas

Tamże.
Definicja legalna „infrastruktury krytycznej”: art. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 z późn. zm.; natomiast w art. 3
pkt. 2a pojęcie „europejska infrastruktura krytyczna”; zob. załącznik do Uchwały Nr 67 Rady
Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”, M.P. z 2013 r., poz. 377.
31
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2001, Nr 112,
poz. 1198 z późn. zm.
32
M. Urbańczyk, Od godności dobrze urodzonych po egalitarne szlachectwo dla wszystkich. Szkice
ze studiów nad ideą godności człowieka, Czasopismo Prawno-Historyczne 2014, t. LXVI, z. 2,
s. 183; zob. także tenże, Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej,
Poznań 2009.
29
30
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skłania do werbalizowania strategii antyterrorystycznej z uwzględnieniem aksjologii wolności słowa. Opinie krytyczne mogą stanowić bodziec do przeorganizowania pewnych sfer życia publicznego, zreformowania przepisów. Z kolei fałszywe, obraźliwe czy sfabrykowane informacje mogą naruszyć swobodę
wypowiedzi. Substancjalność i esencja wolności słowa jest wskazówką do określania formy i treści wypowiedzi oraz komunikatów przekazywanych przez
funkcjonariuszy w związku z zamachami terrorystycznymi.
Według standardów strasburskich korzystanie z wolności słowa nie powinno wiązać się z arbitralną i nieproporcjonalną ingerencją w prawa jednostki. Tabloidy nierzadko wyszukują i przekazują informacje, które tworzą
otoczkę przesiąkniętą przemocą. Informacja dotycząca terroryzmu wypełnia
quasi – „kryteria”, co sprawia iż w tym kontekście implementacja wolności
wypowiedzi może napotykać trudności. Narracja informacyjna może zjednoczyć w celu uskuteczniania profilaktyki i prewencji lub włączyć w działania
w oparciu o manipulację psychologiczno-emocjonalną oraz perswazję propagującą postawy, które w rzeczywistości stanowią zaprzeczenie aksjologii wolności słowa.
Według art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka korzystanie z swobody wypowiedzi może podlegać „wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego
ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia
i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji
poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej” 33.
Ograniczenia swobody wypowiedzi powinny posiadać podstawy prawne oraz
być zgodne z rule of law. Należy wypośrodkować ogólny interes społeczny
z prawami fundamentalnymi jednostki 34. Pojęcie „bezpieczeństwo państwowe”
czy „bezpieczeństwo publiczne” narażone jest na wykładnię ekstensywną.
W celu racjonalizacji klauzul limitacyjnych należy odwołać się do rdzenia the
Szerz. I. C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010, s. 21 i nn.
34
A. Redelbach, Wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, z. 3, s. 19-21.
33
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human rights oraz przeciwdziałać asymetrii między prawem a praktyką. Przyjmuje się, iż „jest oczywiste, że jako prawo człowieka wolność słowa nie może
być wartością absolutną, tzn. dopuszczającą w każdych warunkach prawo powiedzenia czegokolwiek komukolwiek, bez względu na możliwe do przewidzenia skutki takiego zachowania. Gdyby uznać ją za taką właśnie wartość, wówczas przestanie być ona instrumentem ochrony innych praw człowieka, a stanie
się narzędziem ich naruszania” 35. Skoro dzięki wolności słowa można dążyć do
prawdy 36, w kontekście niniejszych rozważań może wspomóc ukazywanie rzeczywistych motywacji terrorystów. Realizowanie wolności słowa w duchu praw
człowieka pomaga w rekonstruowaniu i dekodowaniu znaczeń w celu efektywniejszej oraz skuteczniejszej ochrony przed patologicznymi zjawiskami społecznymi.
Rozwój nauki i techniki sprawia, że wyłania się coraz więcej dylematów
na tle ochrony prawa do prywatności. W strategii „Sprawne Państwo 2020”
napisano: „W rzeczywistości cyfrowej stajemy przed potrzebą redefinicji całego
procesu związanego z wymiarem sprawiedliwości – tego, co państwo może robić w sieci, aby przeciwdziałać przestępstwom, a czego robić nie powinno, aby
nie zagrozić indywidualnym wolnościom. Poczucie bezpieczeństwa traktować
należy jako wartość bezwzględną (…). Sprawne państwo to sprawne i skuteczne realizowanie tradycyjnych funkcji państwa ze współczesną nową wartością dodaną w postaci technologii cyfrowych” 37. Internet jest ekspansywnym
i prężnie rozwijającym się źródłem informacji. Należy zatem precyzyjnie określić podstawy prawne, kompetencje oraz limitacje czynności służb specjalnych.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w skardze Centrum för Rättvisa
przeciwko Szwecji 38 rozważał kwestię wywiadu elektromagnetycznego (Signals
Intelligence - SIGINT). Szwedzka fundacja działająca na rzecz praw i wolności
człowieka podniosła, że informacje, które przekazuje i otrzymuje za pomocą
telefonów oraz mobilnej sieci szerokopasmowej mogą być przechwycone przez
organy władzy publicznej. Rozpoznanie elektromagnetyczne zostało uregulo-

W. Wacławczyk, Swoboda wypowiedzi jako prawo człowieka, [w:] Prawa człowieka. Wybrane
zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa 2009, s. 258.
36
Tamże, s. 247, 258.
37
Załącznik do uchwały Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia
strategii „Sprawne Państwo 2020”, M.P. z 2013 r., poz. 136, s. 6.
38
Skarga Centrum för Rättvisa v. Szwecja, 2018 r., nr 35252/08.
35
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wane w szwedzkiej ustawie, która określiła dopuszczalny czas stosowania SIGINT. Powyższy akt prawny przewidywał możliwość aplikowania SIGINT do
sygnałów elektromagnetycznych generowanych transgranicznie, a nie na terenie kraju. W rezultacie zostały zapewnione odpowiednie przepisy materialne
i proceduralne. Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniu z dnia 19
czerwca 2018 roku nie stwierdził naruszenia art. 8 EKPC (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego).
Z kolei w innej skardze organizacja pozarządowa otrzymała negatywną
decyzję od agencji wywiadowczej BIA (Bezbednosno-informativna agencija)
w sprawie udzielenia informacji o osobach objętych elektroniczną inwigilacją
w Serbii. Skarżącym jako powód odmowy podano ochronę danych osobowych. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, iż decyzja była nieuzasadniona, ponieważ informacje te są istotne dla debaty publicznej 39. W celu
ochrony mieszkańców przed zamachem terrorystycznym może zostać podjęta
decyzja o ingerencji w prawa i wolności. Należy jednak podkreślić, iż wdrażanie
czynności profilaktycznych i prewencyjnych nie oznacza przyzwolenia na arbitralną inwigilację. Działania, które wiążą się z ingerencją w sferę prywatną powinny być proporcjonalne 40.
W przypadku przestępczości terrorystycznej dopuszcza się niekiedy węższy zakres znaczeniowy „uzasadnionego podejrzenia” (reasonable suspicion).
Należy jednak wskazać, że „uzasadnione podejrzenie” powinno być rozpatrywane w sposób obiektywny, zindywidualizowany, adekwatnie do okoliczności,
a nie wyrastać na uprzedzeniach czy stereotypach. W skardze Savriddin Dzhanobiddinovich Dzhurayev 41 skarżący uciekł z Tadżykistanu do Rosji z powodu
prześladowań i przypisywania współpracy z organizacją paraterrorystyczną.
Władze Tadżykistanu wystąpiły o ekspulsję. W Rosji zarządzono deportację.
Skarżący został porwany i uprowadzony. W Tadżykistanie był maltretowany.
Torturami wymuszano przyznanie do czynów, których mężczyzna nie popełnił, a za które został skazany na dwadzieścia sześć lat więzienia. Europejski Try-

Skarga Youth Initiative for Human Rights v. Serbia, 2013 r., nr 48135/06; zob. skargę Delfi
AS v. Estonia, 2015 r., nr 64569/09.
40
Szerzej o principle of proportionality w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, zob. S. Kowalska, W poszukiwaniu ochrony przed bezprawnością i arbitralnością –
strasburskie standardy praw człowieka, Poznań 2014, s. 5 i nn.
41
Skarga Savriddin Dzhanobiddinovich Dzhurayev v. Rosja, 2013 r., nr 71386/10.
39
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bunał Praw Człowieka orzekł naruszenie art. 3 EKPC (zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania).
Terroryzm jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym i złożonym. Postuluje się o zweryfikowanie koncepcji obowiązków negatywnych i pozytywnych
państwa. Status negativus oznacza, że państwo powinno powstrzymywać się od
bezzasadnych i arbitralnych ingerencji w sferę praw i wolności. Natomiast status positivus – uwypukla znaczenie podejmowania działań, które wychodzą
poza indywidualne możliwości jednostki. Strategia antyterrorystyczna powinna być nieustannie weryfikowana w oparciu o szybką, rzetelną wymianę
informacji oraz współpracę transgraniczną z odpowiednimi organami i służbami 42. Posługując się określeniem „bezpieczeństwo państwa” nie powinno się
podejmować decyzji o wydaleniu do kraju, w którym występuje rzeczywiste
zagrożenie dla życia lub zdrowia.
W skardze J.K. i inni przeciwko Szwecji 43 skarżący Irakijczycy uważani
byli za kolaborantów, ponieważ w Iraku prowadzili firmę współpracującą z armią amerykańską. Rodzinie grozili członkowie Al-Kaidy. Groźby były realne,
gdyż córka jednego ze skarżących zmarła, wkrótce po tym jak samochód,
w którym podróżowała, został ostrzelany przez bojowników. Skarżący wystąpili z wnioskiem o azyl w Szwecji, który został rozpatrzony negatywnie. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, iż wydalenie oznaczałoby naruszenie
praw podstawowych oraz naraziłoby skarżących na nieludzkie poniżające traktowanie, o którym jest mowa w art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 44.
Z kolei w skardze Igor Portu Juanenea i Martin Sarasola Yarzabal 45 dwóch
obywateli Hiszpanii zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem podłożenia bomby na lotnisku w Madrycie. Skarżący zostali pozbawieni wolności bez
decyzji odpowiedniego organu państwowego. W okresie detencji doznali poważnych obrażeń. Środki przymusu były niewspółmierne do zaistniałego zagrożenia ani nie miały na celu osłabienia oporu podczas zatrzymania, ponieważ
Zob. Ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz. U. 2016 r., poz.
904 z późn. zm.
43
Skarga J. K. i inni v. Szwecja, 2016 r., nr 59166/12; por. skargę H i B. v. Wielka Brytania,
2013 r., nr 70073/10, 44539/11; Máté Szabó i Beatrix Vissy v. Węgry, 2016 r., nr 37138/14.
44
Szerz. S. Kowalska, W poszukiwaniu ochrony przed bezprawnością i arbitralnością …, s. 38-46.
45
Skarga Igor Portu Juanenea i Martin Sarasola Yarzabal v. Hiszpania, 2018 r., nr 1653/13; zob.
także skargę Haroon Aswat v. Wielka Brytania, 2013 r., nr 17299/12.
42
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utrzymywano je w ciągu następnych dni. Trybunał strasburski w orzeczeniu
z dnia 13 lutego 2018 roku stwierdził naruszenie art. 3 EKPC. Działania rozpoznawczo-operacyjne nie powinny przekraczać granicy wynikającej z analizowanej normy konwencyjnej. Należy pamiętać, iż jednym z głównych celów
terrorystów jest spowodowanie wprowadzenia przez państwo demokratyczne
zbyt restrykcyjnych ograniczeń praw i wolności, a w działaniach profilaktyczno-prewencyjnych uruchomienia faktora arbitralności. Prowadząc profilaktykę i prewencję terroryzmu należy dokładać starań, aby prawa człowieka
były rozumiane w sposób obiektywny, ponieważ powinny stanowić ochronę
dla mieszkańców, a nie „parasol ochronny” dla tych, którzy odbierają je innym.
Konkluzje
Manipulacja strachem wywołuje zakłócenia w odbiorze, przekazie oraz
przepływie informacji. Indoktrynacja terrorystyczna jest prowadzona w sposób
skomasowany. Terroryści sięgają po dyspersję informacyjną, aby wywołać jak
największą psychozę, niekontrolowane reakcje i chaos. W celu zdezintegrowania opinii publicznej i zdyskredytowania państwa, terroryści posługują się infrastrukturą informacyjną – mediami tradycyjnymi jak i elektronicznymi. Brutalna i podstępna propaganda uderza w istotę wolności słowa. Terroryści dążą
do deprecjacji prawa, państwa i praw człowieka, a za pomocą mediów do manipulacji, wygenerowania określonego state of mind w społeczeństwie oraz pozbawienia informacji atrybutu pluralizmu. Zagwarantowanie wielości idei i poglądów warunkuje rozwój społeczeństwa demokratycznego. Korzystanie
w sposób obiektywny z wolności słowa jest ochroną przed pułapką ideologiczną zastawianą przez terrorystów. Dyskurs publiczny zapobiega kreowaniu
zmultiplikowanego obrazu oraz pseudorzeczywistości. Wolność słowa powinna być faktycznie realizowanym uprawnieniem jednostki, a nie „dekoracją”
społeczeństwa obywatelskiego.
Eskalacja aktów terroryzmu skłania do zrewidowania koncepcji obowiązków negatywnych i pozytywnych państwa w celu podnoszenia skuteczności
działań z zakresu anti-terrorism. Należy zapobiegać przejawom wskazującym
na próby zastąpienia esencji praw człowieka – rdzeniem niezgody, dyskryminacji, arbitralności. Wolne media są niezbędnym czynnikiem progresu demokracji. Należy jednak zważać, aby nie ulegać narracji niezgodnej z freedom of
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speech, gdyż wówczas zamiast rzetelnej informacji może pojawić się antyinformacja ukierunkowana przez terrorystów zgodnie z ich ideologią. Odczytywanie klauzul limitacyjnych powinno przeprowadzać się w perspektywie jednostki, a nie technicznych i ekonomicznych aspektów globalizacji. Prawa człowieka stanowią kompas prowadzący ku wartościom uniwersalnym, które jednoczą ludzi neutralizując bierność. Natomiast w działaniach legislacyjnych pobudzają do stanowienia perspektywicznych regulacji w celu ochrony praw człowieka zarówno w stanie stabilizacji, jak i w obliczu wystąpienia zagrożenia.
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Terrorism and Freedom of Speech
– Considerations in the Light of the
International Law
Freedom of speech constitutes a legal and axiological basis for the democratic society and plays a significant part in the expression, development and
creativity of individuals. These days a specific phenomenon is growing
in strength whose oppressive nature is targeted at human rights. Terrorism
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makes a dynamic, amorphous and hybrid form of crime. Tactics and terrorist
equipment is being constantly modernised for the use of insidious and mischievous violence. Terrorist attacks are more and more often conducted in cyberspace. The public sphere constitutes space for exchanging information,
concepts and beliefs which may be helpful in both revealing and counteracting
pathological social phenomena. This article presents selected international law
regulations for the effective prevention of terrorism.
Keywords: terrorism, anti-terrorism, freedom of speech, international law,
human rights
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Wolność słowa w Internecie
wobec praw autorskich
po dwóch stronach Atlantyku

Zagadnienia wstępne
Istotnym problemem dla współczesnego stosowania prawa jest wyznaczanie granic swobody wypowiedzi w Internecie, co szczególnie uwidacznia się na
gruncie prawa autorskiego. Wiele problemów interpretacyjnych powodują hiperłącza, które są jedną z podstaw funkcjonowania portali społecznościowych.
Kwestia ta jest szczególnie istotna dla dziennikarzy, którzy publikują materiały
w Internecie odnoszące się do innych treści. Powoływanie się przez podmioty
uprawnione na naruszanie praw autorskich powoduje nawet blokowanie kont
podmiotów rzekomo wkraczających w cudze prawa autorskie, co istotne – bez
możliwości obrony i wyroku sądu.
Dla właściwego zrozumienia zagadnienia należy na początku przedstawić
krótko źródło problemu, czyli hiperłącza – tzw. linki. Wyróżniamy m.in.: linkowanie zwyczajne, linkowanie głębokie, linkowanie graficzne, a także embedding oraz framing. Dla młodego pokolenia rozróżnienie, a tym bardziej korzystanie z różnych form linkowania nie stanowi wyzwania. Natomiast sądy mają
z tym niekiedy problem i zlecają sporządzenie opinii biegłym. Dla przykładu
powołać warto postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2016 roku
w którym czytamy, że „strony spierają się, jednak zarówno co do samej definicji
embeddingu, jak i co do tego czy działania pozwanej w tym pojęciu się mieszczą.
(…) Ustalenie tych różnic, szczególnie wobec sprzecznych stanowisk stron,
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może wymagać wiadomości specjalnych i uzasadniać powołanie biegłego z zakresu informatyki” 1. Link zwyczajny to odniesienie do innej witryny –
jej strony głównej, natomiast link głęboki to bezpośrednie odesłanie do podstrony innej witryny. „Użytkownik uaktywnia hiperłącze kliknięciem elementu hipertekstowego, który jest zazwyczaj podkreślony albo wyróżniony kolorem” 2. Linkowanie graficzne polega na zakodowaniu linku (zwyczajnego
bądź głębokiego) w obrazku, na który trzeba kliknąć, by przejść do innej witryny. Embedding to inaczej osadzanie, wbudowanie, „łącze do zasobu wstawionego w tekście lub związanego z obrazem” 3. Mamy do czynienia z tą formą
np. umieszczając film z serwisu YouTube na własnej stronie. Można dzięki
temu obejrzeć materiał nie przechodząc na inną stronę. Istotną zatem różnicą
między embeddingiem a klasycznym linkowaniem jest fakt, że użytkownik wyświetla interesujący go materiał bez przekierowania do jego źródła. Z kolei framing to inaczej ramki. „Strony internetowe mogą składać się z kilku ramek,
każda jest oddzielnym dokumentem (…) są często wykorzystywane w Internecie jako zestaw odnośników do innych stron” 4. Wiąże się z nimi ryzyko,
że użytkownik nie jest świadomy, że nie przechodzi na inną stronę, lecz mimo
kliknięcia w link, pozostaje na tej samej.
Kolejnym aspektem problemu, jaki warto krótko omówić jest definicja
wolności słowa, która po obu stronach Atlantyku rozumiana jest nieco inaczej.
Fundament swobody wypowiedzi w Unii Europejskiej wyznacza Karta Praw
Podstawowych 5, w której w art. 11 wyrażono wolność słowa, myśli, komunikowania się oraz wolność i szacunek dla pluralizmu w mediach. Ponadto
w Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 6 artkuł 10 gwarantuje wolność wyrażania i przekazywania informacji, ale sam przepis jest, co
ważne, zatytułowany „Wolność wyrażania opinii”. W prawie polskim podstawy wolności słowa zostały zapisane w Konstytucji 7, w której m.in. mowa

Wyrok SA w Warszawie z 21.06.2016 r., sygn. akt.: I ACz 723/16 (LEX nr 2075736).
Microsoft. Encyklopedia Komputerowa, s. 260.
3
Tamże, s. 190.
4
Tamże, s. 224.
5
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE 2016
C 202.
6
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4
listopada 1950 r., Dz.U 1993 nr 61 poz. 284.
7
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
1
2
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jest o wolności środków społecznego przekazu, w tym expressis verbis wolności
prasy oraz wolności wypowiedzi i zakazie cenzury prewencyjnej.
W Polsce granice wolności wypowiedzi są wyznaczone m.in. przez obowiązki dziennikarzy oraz konstytucyjne prawo do prywatności. Z kodeksu cywilnego wywodzi się także prawo do ochrony szeroko rozumianych dóbr osobistych. Wynika na tym polu wiele sporów, o których Sąd Najwyższy wypowiedział się m.in. w taki sposób, że „nawet prawdziwość informacji zawartych
w materiale prasowym nie wyłącza bezprawności działania dziennikarza, jeśli
opatrzone są one m.in. upokarzającym komentarzem obliczonym na przekonanie czytelnika o określonych racjach nie za pomocą faktów podlegających
jego samodzielnej ocenie, lecz przy pomocy demagogii słów” 8. Jednocześnie
Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że dziennikarzom wolno krytykować działalność podmiotów w sferze publicznej. Pytanie jakie się tutaj nasuwa, to czy
można lub powinno się karać za udostępnianie (linkowanie) materiałów bezprawnych, nie w materii prawnoautorskiej, ale naruszania dóbr osobistych?
Polskie sądy takie udostępniania uznają za bezprawne 9.
Z kolei w Stanach Zjednoczonych Ameryki wolność prasy została zapisania w pierwszej poprawce do Konstytucji 10, w której zakazano ograniczania
wolności słowa i prasy. Regulacja amerykańska jest rozumiana o wiele szerzej
niż polska czy pochodząca z jakiegokolwiek innego kraju europejskiego,
o czym najlepiej świadczą wyroki sądów odnoszące się do granic swobody wypowiedzi.
Inaczej niż polski Sąd Najwyższy, w USA w wyroku Matal v. Tam czytamy, że wypowiedź „która poniża ze względu na rasę, pochodzenie etniczne,
płeć, religię, wiek, niepełnosprawność lub jakikolwiek inny podobny grunt,
jest nienawistna; będzie legalna, bo największą chlubą naszego orzecznictwa
w sprawie wolności słowa jest to, że chronimy wolność wyrażania myśli, której
nienawidzimy" 11. W kontraście do tego postanowienia przywołam kazus amerykańskiego serwisu Twitter, który posiada Hateful Conduct Policy. Postanowiono w nim, że nie można na portalu propagować przemocy przeciwko
Wyrok SN z dnia 27.02.2003 r., sygn. akt IV CKN1846/00 (LEX nr 143475).
zob. np. Wyrok SA w Katowicach z dnia 18.12.2013 r., sygn. akt V ACa 524/13 (LEX
nr 1415953).
10
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z 4.03.1789 r., https://www.senate.gov/civics/con
stitution_item/constitution.htm, [dostęp 12.03.2018].
11
Matal v. Tam, 582 U.S. ___ (2017).
8
9
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płciom, religiom, rasom i innym. Należałoby zatem zapytać, czy ten regulamin nie stoi wobec przywołanego wyroku w sprzeczności z amerykańską
ustawą zasadniczą? Warto się także zastanowić, czy rejestrując się na tym
portalu możemy zawrzeć z dostawcą taką umowę, która wydaje się być
jawnie sprzeczna z prawem?
Ważnym wyrokiem amerykańskim w tej materii jest także orzeczenie,
w którym uznano, że blogerzy mają takie samo prawo do wolności wypowiedzi jak dziennikarze i chroni ich w tym zakresie Pierwsza poprawka do
konstytucji 12. Zrównanie w statusie dziennikarzy tradycyjnych i blogerów, czyli dziennikarzy nowych mediów, jest kontynuacją tej linii orzeczniczej odnośnie do pierwszej poprawki, którą zapoczątkował w 1974 roku
wyrok w sprawie Gertz v. Robert Welch, Inc. 13 Sąd Najwyższy USA stwierdził
wtedy, że należy chronić nieprawdziwe stwierdzenia osób prywatnych, ponieważ najważniejsze znaczenie ma wolność słowa.
Wolność słowa wobec prawa autorskiego
Wolność słowa w Internecie po obu stornach Atlantyku próbuje się ograniczać z powołaniem na naruszanie praw autorskich. To problem, który rozwija się na naszych oczach i wciąż generuje więcej pytań i wątpliwości, niż pozwala skonstruować odpowiedzi.
W pracy dziennikarza istotna regulacja dotyczy odmowy ochrony prostym informacjom prasowym przez prawo autorskie. Należałoby się zatem zastanowić czy wpis o długości 140-280 znaków w serwisie Twitter będzie objęty
taką ochroną, czy też jest zbyt krótki i należy go kwalifikować jako wspomnianą
prostą informację prasową. Inne zagadnienie dotyczy wpisów blogerów i tego,
czy spełniają one definicję informacji prasowej jako takiej. Twitter jest z całą
pewnością narzędziem wykorzystywanym przez prasę, ale czy można go uznać
za prasę jako taką? Jeśli profil dziennikarza lub blogera jest aktualizowany regularnie, to należałoby uznać go za prasę (należałoby go wtedy także zarejestrować) 14. Jak, moim zdaniem słusznie, zauważyła J. Sieńczyło-Chlabicz, „o tym
czy publikacja internetowa ma charakter prasowy, powinien decydować cel,

Obsidian Finance Group, LLC v. Cox, U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit (2014).
Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974).
14
Zob. Postanowienie SN z dnia 26.07.2017r., sygn. akt.: IV KK174/07 (LEX nr 287505).
12
13
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jakiemu ma służyć” 15. To krótkie rozważanie jest o tyle istotne, że administratorzy tego serwisu bardzo sprawnie reagują na zgłoszenia o naruszeniu praw
autorskich usuwając wpisy zawierające hiperłącza lub fragmenty innych materiałów. Z perspektywy użytkownika w Europie nie ma możliwości, by bronić
się przed tego rodzaju działaniami. Złożenie pozwu w sądzie amerykańskim
z powodów finansowych jest bowiem poza zasięgiem znakomitej większości
użytkowników.
W 1998 uchwalono w Ameryce Digital Millenium Copyright Act, na którą
powołuje się Twitter usuwając zgłaszane materiały. Należałoby rozważyć czy
prawnie skuteczne jest powoływanie się na tę regulację w odniesieniu do użytkowników z Europy. Naruszenie praw autorskich w wypadku udostępniania
materiałów w tym serwisie nie może bowiem zostać uznawane za dokonane
w Stanach Zjednoczonych wobec zasady terytorialności w prawie autorskim.
W takim też tonie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16. Jak, również moim zdaniem słusznie, zauważają J. Barta i R. Markiewcz
zasada terytorialności wobec materiałów w Internecie traci na znaczeniu i pojawia się potrzeba „ujednolicenia tej ochrony [prawa autorskiego – autor.]
w skali międzynarodowej a nawet stworzenia odrębnego prawa cyberprzestrzeni” 17.
Innym ciekawym zagadnieniem są klauzule zabraniające dalszego rozpowszechniania materiałów prasowych w Internecie. Na jednym z polskich portali w stopce można przeczytać, że „Korzystanie z materiałów redakcyjnych
(…) wymaga wcześniejszej zgody (…) oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (…) wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych w programach oraz na stronach internetowych (…).
jest zabronione” 18. Interesujący jest zwłaszcza nakaz zawierania w celu dalszego
rozpowszechniania umów licencyjnych wobec pojawiających się pod każdym
artykułem i materiałem wideo przycisków zachęcających właśnie do udostęp-

J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, Warszawa 2015, s. 33.
zob. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22.01.2015 r., sygn. akt.:
C-441/13 (ECLI:EU:C:2015:28).
17
J. Barta, R. Markiewicz, Czy powstanie kodeks cyberprzestrzeni, [online] http://archiwum.
rp.pl/artykul/146114-Czy-powstanie-kodeks-cyberprzestrzeni.html [dostęp: 12.03.2018].
18
TVN24, [online] www.tvn24.pl [dostęp 10.03.2018].
15
16
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niania materiałów np. na portalu Twitter. Do korzystania z omawianego portalu nie jest wymagane zawarcie żadnej umowy. Czy wobec tego udostępnienie
materiału za pomocą stosownego przycisku należy poczytywać za zawarcie
umowy licencyjnej? Jestem w tej kwestii jak najbardziej powściągliwy.
W polskim prawie autorskim istnieje ustawowe ograniczenie treści wyłącznych praw autorskich wyrażone przez zasady dozwolonego użytku utworów. Ważnym wyjątkiem od tych zasad jest prawo cytatu (w Polsce art. 29
prawa autorskiego 19), które ma również swoje ograniczenia. Oczywiście prawo
do cytowania jest obecne także w Konwencji Berneńskiej 20. Głównym problemem jest tutaj proporcja cytatu. Polski Sąd Najwyższy orzekł, że „cytowany
urywek lub nawet cały drobny utwór musi pozostawać w takiej proporcji do
wkładu własnej twórczości, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało
własne, samoistne dzieło” 21. Od wydania wyroku minęło 14 lat. Jak wobec
tego traktować należy krótkie wpisy (140-280 znaków) w serwisie Twitter? Nie
ma wątpliwości, że ten wyrok się zdezaktualizował, a może nawet nigdy nie
znalazł zastosowania interpretacyjnego, jeśli chodzi o dziennikarstwo internetowe.
Prawo federalne Stanów Zjednoczonych Ameryki definiuje zasady fair
use, odpowiadające polskiej konstrukcji dozwolonego użytku, w paragrafie 107
Copyright Act of 1976 22. Przepis ten „zawiesza” penalizację i możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu praw autorskich w przypadku „uczciwego” użycia kopii utworów w celu krytyki, komentarza, informacji o aktualnościach, nauczania, prowadzenia badań. Przepis określa 4 kryteria, które należy sprawdzić
w celu oceny, czy materiał został użyty „uczciwie”. Są to:
1. cel i charakter użycia dzieła (komercyjny lub niekomercyjny, na użytek edukacji);
2. rodzaj i natura użytego dzieła;

zob. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U 1994 nr
24 poz. 83.
20
zob. Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r.,
przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana
zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.), Dz. U. 1935 nr 84 poz. 515.
21
Wyrok SN z dnia 23.11.2004 r., sygn. akt.: I CK 232/04 (LEX nr 157362).
22
Copyright Act z dnia 01.01.1976 r., 90 Stat. 2541.
19
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3. proporcja objętości i znaczenia fragmentu użytego dzieła w stosunku
do całej jego objętości, a także objętości i znaczenia dzieła pochodnego, w którym ten fragment został użyty;
4. rezultaty wpływu użycia tego dzieła (wartość rynkowa, sprzedaż)
Podstawową różnicą, jaka istnieje pomiędzy dozwolonym użytkiem
w Polsce, a fair use w Stanach Zjednoczonych, jest fakt, że w USA nie ma
znaczenia przesłanka uprzedniego rozpowszechnienia utworu, podczas gdy
w Polsce można korzystać wyłącznie z utworów wcześniej opublikowanych.
Problemem związanym z dozwolonym użytkiem jest nieprecyzyjność przepisu,
który jest intepretowany, bez jasnych wskazówek, przez sądy krajowe (np.
w odniesieniu do przesłanki objętości).
Orzecznictwo sądów w kwestii linków
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy
zwrócić szczególną uwagę na cztery orzeczenia z lat 2014-2017. Z biegiem lat
zmieniło się bowiem stanowisko tego sądu odnośnie do legalności hiperłączy.
W pierwszym z nich, w sprawie Svensson 23, uznano, „że nie stanowi czynności publicznego udostępnienia (…) udostępnienie na stronie internetowej
linków, na które można kliknąć, odsyłających do utworów chronionych ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej.”
Drugi wyrok w materii linkowania został wydany osiem miesięcy później.
W sprawie Best Water 24 stwierdzono, że nie można mówić o udostępnieniu
nowym odbiorcom, w sytuacji, gdy film był potencjalnie dostępny dla każdego
użytkownika Internetu.
W trzeciej sprawie GS Media BV 25 Trybunał orzekł, że umieszczenie na
stronie internetowej hiperłącza odsyłającego do utworu chronionego prawem
autorskim i opublikowanym bez zezwolenia autora na innej stronie internetowej nie stanowi „publicznego udostępniania”, ale tylko wtedy, gdy osoba, która
umieściła to hiperłącze, działała bez celu zarobkowego i bez wiedzy o niezgodności publikacji tych utworów z prawem.

Wyrok TSUE z dnia 13.02.2014 r., sygn. akt.: C-466/12.
Wyrok TSUE z dnia 21.10.2014 r., sygn. akt.: C-348/13.
25
Wyrok TSUE z dnia 08.09.2016 r., sygn. akt.: C-160/15.
23
24
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W czwartym wyroku 26 w sprawie Filmspeler Trybunał po raz pierwszy
uznał, że bezprawne może być samo linkowanie. Kontrowersyjne stanowisko
zakłada, że oceny czy utwór udostępniono „nowej publiczności” należy dokonywać przez pryzmat publikującego utwór po raz pierwszy w kontekście odbiorców branych przez niego pod uwagę. Nie można zatem, według Trybunału, argumentować, że nie mamy do czynienia z pierwszym udostępnieniem
w Internecie, jeśli utwór był opublikowany poza tą siecią, ale podmiot praw
autorskich nie brał pod uwagę publiczności internetowej.
W ocenie czy hiperłącze jest umieszczone z naruszeniem prawa autorskiego należałoby zatem rozważyć następujące kryteria:
1) po pierwsze, czy hiperłącze udostępnia treści tzw. nowej publiczności;
2) po drugie, czy podmiot linkujący ma świadomość bezprawności udo-

stępniania;
3) po trzecie, czy podmiot ten osiąga zysk związany z udostępnieniem;
4) po czwarte należy ocenić całościową rolę udostępniającego w linkowaniu do bezprawnej treści.
Na zakończenie analizy orzecznictwa trybunału europejskiego warto jeszcze sięgnąć do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2013 roku
w sprawie Ashby, w którym Trybunał stwierdził, że umieszczenie zdjęć na stronie internetowej w ramach instytucji prawnoautorskiej dozwolonego użytku,
tj. bez zgody uprawnionego w celach informacyjnych, jest skorzystaniem
z utworu w ramach swobody wypowiedzi (freedom of expression) gwarantowanej przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela.
Rozważania na ten temat na gruncie prawa amerykańskiego należałoby
rozpocząć od krótkiej analizy sekcji 230 Communications Decency Act, w której
czytamy, że „żaden dostawca lub użytkownik interaktywnej usługi komputerowej nie może być traktowany jako wydawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez innego dostawcę informacji” 27. Wynika z tego,
że umieszczenie odnośnika w formie linku do innej strony na własnej witrynie
nie może być uznane za opublikowanie (linkujący nie jest publikującym). Prze-

26
27

Wyrok TSUE z dnia 26.04.2017 r., sygn. akt.: C-527/15.
Communications Decency Act z dnia 06.02.1996 r.
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pis ten nie ma jednak charakteru nieograniczonego. Wyraźnie zostały wyszczególnione ograniczenia pozwalające na podnoszenie roszczeń wynikających
z prawa własności intelektualnej oraz federalnej odpowiedzialności karnej.
W 2006 roku sąd kalifornijski w jednym z wyroków 28 utrzymał „immunitet od odpowiedzialności indywidualnego użytkownika Internetu za udostępnienie zniesławiającego oświadczenia. Sąd uznał pozwanego za użytkownika interaktywnych usług komputerowych, a więc wolnego od odpowiedzialności za umieszczanie informacji przekazywanych do niej przez autora”. Podejście to różni się zatem diametralnie od polskiego orzecznictwa.
Na marginesie rozważań o prawie amerykańskim warto przywołać wyrok
Sądu Najwyższego Kanady z 2011 roku, w którym stwierdzono, że "hiperłącze
samo w sobie nie powinno nigdy być postrzegane jako publikacja treści, do
której się odnosi. Innymi słowy, utworzenie linku na swojej stronie internetowej samo w sobie nie pozwala na to, by być odpowiedzialnym za to co może
być wyświetlane na innej stronie internetowej, kiedy ktoś w link kliknie” 29.
Mimo tego orzeczenia w 2012 roku parlament kanadyjski uchwalił podobną
w działaniu do Millenium Digital Copyright Act ustawę 30. Warto jednak to odmienne podejście odnotować, ponieważ polskie sądy uznają linkowanie za publikowanie materiału przez kolejne podmioty linkujące.
Widać wyraźną różnicę między sprawami, dotyczącymi w gruncie rzeczy
tego samego zagadnienia, a poruszanymi w Europie i Ameryce. Podczas gdy za
oceanem ważną kwestią rzeczywiście staje się wolność wypowiedzi, to w Europie sprawy dotyczą głównie rozpowszechniania materiałów nielegalnych.
Wskazówki interpretacyjne sądów europejskich powinny być jednak odnoszone do spraw przeciwko dziennikarzom i blogerom. Przede wszystkim jednak należy poddać w wątpliwość karanie użytkownika (dziennikarza) usunięciem materiału lub zablokowaniem konta w serwisie bez wyroku sądu.
Podsumowanie
Znalezienie odpowiedzi na pytanie, kiedy możemy udostępniać materiały
w linkach w Internecie, a w szczególności kiedy może to robić dziennikarz, nie
Barrett v. Rosenthal, 146 P.3d 510 (Cal. S.C. 2006).
Crookes v. Newton, [2011] 3 S.C.R. 269.
30
Copyright Modernization Act z dnia 29.06.2012 r.
28
29
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narażając się na zarzut naruszenia praw autorskich, jest wobec powyższych rozważań trudne. Zderzają się tu bowiem regulacje prawa krajowego polskiego
oraz innych krajów – a w odniesieniu do największych serwisów społecznościowych – amerykańskiego.
W mojej ocenie wszelkie działania, których efektem jest cenzura Internetu
w sferze społecznej, należy uznać za niepożądane. Inną kwestią jest oczywiście
linkowanie do materiałów bezprawnych, pirackich, ale zagadnienie umieszczania cytatów tekstowych, audio, audiowizualnych czy wizualnych dla potrzeb
debaty publicznej powinno mieć kwestię nadrzędną, nawet jeśli naruszane są
dobra osobiste (których można bronić innymi środkami prawnymi). Dla ich
ochrony w szczególności nie powinno się używać cenzury. Powoływać się tu
można na 1. Poprawkę do Konstytucji Amerykańskiej, a w Polsce i Europie na
art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (chociaż wciąż dyskusyjne jest
to czy można to zrobić bezpośrednio).

Bibliografia
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
Barta J., Markiewicz R., Czy powstanie kodeks cyberprzestrzeni, [online]
http://archiwum.rp.pl/artykul/146114-Czy-powstanie-kodeks-cyberprzestrz
eni.html [dostęp: 12.03.2018].
Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo mediów, Warszawa 2015.
Wyrok SA w Warszawie z 21.06.2016 r., sygn. akt I ACz 723/16 (LEX
nr 2075736).
Wyrok SA w Katowicach z 18.12.2013 r., sygn. akt V ACa 524/13 (LEX
nr 1415953).
Wyrok SN z 27.02.2003r., sygn. akt IV CKN1846/00 (LEX nr 143475).
Wyrok SN z 23.11.2004r., sygn. akt I CK 232/04 (LEX nr 157362).
Postanowienie SN z 26.07.2017 r., sygn. akt IV KK174/07 (LEX nr 287505).
214

Wolnosć słowa w internecie wobec praw autorskiech …

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.
Urz.UE 2016 C 202.
Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września
1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2
czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.), Dz.U.
1935 nr 84 poz. 515.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U 1993 nr 61 poz. 284.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U 1997 nr
78 poz. 483.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z 4.03.1789 r., [online] https://
www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm, [dostęp: 12.03.
2018].
Copyright Act z 01.01.1976 r., 90 Stat. 2541.
Communications Decency Act z 06.02.1996 r.
Copyright Modernization Act z 29.06.2012 r.
TVN24, [online] www.tvn24.pl [dostęp 10.03.2018].
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U
1994 nr 24 poz. 83.
Wyrok TSUE z 13.02.2014 r., sygn. akt C-466/12.
Wyrok TSUE z 21.10.2014 r., sygn. akt C-348/13.
Wyrok TSUE z 22.01.2015 r., sygn. akt C-441/13.
Wyrok TSUE z 08.09.2016 r., sygn. akt C-160/15.
Wyrok TSUE z 26.04.2017 r., sygn. akt C-527/15.
215

Bartosz Mazurek

Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974).
Matal v. Tam, 582 U.S. ___ (2017).
Obsidian Finance Group, LLC v. Cox, U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit
(2014).
Barrett v. Rosenthal, 146 P.3d 510 (Cal. S.C. 2006).
Crookes v. Newton, [2011] 3 S.C.R. 269.

Freedom of Speech on the Internet
in Regards to Copyright Law
on the Both Sides of Atlantic.
The article discusses the basic issues regarding new forms of dissemination of materials on the Internet and regulations regarding freedom of expression in Poland, Europe and the United States of America. Then, the copyright
regulations regarding online publications were discussed, together with the establishment of the judgments of Polish, European and American courts. The
rules applicable to Twitter users were analyzed.
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Wolność wyrażania opinii
a parodia w prawie autorskim
w świetle orzecznictwa
i ustawodawstwa amerykańskiego
oraz europejskiego

Istnieje długotrwała i rozpowszechniona praktyka polegająca na ironizowaniu, czy też szydzeniu z ikon kultury, osób publicznych lub symboli 1. Parodia jest formą, która imituje dzieło literackie, muzyczne czy artystyczne dla
żartobliwego albo satyrycznego efektu. Parodia jako metoda krytyki jest bardzo
popularnym środkiem na przekazanie jakiejś określonej wiadomości czy przedstawienie czyjegoś punktu widzenia. W tym właśnie celu jest ona wykorzystywana przez komików, reklamodawców oraz różnego rodzaju twórców.
Parodia, z tego względu iż jest ona sposobem krytyki, musi nieuchronnie
posiłkować się innym twórczym utworem. To z kolei, powoduje swego rodzaju
konflikt pomiędzy twórcą utworu, który jest parodiowany a twórcą parodii.
Jest także wysoce mało prawdopodobne, że właściciel praw autorskich będzie
skłonny udzielić zezwolenia bądź licencji parodyście na użycie jego utworu
chronionego prawem autorskim w kreowaniu parodii 2.
Biorąc pod uwagę wszystkie te składniki, prawne uregulowania mające
związek z parodią poszukują równowagi między umotywowanymi i niekwestionowalnymi interesami kreatorów oryginałów a prawami tych, którzy wykorzystują te utwory, w tym co istotne, ich prawem do wolności wypowiedzi
oraz wyrażania opinii.

Parody: Fair Use Or Copyright Infringement, [online] http://corporate.findlaw.com/intellect
ual-property/parody-fair-use-or-copyright-infringement.html [dostęp: 10.02.2018].
2
Tamże.
1
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Wyrazem tego porozumienia są regulacje dyrektywy 2001/29 3. W art. 5
ust. 3 lit. k tejże dyrektywy obok karykatury i pastiszu, parodia jest jednym
z ograniczeń prawa autorskiego 4. Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że lista ograniczeń w art. 5 dyrektywy 2001/29 jest fakultatywna, co oznacza, że państwa
członkowskie w tej kwestii mogą dowolnie wybrać, które z ograniczeń z listy
zdecydują się zaimplementować do swojego porządku prawnego.
Dla przykładu, Francja znana ze swej rygorystycznej postawy w stosunku
do prawa autorskiego 5, głównie ze względu na silną ochronę praw moralnych,
od dziesięcioleci posiada legislacyjny wyjątek parodii. Kodeks własności intelektualnej Francji zawiera ograniczoną listę wyjątków od naruszenia praw autorskich, włącznie z parodią, pastiszem i karykaturą.
Zgodnie z art. L122-5 Kodeksu własności intelektualnej Francji 6 autorowi utworu, który został podany do publicznej wiadomości w jakiejkolwiek
formie nie przysługuje prawo zakazu podejmowania szeregu działań związanych z jego dziełem chronionym prawem autorskim, takich jak analiza, cytowanie, przeglądanie, zgłaszanie wiadomości, wykorzystanie w katalogach, parodia, pastisz, karykatura oraz dostęp do bazy danych na podstawie umowy 7.

3
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2011 r. w sprawie harmonizacji niektórych
aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz. U. L 167, 10.
4
E. MacKintosh, The development of the parody exception to the copyright infringement, [online]
http://www.fieldfisher.com/publications/2015/01/the-development-of-the-parody-exceptionto-copyright-infringement#sthash.qw00xUoF.EOTrwL5a.dpbs [dostęp: 10.02.2018].
5
L. Lagarde, C. Ang, Parody in the UK and France: defined by humour?, [online] https://uk.pra
cticallaw.thomsonreuters.com/Cosi/SignOn?redirectTo=%2f9-625-2313%3ftransitionType%
3dDefault%26contextData%3d(sc.Default)%26firstPage%3dtrue%26bhcp%3d1 [dostęp: 10.
02.2018].
6
Art. L122-5 du code de la propriété intellectuelle: “Lorsque l’oeuvre est divulguée, l’auteur ne
peut interdire: 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et de la source:
a) Les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées. b) Les revues de
presse. c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion,
à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées
politiques, administratives, judiciaires ou académqiues, ainsi que dans les réunions publiques
d’ordre politique et les cérémonies officielles. d) Les reproductions, intégrales ou partielles
d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans les catalogues d’une vente judiciaire effectuée en France (..); 4° La parodie, le pastiche et la carricature, comtpe-tenu des lois
du genre; 5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour
les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat”.
7
L. Lagarde, C. Ang, Parody in the UK and France: defined by humour? … .
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Aby móc posłużyć się wyjątkiem parodii, musi ona spełniać pewne kryteria. Po pierwsze pochodny utwór musi mieć na celu rozśmieszanie ludzi,
a po drugie nie powinien szkodzić prawowitemu autorowi.
Co interesujące, francuskie sądy próbowały wprowadzić rozróżnienie
trzech typów parodii ze względu na charakter pochodnego dzieła. W konsekwencji można wyróżnić: parodię dla utworów muzycznych, pastisz dla utworów literackich oraz karykaturę dla utworów obrazowych 8. Niemniej jednak,
doktryna i prawoznawstwo uznają je za jeden rodzaj, który można ująć
w ogólne określenie „parodia”.
Francuski Sąd Apelacyjny podtrzymał wyjątek parodii w sprawie Société
Seri Brode v. Procter & Gamble France 9. Sprawa ta dotyczyła wykorzystania
w reklamie koszulki z nadrukiem 10 „Monsieur Propre”, przedstawionej w kolorze fuksji wraz z żartobliwym napisem. Pozwani uważali, że te modyfikacje były
istotne i zostały przeznaczone do odróżnienia oryginału od jego sparodiowanej
wersji. Ponadto, nie stwierdzono żadnej możliwości pomylenia oryginału z parodią oraz intencji zaszkodzenia autorowi oryginału. Sędziowie dodali, iż użytek w postaci parodii w tym przypadku nie był ograniczony do wyśmiewania
się z czegoś czy wywołania uśmiechu, ale został wykonany z zamiarem, głównie
reklamowym, by czerpać korzyści z rozgłosu „Monsieur Propre”, w celu sprzedaży koszulek i przyciągnięcia klientów.
Klasyczny przykład francuskiego podejścia jest widoczny w sprawie SAS
Arconsil v Moulinsart S 11, gdzie paryski Sąd Apelacyjny uznał serię powieści
Gordona o „Saint-Tin i jego przyjacielu Lou” wywodząca się z komiksów
o Tintinie 12, za nie naruszającą praw autorskich. Sąd stwierdził, że osiągnięty
cel w postaci parodii był oczywisty chociażby ze względu na tytuły oraz okładki,
które miały za zadanie rozśmieszyć ludzi i nie było w tym żadnego ryzyka pomylenia oryginalnego utworu z pastiszem.

Tamże.
CA Paris, 4ème Ch., Section A, 09.09.1998, Société Seri Brode v. Procter & Gamble France.
10
L. Yin Harn, Copyright and Freedom of Expression: A Literature Review, [online]
http://www.create.ac.uk/publications/copyright-and-freedom-of-ex
pression-a-literature-review/ [dostęp: 10.02.2018].
11
CA Paris, 2ème Chambre, 18.02.2011, SAS Arconsil v. Moulinsart S.
12
L. Lagarde, C. Ang, Parody in the UK and France: defined by humour? … .
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Niemieckie prawo autorskie nie zawiera wyraźnego wyjątku parodii.
Z tego też powodu parodie generalnie będą podpadać pod ustawę, która stanowi, że adaptacje lub inne przekształcenia utworu mogą być opublikowane
lub wykorzystane tylko za zgodą autora oryginalnego dzieła 13. Jednakże parodie, które znajdują się w zakresie „swobodnego użytku” 14 (niem: Freie Benutzung) mogą być bez ograniczeń publikowane czy też wykorzystane przez parodystę, ponieważ według ustawy „niezależna praca stworzona przez swobodny
użytek dzieła innej osoby może być opublikowana lub wykorzystana bez zgody
autora użytej pracy” 15. Pojęcie „swobodnego użytku” nie jest co prawda zdefiniowane w ustawie, ale jego interpretacja sprowadza się do poszukiwania podobieństw między nowym a starym utworem 16.
W sprawie Alcolix 17, Federalny Trybunał Sprawiedliwości wskazał,
że w celu oceny czy nowy, niezależny utwór został stworzony przez swobodny
użytek innego dzieła chronionego prawem autorskim trzeba określić różnicę
pomiędzy nowym utworem oraz zapożyczonymi, twórczymi cechami użytego
dzieła. Trybunał wyjaśnił, że mogłoby być to osiągnięte przez zminimalizowanie rozmiaru przejętych cech z oryginału, tak że wydają się wtedy one jedynie
inspiracją dla nowego dzieła. Dodał także, iż pochodny utwór, który łączy
w sobie oczywiste elementy oryginału może wciąż równać się koncepcji „swobodnego użytku” pod warunkiem, że pochodny utwór utrzymuje wystarczający „wewnętrzny dystans” od właściwości pierwotnego dzieła 18. W związku
§23 Urheberrechtsgesetz: „Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen
nur mit Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht
oder verwertet werden. Handelt es sich um eine Verfilmung des Werkes, um die Ausführung
von Plänen und Entwürfen eines Werkes der bildenden Künste, um den Nachbau eines Werkes
der Baukunst oder um die Bearbeitung oder Umgestaltung eines Datenbankwerkes, so bedarf
bereits das Herstellen der Bearbeitung oder Umgestaltung der Einwilligung des Urhebers.”
14
D. Mendis, M. Kretschmer, The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions, A Comparative Review of the Underlying Principles, Parody and Pastiche. Study II. Jan
uary 2013, [online] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/309902/ipresearch-parody-report2-150313.pdf [dostęp: 10.02.2018].
15
§24 Urheberrechtsgesetz: „(1) Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes
eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten
Werkes veröffentlicht und verwertet werden. (2) Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines
Werkes der Musik, durch welche eine Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem
neuen Werk zugrunde gelegt wird.”
16
L. Yin Harn, Copyright and Freedom of Expression … .
17
Bundesgerichtshof , 11.03.1993, Alcolix, I ZR 263/91.
18
L. Yin Harn, Copyright and Freedom of Expression … .
13
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z tym Trybunał podkreślił także, iż konieczny „wewnętrzny dystans” zostanie
osiągnięty „jeżeli nowy utwór wejdzie w dyskurs z poprzednim”, co może się
stać między innymi dzięki parodii.
W kolejnej sprawie Gies Eagle 19, Federalny Trybunał Konstytucyjny położył większy nacisk na wymóg „wewnętrznego dystansu” twierdząc, że warunkiem wstępnym dla swobodnego użytku jest to, aby utwór pochodny (na przykład parodia czy karykatura), pomimo zewnętrznych odniesień do oryginału,
zachował wyraźną „wewnętrzną odległość”, która wyraża się generalnie rzecz
biorąc w „anty-tematycznym traktowaniu”; fakt, że istotne potraktowanie za
pomocą środków artystycznych takich jak np. karykatura nie jest skierowane
na oryginalne dzieło samo w sobie, lecz raczej na jego tematyczne środowisko
pozostaje bez konsekwencji 20.
Holenderska ustawa o prawie autorskim zawiera wyjątek dotyczący parodii, karykatury i pastiszu 21. Przepis ten został wprowadzony w 2004 r. po wdrożeniu dyrektywy 2001/29 22. Od tamtej pory sądy wykazywały większą chęć na
powoływanie się na wolność słowa w kontekście parodii.
W sprawie Darfurnica 23, artystka Nadia Plesner, przedstawiła afrykańskie
dziecko trzymające torebkę Louis Vuitton i psa rasy chihuahua ubranego w różowy strój. Miało to na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ogromny problem głodu w Afryce 24. Francuski dom mody Louis Vuitton twierdził, że Plesner naruszyła prawa autorskie przez posiłkowanie się jego torebką „Audra”,
której wielobarwny wzór płótna był taki sam jak ten przedstawiany przez Plesner. W trakcie postępowania obie strony odwoływały się do swoich wolności,
które są zagwarantowane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Plesner powoływała się na wolność wyrażania opinii zawartą w artykule 10, a Louis
Vuitton na prawo do ochrony własności wyrażone w pierwszym artykule Pierwszego Protokołu do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
Bundesgerichtshof, 20.03.2003, Gies-Adler, I ZR 117/00.
L. Yin Harn, Copyright and Freedom of Expression … .
21
Dutch Copyright Act, article 18b: „Publication or reproduction of a literary, scientific or artistic
work in the context of a caricature, parody or pastiche will not be regarded as an infringement
of copyright in that work, provided the use is in accordance with what would normally be sanctioned under the rules of social custom.”
22
L. Yin Harn, Copyright and Freedom of Expression … .
23
District Court of The Hague, 04.05.2011, Nadia Plesner Joensen v. Louis Vuitton Malletier SA,
IER 2011/39.
24
L. Yin Harn, Copyright and Freedom of Expression … .
19
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wolności 25. Wstępna ocena sądu w Amsterdamie przyznała pierwszeństwo wolności wyrażania opinii Nadii Plesner przed ochroną własności Louis Vuitton.
W sprawie Miffy 26 dobrze znany królik, Miffy, został sparodiowany
w siedmiu kreskówkach opublikowanych na stronie pozwanego. Kreskówki te
ukazywały królika w niecodziennych sytuacjach, włączając w to obrazki przedstawiające Miffy’ego na imprezie, wciągającego kokainę oraz będącego na pokładzie samolotu mającego się zderzyć z wieżowcem 27. Twórcy królika sprzeciwili się temu na podstawie ich praw autorskich. Pozwani twierdzili, że ich
utwór podpada pod wyjątek parodii zawarty w holenderskiej ustawie o prawach autorskich. Sąd Apelacyjny w Amsterdamie uznał, że kreskówki nie naruszały praw autorskich twórców Miffy’ego , gdyż każdą z nich można traktować jako dozwoloną parodię.
Przełomowym wyrokiem dotyczącym koncepcji parodii w unijnym prawie autorskim był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia
3 września 2014 r. w sprawie Deckmyn v. Vandersteen 28. Wyrok ten miał za
zadanie wyjaśnić dwie kwestie. Po pierwsze ,określić zakres harmonizacji ograniczenia dotyczącego parodii w dyrektywie 2001/29. Po drugie kryteria, które
należy uwzględnić przy stosowaniu tego ograniczenia.
Warto tutaj, chociażby pokrótce, przedstawić tło tej sprawy. Pan Deckmyn przygotował jako prezent dla swoich kolegów ze skrajnie prawicowej flamandzkiej partii politycznej Vlaams Belang kalendarz 29. Kalendarz ten zawierał
rysunek, który był wyraźnym odniesieniem do jednej z tytułowych ilustracji
popularnego komiksu z 1961 r. Suske en Wiske 30. Ilustracja ta przedstawiała
jednego z bohaterów komiksu ubranego w białą tunikę, który rzuca monety
otaczającym go biednym ludziom 31. Natomiast na okładce kalendarza z 2011

L. Yin Harn, Copyright and Freedom of Expression … .
Court of Appeal of Amsterdam, 13.09.2011, Mercis B.V. v. Punt.nl B.V., LJN: BS7825.
27
L. Yin Harn, Copyright and Freedom of Expression … .
28
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-201/13 Deckmyn v. Vandersteen.
29
M. Jóźwiak, No laughing matter: The right to parody in EU Copyright Law (Case Deckmyn v.
Vandersteen, C-201/13), [online] http://europeanlawblog.eu/2014/09/25/no-laughing-matterthe-right-to-parody-in-eu-copyright-law-case-deckmyn-v-vandersteen-c-20113/ [dostęp 10.02.
2018].
30
O. Sasserath, European Court of Justice sets criteria for the exception of “parody” under copyright
law, [online] http://www.mvvp.be/european-court-of-justice-sets-criteria-for-the-exception-ofparody-under-copyright-law/ [dostęp: 10.02.2018].
31
M. U. Miernik, Parodia z dyskryminacyjnym przekazem w tle a prawo autorskie, [online] http://
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r. zamiast postaci z komiksu widzimy sylwetkę burmistrza Gandawy 32, a zamiast osób zbierających monety dostrzegamy ludzi nienależących do białej
rasy 33 (najprawdopodobniej byli to wyznawcy islamu). Spadkobiercy pana
Vandersteena, autora Suske en Wiske, pozwali pana Deckmyna i organizację
finansującą partię polityczną Vlaams Belang – Vrijheidsfonds o naruszenie swoich praw autorskich wygrywając w pierwszej instancji. Pan Deckmyn odwołał
się od tego wyroku, twierdząc, że rysunek z kalendarza był objęty wyjątkiem
parodii, w rozumieniu belgijskiego prawa autorskiego. Z kolei spadkobiercy
pana Vandersteena podnosili, że szczególne kryteria wyjątku parodii nie zostały
spełnione. Sąd Apelacyjny przekazał sprawę do rozpoznania Europejskiemu
Trybunałowi Sprawiedliwości, prosząc go tym samym o wyjaśnienie dwóch
kwestii, a mianowicie czy parodia jest autonomiczną koncepcją prawa Unii
Europejskiej, a jeżeli tak, to jakie wymagania musi spełniać utwór, aby mógł
być uznany za parodię 34.
Pierwsza kwestia jest raczej niekontrowersyjna z punktu widzenia wcześniejszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i można rzecz, że parodia
jest autonomiczną koncepcją prawa unijnego 35. W praktyce oznacza to, że pojęcie parodii powinno być jednakowo 36 stosowane w państwach członkowskich
Unii Europejskiej, które podjęły decyzję o wprowadzeniu tego ograniczenia do
swojego prawa wewnętrznego. Trybunał zauważył, że: Wykładni tej nie podważa charakter fakultatywny wyjątku, o którym mowa w art. 5 ust. 3 lit. k)
dyrektywy 2001/29. Wykładnia tego przepisu, zgodnie z którą państwa członkowskie, które wprowadziły ten wyjątek, miałyby swobodę określania w sposób niezharmonizowany jego parametrów, co mogłoby doprowadzić do rozbieżności tych parametrów w zależności od państwa członkowskiego, byłaby
sprzeczna z celem wskazanej dyrektywy.

lookreatywni.pl/kategorie/komunikacja/parodia-komiks-prawo-autorskie/ [dostęp: 10.02.
2018].
32
E. Górniciewicz-Kaczor, Na poważnie o parodii w prawie autorskim, [online] http://www.co
dozasady.pl/na-powaznie-o-parodii-w-prawie-autorskim/ [dostęp: 10.02.2018].
33
M. U. Miernik, Parodia z dyskryminacyjnym przekazem w tle a prawo autorskie … .
34
M. Jóźwiak, No laughing matter … .
35
Tamże.
36
P. Wasilewski, Dopuszczalność wykorzystania cudzego utworu w parodii, [online] http://www.
m.legalis.pl/archive/iusfocus/Dopuszczalno-wykorzystania-cudzego-utworu-w-parodii-58.html
[dostęp: 10.02.2018].
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Przechodząc do rozwiązania drugiej kwestii, a więc jakie wymogi musi
spełniać utwór, aby mógł być uznany za parodię Trybunał zadecydował wziąć
pod uwagę zwykłe znaczenie pojęcia „parodii” w języku potocznym oraz kontekst, w którym się pojawia i cele zasad, których jest częścią. W konsekwencji
Trybunał wskazał istotne cechy charakterystyczne dla parodii. Po pierwsze
musi ona nawiązywać do istniejącego utworu, jednocześnie wykazując w porównaniu z nim uchwytne różnice, a po drugie to, że ma stanowić wypowiedź
humorystyczną lub żartobliwą 37. Żadne inne warunki nie muszą być spełnione.
Dodatkowo, Europejski Trybunał Praw Człowieka 38 w sprawie Handyside v. The United Kingdom 39 ustanowił zasadę, że:
Wolność wyrażania opinii (…) ma zastosowanie nie tylko do „informacji” lub
„pomysłów”, które są pozytywnie odbierane lub uważane za nieszkodliwe
lub kwestię obojętną, ale także wobec tych, które obrażają, szokują lub niepokoją państwo albo jakikolwiek sektor populacji.

Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że mimo iż parodia jest tworzona na
czyjś koszt to jest ona widocznie chroniona przez wolność wyrażania opinii,
a zwłaszcza przez art.10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności i odpowiadający mu art.11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku. Prawo do wolności wyrażania
opinii możemy znaleźć także w takich aktach o charakterze międzynarodowym
jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku czy Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych z 16 grudnia 1966 roku.
Z tego względu, że prawo autorskie zabrania znacznego korzystania
z dzieła chronionego prawem autorskim bez zgody właściciela praw autorskich,
a taka zgoda jest raczej mało prawdopodobna 40, gdy chodzi o stworzenie paro-

37
T. J. Seipp, Parody and freedom of expression – who decides what is funny?, [online] http://po
litheor.net/parody-and-freedom-of-expression-who-decides-what-is-funny/ [dostęp: 10.02.
2018].
38
Handyside v. United Kingdom, [online] https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cas
es/handyside-v-uk/ [dostęp 10.02.2018].
39
European Court of Human Rights, Case 5493/72 of Handyside v. The United Kingdom.
40
Using copyrighted content in parody, [online] http://borgus.com/legal.htm [dostęp: 10.02.
2018].
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dii, może stać się konieczne dla parodysty posłużenie się instytucją „dozwolonego użytku” (ang: fair use) by uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za
naruszenie praw autorskich.
The Copyright Act 41 w sekcji 107 wylicza cztery faktory dozwolonego
użytku, które muszą zostać przeanalizowane, aby ustalić czy konkretne wykorzystanie utworu chronionego prawem autorskim, tak jak to dzieje się w przypadku parodii, jest dozwolonym użytkiem 42. Te cztery faktory to:
•

cel i charakter użytku, włączając w to czy użytek ma komercyjny charakter lub niedochodowy edukacyjny cel;

•

charakter dzieła chronionego prawem autorskim;

•

ilość i istotność wykorzystanej części w stosunku do dzieła chronionego prawem autorskim jako całości;

•

wpływ wykorzystania na potencjalny rynek lub wartość dzieła chronionego prawami autorskimi.
Sąd, podczas gdy ocenia dozwolony użytek musi wziąć pod uwagę każdy
z czterech wymienionych przeze mnie czynników, ponieważ pojedynczy czynnik sam w sobie nie jest wystarczający, aby udowodnić lub zakwestionować
dozwolony użytek. Poniższy wywód będzie miał na celu bliższe przedstawienie
każdego z kryteriów dozwolonego użytku.
Cel i charakter użytku
Ten faktor ocenia nowe dzieło przez wzięcie pod uwagę takich kryteriów
jak to czy nowy utwór został stworzony dla komercyjnych czy też niekomercyjnych celów. Mimo tego, że nie każde komercyjne wykorzystanie utworu jest
przypuszczalnie niedozwolonym użytkiem, a zatem przeciwko dozwolonemu
użytkowi, to ten czynnik daje preferencje i możliwość zagwarantowania dozwolonego użytku tym utworom, które zostały stworzone dla celów niekomercyjnych lub edukacyjnych 43. Kolejne kryterium stanowi to czy korzystanie
z dzieła chronionego prawem autorskim jest zgodne z celami dozwolonego
użytku wymienionymi w sekcji 107 t.j. krytyka, komentowanie, zgłaszanie

Copyright Act 1976, Section 107.
Parody: Fair Use Or Copyright Infringement … .
43
Tamże.
41
42
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wiadomości, nauczanie (w tym wykorzystanie wielu kopii w sali lekcyjnej), stypendium lub badania. Zwykle o wiele łatwiejszy jest do wykazania ciężar dowodu dozwolonego użytku, jeżeli nowe dzieło dotyczy jednego z uprzywilejowanych celów wymienionych w sekcji 107. Niemniej jednak nie oznacza to
wcale, że użytek w innych celach niż te wymienione w sekcji 107 nie będzie
mógł być uznany za dozwolony 44. Trzecim kryterium jest stopień przekształcenia funkcji lub celu utworu chronionego prawem autorskim w porównaniu
z funkcją lub celem nowego utworu. Ocenia ono przekształcenie uzyskane
przez nowe dzieło przez ustalenie czy nowy utwór ma inny cel lub inny charakter od oryginalnego dzieła chronionego prawem autorskim 45. Dla przykładu można chociażby podać to czy parodia osiąga cel w postaci przekształcenia przez dodanie czegoś zupełnie nowego do oryginalnego utworu czy też
nowy utwór tylko zastępuje dzieło chronione prawem autorskim 46. Trzeba wyraźnie podkreślić, że kluczową kwestią przy określaniu transformacyjnego charakteru nowego dzieła jest to czy parodia zmieniła utwór chroniony prawem
autorskim przez dodanie nowego wyrażenia oraz znaczenia do oryginalnego
dzieła.
Charakter dzieła chronionego prawem autorskim
Drugi z kolei faktor, czyli charakter dzieła chronionego prawem autorskim, określa że niektóre rodzaje dzieł zwyczajnie bardziej zasługują na ochronę
praw autorskich niż inne rodzaje utworów i w konsekwencji ustanawia zakres
ochrony praw autorskich, które należy zapewnić oryginalnemu dziełu chronionemu prawem autorskim 47. Zasięg dozwolonego użytku jest większy dla naukowego utworu, którego celem jest edukacja albo nauczanie niż dla twórczego
utworu zaprojektowanego po to, aby dostarczać rozrywkę. Istotną kwestią jest
też to czy oryginalne dzieło chronione prawem autorskim jest opublikowane
czy też pozostaje nieopublikowane, ponieważ sądy są znacznie mniej przychylne do zaaprobowania jako dozwolonego użytku nieuprawnionego wykorzystania nieopublikowanej pracy.
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Ilość i istotność wykorzystanej części w stosunku do dzieła chronionego
prawem autorskim
Trzeci faktor analizuje ilość i istotność wykorzystanej części w stosunku
do dzieła chronionego prawem autorskim jako całości 48. W tym przypadku
decydujące znaczenie ma ustalenie czy jakość i wartość materiału skopiowanego z oryginalnego dzieła chronionego prawem autorskim jest „uzasadniona”
w stosunku do celu kopiowania 49. Niestety nie ma tu jasnej reguły, która określałaby bezwzględną proporcję albo ilość słów jakie mogą być wykorzystane
z oryginalnego dzieła zapewniając tym samym stwierdzenie dozwolonego
użytku. Zamiast tego zdarzają się przypadki, gdzie sąd uznaje posłużenie się
całym dziełem jako dozwolony użytek, podczas gdy w innych użycie niewielkiej części nie zostało już zakwalifikowane jako dozwolony użytek 50. To kryterium ocenia zarówno jakość jak i istotność skopiowanego materiału, a także
ilość materiału jaka została skopiowana. Sądy badając ten faktor weryfikują to
czy osoba korzystająca z oryginalnego dzieła wzięła z niego więcej niż było
to konieczne do osiągnięcia celu dla którego materiał został skopiowany z oryginalnego utworu 51.
Wpływ wykorzystania na potencjalny rynek lub wartość dzieła chronionego prawami autorskimi
Ten faktor ocenia skalę szkody spowodowaną przez nowe dzieło na rynku
lub potencjalnym rynku oryginalnemu dziełu chronionego prawem autorskim.
Czynnik ten określa nie tylko potencjalną, jak i rzeczywistą szkodę finansową
jaka jest lub może być spowodowana oryginalnemu utworowi, lecz również
wszelkie szkody jakie mogą być wyrządzone istniejącym albo przyszłym pochodnym dziełom 52. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych swego czasu uważał, że jest to najważniejsze stosowane kryterium przy stwierdzaniu dozwolonego użytku, ale ostatnio wydaje się, że faktor ten został niejako ograniczony.
Jednakże, kiedy nowy utwór staje się zamiennikiem lub sprawia, że zakup oryginalnego dzieła staje się zbędny, wówczas jest wysoce mało prawdopodobne,
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aby sądy uznały to za dozwolony użytek 53. Sądy potwierdziły ten standard
przez uznanie, iż nieupoważnione użycie nie jest dozwolonym użytkiem jeśli
nieupoważnione użycie wpływa negatywnie na potencjalną sprzedaż oryginalnego utworu, zakłóca jego zbywalność lub spełnia zapotrzebowanie na dzieło
chronione prawem autorskim.
Warto wspomnieć, że oprócz dozwolonego użytku, parodysta może odwołać się do prawa do wolności słowa wyrażonego w pierwszej poprawce do
Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Sądy znamiennie były wrażliwe na wzajemne oddziaływanie parodii jako formy rozrywki a środka komentarzu społecznego, krytyki i wartości wyrażonych w pierwszej poprawce 54. Artyści z powodzeniem odwoływali się do tej zasady prezentując szeroki zakres ekspresji
artystycznej.
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w sprawie Campbell v. Acuff-Rose
Music, Inc. 55 stwierdził w sposób nie budzący wątpliwości, że parodia jako
forma krytyki lub komentarza może być traktowana jako dozwolony użytek
dzieła chronionego prawem autorskim. Oh, Pretty Woman to rockowa ballada
napisana przez Roya Orbisona i Williama Deesa 56. Luther Campbell i jego raperska grupa muzyczna, 2 Live Crew, napisali piosenkę zatytułowaną Pretty
Woman, która posiadała pewne podobieństwa do utworu napisanego przez Orbisona i Deesa. Zespół 2 Live Crew próbował uzyskać zgodę na ich parodię od
Acuff-Rose, ale bezskutecznie. 2 Live Crew wydali piosenkę, a jako wydawcę
oznaczyli Acuff-Rose. Acuff-Rose wniosło pozew, lecz sąd rozstrzygnął na korzyść 2 Live Crew uznając ich parodię za dozwolony użytek 57. Ten wyrok został
uchylony, gdyż sąd uznał tym razem, że wykonanie 2 Live Crew ma charakter
komercyjny i może spowodować szkodę na rynku oryginalnemu utworowi. Od
tego wyroku odwołano się do Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy przychylił się do oceny piosenki 2 Live Crew jako parodii,
ponieważ naśladowała ona oryginał w celu osiągnięcia jego przesłania oraz,
że może być postrzegana w pewnym stopniu jako komentowanie lub krytykowanie oryginału. Następnie Sąd musiał zadecydować, czy parodia taka jak
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Pretty Woman może korzystać z ochrony przed odpowiedzialnością za naruszenie prawa autorskiego zgodnie z instytucją dozwolonego użytku. By określić
czy Pretty Woman jest chroniona przez dozwolony użytek, Sąd przystąpił do
oceny czterech kryteriów dozwolonego użytku.
Sąd ustalił, że pierwszy z nich, czyli cel i charakter użycia, przemawiał na
korzyść 2 Live Crew, gdyż parodia ta ma oczywisty przekształcający charakter
oraz dostarczyła ona społeczną korzyść przez rzucenie światła na wcześniejszy
utwór, w konsekwencji tworząc nowy 58. Z tego względu, mimo tego, że Pretty
Woman przyświecał komercyjny zysk, Sąd uznał, że parodia, jak każda inna
forma krytyki lub komentarza może korzystać z ochrony dozwolonego użytku.
Przy drugim z kolei czynniku, czyli charakterze dzieła chronionego prawem autorskim 59, Sąd oznajmił, że nie był on pomocny w tej sprawie, gdyż
parodia ze swej natury opiera się jedynie na ekspresywnym utworze.
Jeżeli chodzi o trzeci faktor, Sąd wskazał, że mimo tego, iż znaczna część
oryginalnej piosenki została skopiowana, wziął pod uwagę również fakt, że parodia musi być w stanie „wyczarować” 60 z oryginału tyle, żeby to ostatnie mogło być rozpoznawalne.
Podczas oceny czwartego kryterium, t.j. wartości oraz wpływu wykorzystania na potencjalny rynek dzieła chronionego prawem autorskim przez pozwanego Sąd Najwyższy stwierdził, że parodie rzadko kiedy będę funkcjonować jak substytut oryginalnego utworu, a w konsekwencji szkoda spowodowana oryginalnemu utworowi może nie być tak łatwo do wywnioskowania 61.
Sąd po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności stwierdził, że nie istnieje żaden dowód, który mógłby sugerować, iż parodia 2 Live Crew zaszkodziła Oh,
Pretty Woman na potencjalnym rynku 62.
Precedens ustanowiony przez wyrok w sprawie Campbell v. Acuff-Rose
Music Inc. znalazł odzwierciedlenie w wielu innych podobnych sprawach.
Jedną z nich była sprawa Liebovitz v. Paramount Pictures Corporation 63, gdzie
sąd podobnie jak w przypadku Campbell v. Acuff-Rose Music Inc. uznał, że przekształcający charakter plakatu reklamowego przeważa jego komercyjny cel.
Tamże.
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W Suntrust Bank v Houghton Mifflin Company 64 Sąd Apelacyjny posłużył się
wyrokiem w sprawie Campbell utrzymując, że książka pozwanego „The Wind
Done Gone”, jest parodią klasycznej powieści „Gone with the Wind”. Podobnie
w sprawie Louis Vuitton Malletier S.A. v Haute Diggity Dog, LLC 65, Sąd odwołując się do orzeczenia w sprawie Campbell, stwierdził, że podobieństwa pomiędzy produktami obu firm „są koniecznymi częściami parodii, ponieważ bez
nich, parodia nie istnieje” 66. “Louis Vuitton Malletier”, znany producent luksusowych towarów, pozwał firmę z Las Vegas “Haute Diggity Dog LLC”, jej
właściciela oraz jednego z jej dystrybutorów detalicznych o naruszenie znaków
towarowych LOUIS VUITTON, LV i praw autorskich design’u 67. Pozwany
wygrał dzięki zastosowaniu instytucji dozwolonego użytku, przyznając również, że nazwa CHEWY VUITON i design miały imitować sławne produkty
Louis Vuitton Malletier.
W podsumowaniu stwierdzić można, że regulacje wewnętrzne omówionych przez mnie państw nie znacznie się od siebie różnią, jedne wprost wymieniają parodię w ustawie jako wyjątek od naruszenia prawa autorskiego, inne
z kolei tego nie robią. W przypadku unijnego prawa autorskiego na uwagę zasłużył wyrok w sprawie Deckmyn v. Vandersteen. Jeżeli chodzi o amerykańskie
prawo autorskie należało zaakcentować znaczenie dozwolonego użytku i jego
czterech kryteriów niezbędnych przy ocenie utworu pochodnego, między innymi takiego jak parodia.
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Freedom of Expression and Parody
under the Law on Copyright in the Light of the
American and European Case-law and Legislation
The purpose of the publication is to present parody exception to the copyright infringment as well as its relation to freedom of expression. The author
in concise way tries to illustrate parody exception in european as well as american legislation and jurisdiction. The analysis starts from what exactly parody
is and then evaluates this concept in the eyes of the french, german, dutch and
European Union copyright law. An analysis focuses on fundamental judgment
in Deckmyn v. Vandersteen case issued on September 3rd 2014. In this judgement the European Court of Justice states that parody must be regarded as an
autonomous concept of European Union law, interpreted uniformly throughout the European Union and decides what the essentials characteristics of parody are. In the next part of an article author introduces the fair use doctrine
and its four factors in american law. Moreover, an author studies the case
of a parody in the context of fair use under the Campbell v. Acuff-Rose Music,
Inc. judgment from 1994. Beside that, an author lists several other decisions
related to this judgment.
Key words: copyright, freedom of expression, intellectual property, human
rights, parody
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Ochrona wizerunku w Internecie
w świetle prawa polskiego

Wstęp
Obecnie technologia daje wiele możliwości utrwalania wizerunku oraz
jego publikacji w sieci, m.in. na portalach społecznościowych. Nawet w sytuacjach życia codziennego, nasz wizerunek może zostać ujęty na przypadkowej
fotografii. Czy mamy wówczas wpływ na publikację takiego zdjęcia?
Pojęcie wizerunku i jego rodzaje
Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności wypada zdefiniować samo pojęcie ,,wizerunek”. W tym zakresie czytelne zdaje się przyjęcie,
iż „pojęcie wizerunku obejmuje dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród ludzi jako obraz
fizyczny, portret, rozpoznawalną podobiznę” 1. Sąd Apelacyjny w Katowicach,
w wyroku z dnia 28 maja 2015 r., sprecyzował nadto, że „przez pojęcie wizerunku należy rozumieć każdą podobiznę bez względu na technikę wykonania,
a więc fotografię, rysunek, wycinankę sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź
przekaz wideo, a zatem jest nim niewątpliwie zdjęcie” 2. Niezależnie od rodzaju
wizerunku, „musi on jednak zawsze umożliwiać rozpoznanie osoby” 3.

1
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2014 r., I ACa 1452/13, Legalis nr
776097.
2
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r., I ACa 158/15, LEX nr
1747243.
3
Komentarz do art. 23 k.c.; zob. P. Księżak, Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa
2014.
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Ochrona prawna wizerunku w Ogólnym rozporządzeniu
o ochronie danych
Od dnia 25 maja 2018 r. w polskim systemie prawa obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO 4.
W pierwszym motywie preambuły tego aktu prawnego wskazano cel jego
utworzenia, a to zapewnienie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Należy zatem zastanowić się czy wg tego aktu
prawnego fotografia zawierająca nasz wizerunek stanowi daną osobową? Odpowiedzi na to pytanie trzeba dopatrywać się w art. 4 ust. 1 RODO. W przepisie tym wskazano bowiem, że dane osobowe oznaczają wszelkie informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie,
której dane dotyczą"). W dalszej części tego przepisu wyjaśniono nadto, że możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora… . Nie powinno budzić zatem wątpliwości, że fotografia zawierająca wizerunek osoby
fizycznej według RODO stanowi daną osobową. Dalej art. 4 ust. 2 omawianego aktu prawnego zawiera definicję oraz katalog czynności stanowiących
przetwarzanie danych osobowych 5. Przepis ten wyjaśnia, że "przetwarzanie"
oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie

4
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1.
5
Komentarz do art.4 rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); zob. D. Lubasz,
W. Chomiczewski, M. Czerniawski (red.) i in., RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Komentarz, Warszawa 2018.
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lub niszczenie. Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że udostępnienie fotografii zawierającej wizerunek człowieka na portalu społecznościowym -w myśl
RODO- stanowi przetwarzanie danej osobowej.
Mając na względzie fakt, że fotografia z wizerunkiem może stanowić zarówno daną osobową zwykłą, jak też należeć do szczególnej kategorii danych
osobowych (np. wykonana podczas obrzędu religijnego lub spotkania partii
politycznej) zwrócić należy uwagę zarówno na treść art. 6 jak i art. 9 RODO.
W przepisach tych wskazano podstawy legalizujące przetwarzanie danych osobowych. Uznając za zbędne cytowanie powyższych artykułów, jedynie syntetycznie wskazać należy, iż jedną z przesłanek przetwarzania danych osobowych
zwykłych, jak i należących do szczególnych kategorii danych osobowych, jest
zgoda na ich przetwarzanie, wyrażona przez osobę, której dane te dotyczą.
W tym zakresie trzeba zwrócić uwagę na treść art. 7 ust. 3 RODO, w którym
wskazano, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dalej w przepisie tym wskazano, że osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak
jej wyrażenie. Powyższe regulacje, w ocenie autora, pozostają na tyle czytelne,
że nie powinny budzić jakichkolwiek wątpliwości. Dodać zatem jedynie wypada, iż „odwołanie zgody wywołuje skutek ex nunc, co oznacza, że nie wpływa
ono na legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody” 6. Zwrócić trzeba również uwagę na treść art. 17 ust. 2 cyt. rozporządzenia, zgodnie
z którym jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma
obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe,
że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Z powyższego wynika, że „nie w każdym przypadku administrator będzie zobowiązany do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 2. Artykuł 17 ust.
2 zawiera szereg zwrotów o bardzo ogólnym charakterze, pozwalających na ich
dość swobodną interpretację, takich jak „dostępna technologia" czy „rozsądne
M. Sakowska-Baryła, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
6
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działania". Użycie takich sformułowań wydaje się celowym zamierzeniem unijnego prawodawcy. Z uprawnieniami podmiotu danych, o którym mowa w art.
17 ust. 2, nie powinny bowiem wiązać się nieproporcjonalnie uciążliwe obowiązki nakładane na administratora (np. nie powinny wiązać się z koniecznością inwestycji w infrastrukturę techniczną, która ułatwiałaby realizację analizowanego uprawnienia). Unijny prawodawca zdecydował się także wprost
wskazać koszty realizacji jako czynnik, który należy brać pod uwagę i na który
może powoływać się administrator, odmawiając realizacji analizowanego obowiązku lub ograniczając jego zakres” 7.
Słowem zakończenia tej części rozważań dodać trzeba, że w myśl art. 77
ust. 1 i 79 ust. 1 cyt. rozporządzenia każda osoba, której dane dotyczą, ma
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego oraz ma prawo do skutecznego
środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.
Ochrona prawna wizerunku w Kodeksie cywilnym
oraz w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ochrona prawa wizerunku (dla fotografii) swoje podstawy, znajduje również w dwóch ustawach, a to w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) 8, jak i w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i innych prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1191) 9. W doktrynie wskazuje się, iż taka regulacja ochrony prawa do wizerunku "umożliwia osobie zainteresowanej wybór bądź kumulatywnego, bądź
alternatywnego stosowania środków ochrony" 10. Regulacje ochrony wizerunku
zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią bowiem
„konkretyzację prawa do wizerunku przewidzianego w art. 23 k.c.” 11.

Komentarz do art. 17 rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); zob. D.
Lubasz, W. Chomiczewski, M. Czerniawski (red.), i in., RODO … .
8
Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 t.j.
9
Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.
z 2018 r. poz. 1191 t.j.
10
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2009, s. 111.
11
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2009 r., ICSK 72/09, Legalis nr 182029.
7
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Art. 81 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wskazuje, iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
W zakresie charakteru i formy wyrażania zezwolenia wypowiadały się wielokrotnie w swych orzeczeniach sądy powszechne. I tak Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, iż „zgoda na rozpowszechnienie wizerunku musi być niewątpliwa, zatem osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy
przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia
z innymi wizerunkami i towarzyszącego jej komentarza, czyli musi to być
zgoda także co do warunków dopuszczalnego wykorzystania wizerunku. Istnienia zgody uprawnionego ani jej zakresu nie domniemywa się. Pozwany ma
zatem obowiązek wykazać, że uzyskał zgodę uprawnionego na rozpowszechnianie jego wizerunku w oznaczonych warunkach” 12.
Sąd Apelacyjny w Warszawie zaznaczył nadto, iż „zgody na publikację
wizerunku nie domniemywa się, jednakże art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631 ze zm.) nie wymaga także, aby zgoda ta wyrażona została w formie
pisemnej. Jej udzielenie może nastąpić w każdej formie, a ustalenie faktu wyrażenia zgody na publikację wizerunku może nastąpić przy użyciu wszelkich
środków dowodowych” 13.
Ustawodawca w artykule 81 ust. 2 cyt. ustawy ramowej przewidział również okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia prawa do wizerunku,
w których nie jest wymagane uzyskanie zgody osoby uprawnionej na jego rozpowszechnienie. Zgodnie z treścią ww. przepisu wyłączenie to dotyczy osoby
powszechnie znanej- jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez
nią funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych) oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza.
W wypracowanym orzecznictwie na tle tego przepisu określono krąg osób
zaliczanych do kategorii osób sprawujących funkcje publiczne. Jak wskazał Sąd

12
Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych …, art. 81,
ust. 1; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2014 r., I ACa 185/14, Legalis
nr 1062608.
13
Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych …, art. 81,
ust. 1; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2009 r., VI ACa 5/09, Legalis
nr 924415.
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Najwyższy w wyroku z dnia 27 września 2013 r.: „do kategorii osób publicznych, o których mowa w artykule 81 ust. 2 pkt 1 u.p.a.p.p., należą zarówno
osoby sprawujące funkcje publiczne, jak i osoby, które nie pełniąc ich, odgrywają rolę w różnych dziedzinach życia publicznego, takich jak polityka, życie
społeczne, kultura, sztuka, a pośród nich - aktywni w tych ostatnich dziedzinach, cieszący się znacznym zainteresowaniem publiczności i mediów artyści,
gwiazdy rozrywki” 14.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu wskazał nadto, iż „określona grupa osób może
być z góry zaliczona do grona osób powszechnie znanych w rozumieniu przepisów prawa autorskiego bądź ze względu na pełniony urząd, bądź wykonywany zawód (sportowcy, aktorzy, dziennikarze), szczególnie jeśli osoba go wykonująca zdobędzie popularność. W szczególnych przypadkach w orbicie społecznych zainteresowań może znaleźć się tzw. zwykły człowiek, jeśli będzie
sprawcą określonego zdarzenia, a jego działania zostaną odpowiednio nagłośnione (np. urządzi happening)” 15.
Odnosząc się również do przesłanki rozpowszechnienia wizerunku osoby
stanowiącej jedynie szczegół całości, zaznaczyć należy, iż ustawodawca, w tym
artykule, zawarł otwarty katalog przykładowych sytuacji, do których zastosowanie ma powyższy przepis. Nie wymaga się bowiem zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osoby, jeśli stanowi ona jedynie szczegół całości takiej
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (wyliczenie to ma charakter
jedynie przykładowy). „Dla zastosowania art. 81 ust. 2 pkt 2 u.p.a.p.p. rozstrzygające znaczenie ma zatem ustalenie w strukturze przedstawienia relacji
między wizerunkiem osoby a pozostałymi elementami jego treści. Jeśli wizerunek osoby stanowi wyłącznie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawienia, czyli, że w razie jego usunięcia nie zmieniłby się przedmiot i charakter
przedstawienia, to rozpowszechnianie nie wymaga zezwolenia” 16.
Dla zilustrowania powyższej kwestii należy przytoczyć również wyrok
Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z dnia 6 października 2014 r. W orzeczeniu tym
Sąd na tle omawianego przepisu wyjaśnił bowiem, iż „osoba decydująca się na

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r., I CSK 739/12, LEX nr 1415494.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 września 2010 r., I ACa 620/10, LEX
nr 756690.
16
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r., I ACa 2383/15, LEX
nr 2265686.
14
15
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udział w publicznym zgromadzeniu nie tyle wyraża w sposób dorozumiany
zgodę na upublicznienie jej wizerunku jako szczegółu całości, ale godzi się na
to, że wizerunek taki może zostać rozpowszechniony w ramach publikacji całości bez jej zgody, dorozumianej czy nie - to nie ma w tym przypadku znaczenia, ponieważ zgoda taka nie jest wymagana na podstawie regulacji ustawowej” 17.
Ochrona prawna wizerunku w Kodeksie karnym
Również ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1600), w swych regulacjach, odnosi się do ochrony prawa do wizerunku.
W tym zakresie wskazać należy m.in. na przestępstwo stypizowane w treści art.
212 k.k., a więc przestępstwo zniesławienia (pomówienia). Przestępstwa tego
można dokonać w jakiejkolwiek formie, a zatem również poprzez udostepnienie przerobionej fotografii. Przepis art. 212§ 2 k.k., wskazuje ponadto kwalifikowany typ tego czynu, jeżeli zostanie popełniony za pomocą środków masowego komunikowania. Wówczas przestępstwo to zostało zagrożone również
karą pozbawienia wolności do roku 18.
Powyższe tłumaczy Sąd Najwyższy, wskazując, iż „okoliczność, że środkiem masowej komunikacji, za pomocą którego dokonano czynu, a więc środkiem jego popełnienia, był Internet, czyli medium o zdecydowanie najszerszej
dostępności wśród środków masowej komunikacji, o jakich mowa w art. 212§
2 k.k., musi rzutować na szkodliwość społeczną zachowania” 19. W zakresie
użytego określenia - środki masowego komunikowania - „chodzi [natomiast]
nie o masową dostępność samego środka, lecz o masową dostępność informacji
przekazywanych za jego pomocą” 20. Niewątpliwie portale społecznościowe zaliczają się do środków masowego komunikowania, a zatem osoba popełniająca
za ich pomocą przestępstwo pomówienia, winna odpowiadać z art. 212§ 2 k.k.
Istotowo podobnym do przestępstwa zniesławienia pozostaje przestępstwo zniewagi (art. 216 k.k.). Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia

17
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 października 2014 r., I ACa 429/14, LEX
nr 1554754.
18
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 t.j.
19
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2013 r., IV KK 403/12, Legalis nr 649184.
20
Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 7 listopada 2014 r., VKK 231/14, Legalis nr 1180521- wraz
cytowanym tam piśmiennictwem.
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18 października 2016 r., „przestępstwo zniewagi (art. 216 § 1 k.k.) polega na
ubliżeniu komuś słowem lub czynem, ciężką obrazę i jest skierowane przeciw
godności osobistej człowieka (czci wewnętrznej). O tym, czy zachowanie ma
charakter znieważający, decydują dominujące w społeczeństwie oceny i normy
obyczajowe, a nie samo subiektywne przekonanie osoby rzekomo znieważonej” 21.
Również i w tym przypadku ustawodawca przewidział surowszą odpowiedzialność za dokonanie tego przestępstwa za pomocą środków masowego komunikowania. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 7 maja 2008 r. wskazał,
iż „gwarantowana w art. 14 Konstytucji RP wolność prasy i innych środków
społecznego przekazu obejmuje także środki masowego komunikowania, o jakich mowa w art. 216 § 2 i 212 § 2 k.k. Internet jest środkiem masowego
komunikowania, o jakim mowa w art. 212 § 2 i 216 § 2 k.k., za pomocą którego sprawca może dopuścić się zarówno zniesławienia, jak i znieważenia” 22.
Ściganie obu powyższych przestępstw odbywa się z oskarżenia prywatnego.
Nowelizacją z 2009 r. do Kodeksu karnego dodano również przestępstwo
utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody (art. 191a k.k.). Jak wskazał
Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 13 kwietnia 2016 r., „rozpowszechnianie wizerunku stanowiące znamię przestępstwa z art. 191a k.k w praktyce wyłącznie
następuje za pomocą mediów elektronicznych” 23. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ściganie sprawcy tego
przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Zakończenie
Rozwój technologiczny sprzyja nadużyciom prawa do wizerunku, bowiem media społecznościowe pozwalają na jego udostępnianie, często bez wiedzy i zgody osoby uprawnionej. Polski system prawny normuje ochronę prawa
do wizerunku praktycznie w każdej dziedzinie życia. Prawo do ochrony wizerunku uregulowane zostało m.in. w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (jako dana osobowa), w art. 23 Kodeksu cywilnego oraz w art. 81 ustawy

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2016 r., SNO 45/16, Legalis nr 1526391.
Postanowienie Sąd Najwyższego z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07, Legalis nr 107482.
23
Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 13 kwietnia 2016 r., II KK 304/15, Legalis nr 1441459.
21
22
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o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku popełnienia przestępstwa w tym zakresie, zastosowanie znajdują również przepisu Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego. Ochrona wizerunku unormowana
została też w innych ustawach, takich jak np. ustawa z dnia 28 stycznia 1984
r. Prawo prasowe czy Kodeks pracy.
Odpowiadając na pytanie postawione we wstępie niniejszej publikacji
wskazać należy (prócz RODO) na przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i innych prawach pokrewnych oraz art. 23 art. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 24. Co do zasady, do upublicznienia wizerunku wymagana jest zgoda osoby uprawnionej (z wyłączeniem
osób powszechnie znanych- jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych oraz osób stanowiących jedynie szczegół
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza). Osoba, której
prawo do wizerunku zostało naruszone, może zatem użyć wszystkich przysługujących mu narzędzi ochrony dóbr osobistych (z wyłączeniem sytuacji, w których zastosowanie jednego środka powoduje odpadnięcie przesłanki zastosowania innego).
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Protection of One’s Image on the Internet
in the Light of the Polish Law
The article introduces the general characteristics of the term “image” and
specifies the key aspects of its protection on the Internet. The Author shows
the chosen legal regulation that comes into force in this case, and the decisions
of the Common Court and the Highest Court common with the literary production. The article interprets the conditions in which it is illegal to share the
image of a person and the tools of protection for the image owner in case of
breaking the law.
Key words: image, sharing the image, image protection, the Internet
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Prawo do komercyjnego wykorzystania
wizerunku w Stanach Zjednoczonych
i w Polsce

Uwagi wstępne
Przyczynkiem do stworzenia niniejszego artykułu jest, wysuwany w doktrynie od wielu lat, postulat de lege ferenda wykreowania w polskim prawie prywatnym instytucji na kształt amerykańskiej konstrukcji right of publicity 1 .
Przedmiotem tejże konstrukcji, wykształconej i rozwiniętej w Stanach Zjednoczonych, jest ochrona praw osób powszechnie znanych przed czynieniem
komercyjnego (a zarazem bezprawnego) użytku z ich wizerunku 2. Nie jest ona
powszechnie znana w Europie, co wynika z różnic w poszczególnych systemach
prawnych, niemniej jednak jest ona niezwykle sprawnie wykorzystywana na
gruncie amerykańskiego orzecznictwa.
Musimy pogodzić się z faktem, że komercjalizacja stała się cechą naszego
społeczeństwa 3. Jednocześnie zjawisko komercjalizacji zaczęło być coraz częściej dostrzegane w Polsce w powiązaniu z instytucją dóbr osobistych. Jest to
sytuacja o tyle interesująca, że do tej pory ochrona dóbr osobistych dotyczyła
Tak m.in.: J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2002,
Nr 80, s. 30; A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego
2004, Nr 2, s. 331; M. Pazdan, Dobra osobiste i ich ochrona, [w:] System Prawa Prywatnego.
Prawo cywilne - część ogólna. Tom 1, red. M. Safjan, Warszawa 2012, s. 1251; Zgodnie
z koncepcją, nowe prawo majątkowe w zakresie prawa własności intelektualnej miałoby na celu
ekonomiczną eksploatację oznaczeń identyfikujących daną osobę, obejmujących wizerunek,
nazwisko, głos oraz charakterystyczne rekwizyty.
2
Zob. J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja: studium cywilnoprawne,
Warszawa 2009.
3
T. Targosz, Commercialisation of Personality Rights - The Polish Perspective, [w:] Recent Developments in IP Law, red. A. Matlak, Kraków 2007, s. 25.
1
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w głównej mierze aspektów niemajątkowych. Nietrudno jednak wyobrazić
sobie sytuację, w której osoba znana podnosi, iż wykorzystanie jej wizerunku
przez stację telewizyjną czy redakcję gazety, skutkuje powstaniem szkody majątkowej. Oznacza to, że dobra osobiste - jak np. wizerunek - stają się dobrami
rynkowymi, wobec czego coraz bardziej aktualne staje się określenie środków
ich ochrony 4.
Celem artykułu jest przedstawienie konstrukcji right of publicity w prawie
amerykańskim oraz negatywnych konsekwencji, jakie mogą się pojawić w wyniku jej nadużywania (zjawisko right of publicity trolling), a także próba skonfrontowania tych rozwiązań z komercyjnym wykorzystaniem wizerunku jako
dobra osobistego w prawie polskim.
Right of Publicity
Termin right of publicity obejmuje sensu largo uprawnienia o różnej naturze prawnej, choć ich wspólnym celem jest umożliwienie osobie uprawnionej
kontrolowania gospodarczego wykorzystania wizerunku, jak również nazwiska, pseudonimu, czy głosu 5 . Innymi słowy, instytucja right of publicity
uprawnia osobę do sprawowania wyłącznej kontroli nad wykorzystaniem
elementów osobowości w sposób komercyjny 6. Podkreśla się przy tym, że zakres tychże uprawnień jest zmienny, ponieważ right of publicity jest ograniczone wolnością słowa, która jest chroniona w sposób konstytucyjny, a przez
to zakres może ulegać ciągłym modyfikacjom. Jednocześnie sama instytucja nie
należy do amerykańskiego prawa federalnego 7 , natomiast jest przewidziana
przez specjalne ustawy stanowe 8 - w chwili obecnej została wyodrębniona
J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność za szkodę majątkową z tytułu komercyjnego wykorzystania wizerunku osób powszechnie znanych, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. F. Zoll, Warszawa 2012, s. 631-633.
5
T. Grzeszak, Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie. Tom 13, red. J. Barta, Warszawa 2017, s. 776.
6
J. T. McCarthy, The Human Persona as Commercial Property: The right to publicity, ColumbiaVla Journal Low & Arts 1994-1995, vol. 19; Zob. też: tenże, The Rights of Publicity & Privacy,
Deerfield-Nowy Jork-Rochester 2015.
7
Po dziś dzień w Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja, czy prawo powinno zostać wyodrębnione na poziomie federalnym - do tej pory kilka prób podjęła Sekcja „The Patent, Trademark
& Copyright” American Bar Association.
8
T. Grzeszak, Prawo do wizerunku…, s. 776-777.
4
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w 28 stanach bądź na podstawie przepisów ustawy, bądź na podstawie precedensów 9.
Genezy instytucji right of publicity można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku, tj. 1890 r. w Bostonie, po przyjęciach wydawanych przez wybitnego prawnika Samuela D. Warrena, prasa rozpisywała
się na temat szczegółów życia prywatnego zaproszonych przez Warrena gości.
Skłoniło go to do stworzenia artykułu zatytułowanego „The right to privacy",
który został opublikowany w Harvard Law Review, stając się przełomową
rozprawą w literaturze prawniczej. Wpłynęło na to zapewne też to, że w owym
czasie prawo do prywatności nie było jeszcze objęte ochroną 10. Wobec tego,
można pokusić się o stwierdzenie, że instytucja right of publicity została wyodrębniona z prawa do prywatności.
Po uznaniu prawa do prywatności przez sądy amerykańskie 11, podwaliny
dla dalszego rozwoju koncepcji stworzył W. Prosser 12 , który podzielił prywatność na 4 kategorie, z czego jedna z nich odnosiła się do naruszenia prywatności - bezprawnego uczynienia użytku z wizerunku, nazwiska, tożsamości
danej osoby w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 13. Koncepcja Prossera została przyjęta przez judykaturę, a następnie wcielona do Restatements of Torts,
czyli kompilacji prawa tworzonej przez Amerykański Instytut Prawa na podstawie stosowanego orzecznictwa, w 1977 r 14.
W latach 50. XX wieku zapadły dwa, znaczące dla rozwoju omawianej
koncepcji, orzeczenia. Pierwsze w sprawie Jansen v. Hill Parking 15, w której
9
J. Rothman, Rothman’s Roadmap to the Right of Publicity, [online] https://www.rightofpublici
tyroadmap.com [dostęp: 12.09.2018].
10
K. Czyżewski, Right of Publicity w orzecznictwie amerykańskim, [w:] Z problematyki praw na
dobrach niematerialnych, red. J. Barta, s. 247-248.
11
Jedna ze spraw dotyczyła znanego wynalazcy - Thomasa Edisona, który podnosił, że jego
wizerunek został bezprawnie wykorzystany na butelkach z preparatem, który stworzył na zlecenie pozwanego, choć umowa nie wspominała o wykorzystaniu wizerunku w reklamie leku.
Skład orzekający wydał wyrok korzystny dla Edisona, w którym to stwierdził, że „gdy naruszony
jest wizerunek osoby powszechnie znanej prawo do prywatności ma służyć zarówno jako środek
ochrony przed naruszeniem uczuć i doznań danej osoby, jak również przed bezprawnym komercyjnym wykorzystaniem tego wizerunku”; Wyrok w sprawie Edison v. Edison Polyform Mfg.
Co., 67 A 392 (1907), cyt. za: K. Czyżewski, Right of Publicity …, s. 249-250.
12
Zob. W. L. Prosser, Privacy, California Law Review 1960, vol. 48, iss. 3.
13
J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku …, s. 177.
14
Tamże.
15
Cyt za: E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, s. 170.

249

Magdalena Rudzka

Amerykański Sąd Najwyższy stwierdził, że wizerunek sportowców został bez
ich zgody wykorzystany na opakowaniu popcornu. Tym samym sędzia podkreślił, że wizerunek osoby znanej może być rozpowszechniony bez jej zgody
wyłącznie w celach informacyjnych. Drugie z orzeczeń stało się wyrokiem
przełomowym, cytowanym po dziś dzień w literaturze dotyczącej right of publicity. Mowa o sprawie z 1953 r. - Haelen Laboratories, Inc. v. Topps Chewing
Gum, Inc 16 . Zgodnie ze stanem faktycznym, strony były przedsiębiorcami,
którzy zajmowali się produkcją gumy do żucia, do której w zestawie dołączano
karty znanych amerykańskich graczy baseballu. Haelan Laboratories (powód)
podpisał kontrakt z kilkoma graczami, przy czym, zgodnie z postanowieniami
umowy, ich wizerunek miał zostać udostępniony przedsiębiorstwu na wyłączność. Tymczasem spółka Topps Chewing Gum (strona pozwana) podpisała
z tymi samymi graczami umowę o identycznej treści. W następstwie tych działań, strona powodowa wystąpiła do sądu z zarzutem, iż strona pozwana nakłaniała sportowców do złamania wiążących zobowiązań umownych. Według
pozwanego spór dotyczył jedynie prawa do prywatności, a zarzut taki byłby
możliwy do podniesienia wyłącznie, jeżeli wykorzystanie wizerunku sportowców odbyłoby się bez ich zgody. Sąd przyznał słuszność argumentacji pozwanego, jednakże orzekający w sprawie sędzia J.N. Frank uznał dodatkowo,
że każdy człowiek posiada, oprócz prawa do prywatności (nieprzenoszalnego
i niezbywalnego), prawo do kontroli nad komercyjnym rozpowszechnianiem
swojego wizerunku (reklamowej wartości) ergo posiada prawo do przyznania
wyłącznego uprawnienia do rozpowszechniania wizerunku podmiotowi trzeciemu 17. W konsekwencji prawo do komercyjnego wizerunku zostało powszechnie uznane w orzecznictwie sądów amerykańskich.
Przedmiot ochrony right of publicity obejmuje stosunkowo szeroki zakres
- wizerunek jest bowiem postrzegany jako zespół cech zewnętrznych, przedstawiających podobiznę osoby fizycznej, możliwą do zidentyfikowania. Chodzi
w szczególności o: wizerunek, nazwisko lub pseudonim, odróżniający rekwizyt,
strój oraz inne elementy tożsamości, które pozwalają na jednoznaczne ziden-

Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F. 2d 866, 2nd Cir. (1953).
Por. J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku …, s. 178-181; K. Czyżewski, Right of Publicity …,
s. 251.

16
17
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tyfikowanie sławnej osoby 18 (m.in. tatuaż Mike’a Tysona 19 , wizerunek
Marilyn Monroe 20). Zaznaczyć przy tym trzeba, że nie każde naruszenie right
of publicity automatycznie jest uznawane za bezprawne, bowiem wymaganą
przesłanką jest uczynienie użytku z wizerunku w celu czysto komercyjnym (w
praktyce chodzi przede wszystkim o reklamy bądź różnego rodzaju
promocje) 21 . Co więcej, right of publicity jest prawem o charakterze
własnościowym, przez co może zostać zbyte - mocą umowy przenoszącej lub
poprzez udzielenie licencji 22, przy czym w przypadku zbycia można zastrzec
wyłączenie niektórych obszarów spod powszechnego rozpowszechniania w
przyszłości (np. reklamy gorszące, produkty zakazane itp.). Faktem mogącym
nastręczać trudności w praktyce, jest czas trwania ochrony wizerunku, który
różni się w zależności od wybranego stanu. W większości z nich ochrona
obowiązuje również post mortem, co umożliwia dochodzenie roszczeń przez
spadkobierców osoby zmarłej. Okres ochrony po śmierci najczęściej jest
ograniczony przez liczbę lat (od 10 do 100 lat), natomiast w Tennessee, gdzie
urodził się Elvis Presley, czas ten jest nie-ograniczony i trwa tak długo jak długo
wykorzystuje się wizerunek w sposób komercyjny 23.
Z całą pewnością skutki komercyjnego wykorzystania wizerunku osoby
bez jej zgody kształtują się w Stanach Zjednoczonych w sposób odmienny niż
w kontynentalnych systemach prawnych. Tym samym naruszenie dóbr prawnych składających się na tożsamość człowieka (wizerunek) tworzy obowiązek
18
J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych, Warszawa 2014, s. 72-75.
19
Zob. K. Grzybczyk, Prawna ochrona tatuażu, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012, s. 589-599.
20
W 2008 r. sędzia federalny stanu California uznał. że prawo right of publicity przysługujące
Marilyn Monroe nie jest chronione w tym stanie, ponieważ miejscem zamieszkania aktorki
w momencie śmierci był stan Nowy Jork, gdzie czas trwania ochrony przyznanej przez right
of publicity nie rozciąga się na okres post mortem. W konsekwencji sąd uznał, że uprawnienia
wynikające z right of publicity wygasły w momencie jej śmierci - elementy składające się na jej
tożsamość pozostają więc w domenie publicznej; Zob. R. D. Madoff, The New Grave Robbers,
[online] http://www.nytimes.com/2011/03/28/opinion/28madoff.html?_r=1&hpw=&pagewa
nted=all [dostęp: 12.03.2018].
21
J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku …, s. 182.
22
Tamże, s. 191; Por. S. Bergmann, Publicity rights in the United States and Germany: A Comparative Analysis, Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review 1999, vol. 19, iss.1.
23
J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku …, s. 191; K. Czyżewski, Right of Publicity …, s. 255.
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naprawienia szkody po stronie tego, kto ją wyrządził 24. Oczywiście, dzieje się
tak wyłącznie w przypadku, jeśli zostaną spełnione konkretne przesłanki - po
pierwsze, osoba, której tożsamość została naruszona, musi być znana i rozpoznawalna w taki sposób, aby można było powiązać z nią chronioną cechę wyróżniającą. Po drugie, cecha musi zostać wykorzystana w sposób komercyjny
w celu uzyskania korzyści majątkowych. Po trzecie, musi powstać szkoda
o charakterze mieszanym - majątkowym (uszczerbek w dobrach materialnych)
i niemajątkowym (uszczerbek psychiczny) 25. Słusznie zauważa J. Balcarczyk,
że cała koncepcja right of publicity powstawała w Stanach Zjednoczonych wraz
z rozwojem demokracji, na co nałożył się rozwijający się kapitalizm oraz konsumpcjonizm, co tylko umocniło koncepcję majątkowej ochrony własnościowych praw jednostek znanych i lubianych 26.
Right of Publicity Trolling
Zjawisko, które określa się mianem copyright trolling, do niedawna nie
było znane w polskim prawie. Można przyjąć, że proceder ten pojawiał się
i rozwijał stopniowo w różnych postaciach w miarę rozwoju piractwa internętowego. Dotyczy wielu dziedzin prawa i co do zasady jest postrzegany jako
zjawisko negatywne 27. Za O. Wrzeszcz, która jako pierwsza podjęła się próby
naukowego zdefiniowania trollingu w prawie autorskim w sposób kompleksowy, można przyjąć, że jest to „działanie uprawnionych lub potencjalnie
uprawnionych do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi, polegające na zastraszaniu, stosowaniu szantażu lub innych form nacisku, w celu
uzyskania korzyści majątkowych z tytułu zawartej ugody od osoby potencjalnie
dokonującej naruszenia majątkowych praw autorskich w Internecie” 28.
Tymczasem, w Stanach Zjednoczonych zjawisko trollingu nie tylko funkcjonuje, ale również zaczyna dotyczyć coraz to węższych dziedzin, w tym
Tamże, s. 192-193.
K. Grzybczyk, Prawna ochrona tatuażu …, s. 595.
26
J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku …, s. 192.
27
Krytycznie wobec zjawiska wypowiedział się skład orzekający w Wyroku Sądu Okręgowego
w Lublinie z dnia 31 lipca 2017 r., sygn. I C 758/16.
28
O. Wrzeszcz, Trolling prawnoautorski (copyright trolling), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
2016, Nr 4, z. 134. s. 38-75.
24
25
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przypadku prawa do wizerunku. Right of publicity trolling dotyczy osób, które
są określane mianem „non-producting entities” (troll), czyli osób, które wysuwają wątpliwe roszczenia i pobierają opłaty licencyjne od osób trzecich 29. Niejednokrotnie proceder ten ma na celu wyłącznie powstrzymanie innych osób
od uzyskiwania korzyści poprzez wykorzystywanie czyjegoś imienia w Internecie 30. Na kanwie tego problemu w Stanach Zjednoczonych pojawia się wątpliwość, czy skoro osoby znane występują w sporach tego typu jako marka
(niezależnie od zarejestrowanego znaku towarowego), to czy rzeczywiście konstrukcja right of publicity jest w dalszym ciągu niezbędna w obrocie prawnym 31?
Przykładowo, w jednej ze spraw dotyczących right of publicity trolling, postać określana mianem The Naked Cowboy, która zarabia na życie grając na
gitarze w pobliżu Times Square, wniosła pozew przeciwko przedsiębiorstwu
Mars, producentowi popularnych słodyczy M&M’s, w związku z użyciem
przez stronę pozwaną w reklamie podobizny jednego z cukierków z gitarą 32.
W Stanach Zjednoczonych pozwy dotyczące bezprawnego wykorzystania wizerunku osiągają zawrotne kwoty 33, nie dziwi więc fakt, że dla wielu celebrytów taka działalność stała się sposobem na życie, co jednak z punktu widzenia
prawa jest nadużyciem.

29
K. J. Greene, Right of Publicity, Identity, and Performance, Santa Clara High Technology Law
Journal 2012, Vol. 28, Iss. 3.
30
Zob. J. D. Lipton, Celebrity in Cyberspace: A Personality Rights Paradigm for Personal Domain
Name Disputes, Washington & Lee Law Review 2008, Vol. 65, Iss.4.
31
K. J. Greene, Right of Publicity, Identity, and Performance … .
32
Burck v. Mars, Inc., 571 F. Supp. 2d 446, 453 (S.D.N.Y. 2008).
33
Kolejna sprawa dotyczyła amerykańskiej celebrytki Kim Kardashian, która pozwała firmę
odzieżową Gap na kwotę ok. 15 mln dolarów, ponieważ jedna z postaci przedstawionych przez
spółkę w reklamie miała wyglądać jak ona, co mogłoby rodzić fałszywe przeświadczenie, że jest
z nimi powiązana w sposób komercyjny; Zob. Kardashian v. Gap Inc., No. 2:11-cv-05960 (C.D.
Cal. Aug. 10, 2011).
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Prawo do wizerunku
Wizerunek jest wymieniony jako jedno z dóbr osobistych w treści art. 23
KC . Jednocześnie, zgodnie z art. 24 § 3 KC 35 , ochrona przewidziana
w Kodeksie Cywilnym nie wyłącza ochrony cywilnoprawnej wizerunku na
podstawie innych przepisów. 36 W ustawodawstwie polskim wykształciła się
bowiem praktyka umieszczania części regulacji dotyczącej prawa do wizerunku
w ustawie o prawie autorskim 37. Zgodnie z art. 81 PrAut, rozpowszechnianie
wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała
umówioną zapłatę za pozowanie. Dodatkowo, zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeśli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości. Dopuszczalność publikowania wizerunku osób
publicznych nie oznacza przy tym możliwości wykorzystania ich wizerunku
w celach marketingowych bez uzyskania uprzedniej zgody 38.
W polskiej doktrynie nie ma zgody co do terminologii związanej z prawem do wizerunku – wymiennie są stosowane pojęcia: wizerunek, portret, podobizna, obraz fizyczny, choć podstawowym wyznacznikiem wydaje się być
możliwość przypisania wizerunkowi przymiotu rozpoznawalności. Jako szcze34

Por. P. Machnikowski, Komentarz do art. 23 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017, s. 57-60; P. Sobolewski, Komentarz
do art. 23 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, red. K. Osajda, Warszawa
2017, s. 173 i n.; M. Pazdan, Komentarz do art. 23 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, s. 106 i n.
35
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm. (dalej
jako „KC”).
36
Ochronę wizerunku przewidują także inne regulacje, wykraczające poza obszar prawa cywilnego, m.in. prawo prasowe, kodeks postępowania karnego, kodeks karny oraz kodeks pracy.
37
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.
z 2017 r. poz. 880 ze zm. (dalej jako „PrAut”); Powszechnie przyjmowana wykładnia stanowi,
że prawo do wizerunku przewidziane w art. 81 PrAut jest konkretyzacją prawa do wizerunku
z art. 23 KC.
38
Zob. E. Ferenc-Szydełko, Wizerunek. Komentarz do art. 81, [w:] Ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016, s. 774-807;
P. Ślęzak, Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, [w:] Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017, s. 550580.
34
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gólne postacie wizerunku traktuje się maskę artystyczną, czyli część kreacji
artystycznej, wizerunek dźwiękowy, piśmienniczy, wizerunek wspólny i zbiorowy oraz karykaturę 39.
Wizerunek jest zaliczany do katalogu dóbr osobistych. W systemie prawa
kontynentalnego początków teorii dóbr osobistych można doszukiwać się już
w czasach antycznych 40 . W Polsce ewolucja ochrony dóbr osobistych była
w dużej mierze ukształtowana przez poglądy orzecznictwa państw obcych –
zwłaszcza po uzyskaniu niepodległości na terenach, gdzie obowiązywały
regulacje dawnych państw zaborczych 41 . Dopiero w II połowie XX wieku
w wyniku prac kodyfikacyjnych i uchwalenia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. - Kodeks cywilny, instytucja dóbr osobistychstała się przedmiotem osobnej
redakcji, zawartej w art. 23 oraz art. 24. Ustalenie genezy wartości i tego, co
należy rozumieć poprzez pojęcie „dobra osobiste”, jest istotne z punktu widzenia praw i obowiązków podmiotów stosunków cywilnoprawnych w obecnym
porządku prawnym.
Wspólne dla przedstawicieli doktryny jest przekonanie, że prawa podmiotowe osobiste chroniące dobra osobiste posiadają trzy cechy: są prawami niemajątkowymi, są ściśle związane z ich podmiotem oraz są prawami bezwzględnymi 42. Fakt, że prawa podmiotowe mają charakter osobisty oznacza,
że są ściśle związane z osobowością człowieka. Powstają z chwilą narodzin
i trwają przez okres życia osoby fizycznej 43, wobec czego z chwilą śmierci ustają
dobra osobiste, w tym prawo do wizerunku 44 . Warto dodać, że naruszenie

J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku …, s. 21 i n.
Z. Radwański, Koncepcja praw podmiotowych osobistych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny 1988, z. 2, s. 5.; A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 18.
41
S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa
1957, s. 45.
42
J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Cywilnoprawna ochrona wizerunku…, s. 42; Por. także
w zakresie dalszych rozważań J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk: The legal character of the image
right in view of the theory of personal rights, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012,
nr 12, s. 32-34.
43
Tak m.in.: S. Grzybowski, W. Wolter, A. Szpunar, E. Skowrońska-Bocian.
44
Inaczej P. Sobolewski, Komentarz do art. 23…, s. 190; Autor stwierdza, że wizerunek jest jednym z dóbr osobistych, których ochrona trwa nawet po śmierci osoby fizycznej. Co więcej,
Teresa Grzeszak uważa, że prawo do decydowania o rozpowszechnianiu wizerunku wchodzi do
spadku w formie prawa przyznającego władzę nad dobrem niematerialnym; Zob. T. Grzeszak,
Prawo do wizerunku…, s. 831.
39
40
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wizerunku będzie niejednokrotnie stanowić naruszenie prawa do prywatności 45.
Konsekwencją zaliczenia wizerunku do dóbr osobistych człowieka jest
pogląd, że prawo to chroni wszystkie interesy związane z wizerunkiem. W doktrynie nie ma natomiast zgody co do tego jakim prawem zakazowym objęte są
interesy majątkowe - osobistym czy majątkowym. Spór rodzi poważne praktyczne problemy, ponieważ jeśli założymy, że istnieje prawo o treści pozytywnej do gospodarczego wykorzystania wizerunku, to można traktować je
jako uprawnienie majątkowe z wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi.
Z drugiej strony, jeżeli przyjmiemy aspekt osobisty, to istnieje wyłącznie prawo
do zakazywania naruszania interesów idealnych, natomiast interesy majątkowe
będą chronione „przy okazji”. Podkreśla się, że obecnie w doktrynie dominuje
pogląd drugi, tj. traktowania wizerunku jako prawa osobistego 46.
Komercyjne wykorzystanie wizerunku
Jak zostało już wspomniane we wstępie pracy, w obecnych czasach
staliśmy się świadkami zjawiska komercjalizacji niektórych dóbr osobistych 47.
Stało się tak, ponieważ jeszcze w latach 50. XX wieku osoby znane (m.in. politycy i aktorzy) zaczęły stopniowo zdawać sobie sprawę z marketingowego
wykorzystania wizerunku. W następstwie pojawiła się potrzeba ochrony wartości majątkowych wynikających ekonomicznych możliwości wykorzystania
wizerunku osób znanych 48.
W uzasadnieniu Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn.
I ACa 1279/13, skład orzekający stwierdził, że: „w każdym przypadku ochrony prawa do wizerunku chodzi o cechy immanentnie związane z konkretną osobą fizyczną, dla niej znamienne
i pozwalają̨ce na jej rozpoznawalność. Dalsze poszerzanie tego pojęcia, zwłaszcza obejmowanie
nim miejsca zamieszkania (np. dom czy mieszkanie), rzeczy bądź zwierząt kojarzonych z określoną osobą, trudno uznać za uzasadnione. Z reguły możliwe jest wówczas znalezienie innej
podstawy ochronnej, np. poprzez wykorzystanie konstrukcji prawa do prywatności. Za wizerunek nie można też potraktować sposobu postrzegania i oceny danej osoby w odbiorze zewnętrznym (jej życiorysu, cech charakteru, postępowania itp.). Również w takiej sytuacji ochrony
poszukiwać należy w płaszczyźnie innych dóbr osobistych (np. czci czy prywatności)”.
46
T. Grzeszak, Prawo do wizerunku…, s. 778.
47
Por. A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku …, s. 330; M. Pazdan, Dobra osobiste i ich
ochrona …, s. 1251; J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Cywilnoprawna ochrona wizerunku…,
s. 57.
48
J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność za szkodę…, s. 633.
45
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Wizerunek komercyjny to zatem taki, który „został rozpowszechniony
lub wykorzystany w celu merchandisingu lub w innym celu komercyjnym” 49
- tak zdefiniowane pojęcie podkreśla wartość majątkową wizerunku i jest przydatne w kontekście problemów narastających w związku z komercjalizacją.
Jeżeli zatem przyjąć, że dobra osobiste mogą posiadać wartości majątkowe, to w konsekwencji ich naruszenie będzie powodowało powstanie szkody
o charakterze majątkowym 50. J. Sieńczyło-Chlabicz sformułowała trafne twierdzenie, wedle którego „celowe jest dostosowanie cywilnoprawnych środków
ochrony do zmieniających się warunków i sposobów eksploatacji wizerunku
jako dobra osobistego, ergo okolicznością niepożądaną jest sytuacja, kiedy
w przypadku uszczerbku o charakterze majątkowym w sposób sztuczny udowadnia się zaistnienie krzywdy i zasądza zadośćuczynienie 51”. W przypadku
szkody majątkowej powstałej z tytułu komercyjnego wykorzystania wizerunku,
osoba uprawniona może domagać się naprawienia szkody na kilka sposobów.
Przede wszystkim w formie odszkodowania, obejmującego zarówno damnum
emergens, jak i lucrum cessans, w dalszej kolejności - roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Trzecim sposobem jest instrument szeroko
rozumianej kompensacji w stosunkach pozaumownych, czyli prowadzenie
cudzych spraw bez zlecenia 52.
Z praktycznego punktu widzenia, oszacowanie oraz wykazanie szkody
majątkowej nastręcza wiele trudności, co z kolei może przełożyć się na faktyczne uzyskanie odszkodowania. Wychodząc na przeciw problemowi,
doktryna oraz orzecznictwo sądów niemieckich i polskich, wypracowały trzy
sposoby ustalenia wysokości odszkodowania: rzeczywisty uszczerbek w majątku osoby, której dobro zostało bezprawnie naruszone, analogia do licencji,
a także zysk uzyskany przez naruszyciela dobra 53. Pierwszy ze sposobów zakłada
obliczenie różnicy pomiędzy wartością majątku przed dokonanym naruszeniem oraz po nim. W świetle tego rozwiązania warto zwrócić uwagę na kolejne

J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku …, s. 277.
Na przestrzeni lat w polskim orzecznictwie rzadko pojawiały się orzeczenia uznające majątkową wartość prawa do wizerunku; zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1977 r.,
sygn. I CR 127/77.
51
J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo do wizerunku a komercjalizacja dóbr osobistych, Państwo i Prawo
2007, z. 6, s. 21.
52
Tejże, Odpowiedzialność za szkodę…, s. 637-648.
53
Tamże.
49
50
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utrudnienie, jakim jest ustalenie wysokości odszkodowania komercyjnego
wykorzystania wizerunku osób znanych w granicach utraconych korzyści (lucrum cessans).W tym celu sądom proponuje się odrębne rozwiązania - po
pierwsze, sąd może określić wartość rynkową osobistości przy uwzględnieniu
stopnia rozpoznawalności oraz renomy w społeczeństwie lub analizować odszkodowania zasądzone w podobnych sprawach. Po drugie, może uzyskać
przybliżoną wartość w stosunku do wysokości wpływów z reklamy. Po trzecie,
powinno dojść do ustalenia, czy dana osoba reklamowała już swoim wizerunkiem dany produkt lub usługę. Warto przy tym zaznaczyć, że jeżeli wspomniana persona nie wykorzystywała swoich rozpoznawalnych cech czy atrybutów w celu promocji produktu lub usługi, jej wartość rynkowa może okazać
się większa niż osoby, która nagminnie wykorzystuje swoją rozpoznawalność
w sposób komercyjny 54.
Drugi ze sposobów ustalenia odszkodowania zakłada zastosowanie analogii do licencji, chociaż dopuszcza się również skorzystanie z art. 322 KPC 55,
zgodnie z którym wartość może zostać obliczona przez zastosowanie wysokości
wynagrodzenia, jakie osoba znana uzyskałaby, jeśli doszłoby do zawarcia
z naruszycielem umowy na korzystanie z wizerunku 56. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane przez sądy niemieckie, a w ostatnich latach również polskie 57. Tymczasem, wskazuje się zasadniczą wadę stosowanej analogii - sprawca
szkody naraża się bowiem wyłącznie na uregulowanie kwoty w wysokości opłaty licencyjnej (lub ewentualnego wynagrodzenia), przez co rozwiązanie nie
zapewnia wystarczającej ochrony prewencyjnej 58. Ostatni ze sposobów obliczania odszkodowania z tytułu komercyjnego wykorzystania wizerunku opiera
się na przyjęciu, że zyski osiągnięte przez naruszyciela odpowiadają wysokości

S. Martuccelli, The right of publicity under Italian civil law, Loyola of Los Angeles Entertainment Law Journal 1998, vol. 18, s. 561 cyt. za: J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność za
szkodę…, s. 639.
55
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360
ze zm.(dalej jako „KPC”).
56
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 lutego 1995 r., sygn. I ACr 697/94.
57
W starszym orzecznictwie - zob. m.in. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1977 r.
…, Wyrok Sądu Najwyższego, sygn. I CR 437/77 niepubl. cyt. za: J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność za szkodę…, s. 640-643. W nowszym orzecznictwie - zob. m.in. Wyrok Sądu
Okręgowego w Warszawie z dnia 28 października 2015 r., sygn. IC 122/15.
58
J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność za szkodę…, s. 640-643.
54
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szkody. Niewątpliwą zaletą tej opcji jest brak konieczności obliczania szkody
przez samego powoda, natomiast jako wadę wskazuje się, że szkoda nie zawsze
jest równa wysokości osiągniętej korzyści 59.
W świetle zaproponowanych rozwiązań nie ma potrzeby, aby sądy krajowe w dalszym ciągu zasądzały zadośćuczynienie w przypadku komercyjnego
wykorzystania wizerunku osoby powszechnie znanej 60. W wielu przypadkach
same strony poszkodowane podnoszą, że w sporze nie wystąpiła krzywda,
a więc zasadnym wydaje się skorzystanie z majątkowych środków ochrony 61.
Tak długo jak prawo do wizerunku jest zaliczane do praw osobistych,
utrzymuje się niepewność prawna co do skuteczności umów umożliwiających
wykorzystanie wizerunku w celach reklamowych i merchandisingowych 62. Tym
samym wysuwane są postulaty, aby problem komercjalizacji dóbr osobistych
rozwiązać w sposób systemowy, np. w Kodeksie cywilnym 63. Niektórzy przedstawiciele doktryny przyznają jednocześnie, że polskie prawo w obecnym
kształcie jest w pełni przygotowane, aby poradzić sobie z procesem komercjalizacji dóbr osobistych 64, w tym prawa do wizerunku.
Podsumowanie
Right of publicity, pomimo tego, że jest instytucją stosunkowo młodą, wydaje się być ciekawym środkiem ochrony praw osób powszechnie znanych
przed bezprawnym wykorzystaniem ich wizerunku, na który składają się cechy
tożsamości uprawnionego.

Tamże.
Tendencja orzekania sądów powszechnych rzeczywiście zaczyna się stopniowo zmieniać, zgodnie z postulatami wysuwanymi przez przedstawicieli doktryny. Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. VI ACa 1657/13 w sprawie Gortat v. Sfinks, w której
wysunięto roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści (art. 405 KC) w przypadku
naruszenia prawa osobistego, jakim jest prawo do wizerunku. Skład orzekający stwierdził,
że istnieje możliwość wzbogacenia się kosztem uprawnionego do dobra osobistego.
61
J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność za szkodę…, s. 648.
62
Problem wykorzystania wizerunku w mediach bez zgody osoby uprawnionej często pojawia
się w orzecznictwie sądów krajowych; zob. m.in. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego
2018 r., sygn. I CSK 600/17.
63
T. Grzeszak, Prawo do wizerunku…, s. 802.
64
Tak m.in. T. Targosz, Commercialisation of Personality Rights …, s. 64-65.
59
60
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Jeszcze w 1977 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych - analizując różnice pomiędzy right of publicity a prawem do prywatności 65 - zauważył, że prawa te obejmują odmienne interesy 66. Tym samym mamy niejako do czynienia
z dwoma odrębnymi kategoriami uprawnień podlegających ochronie - prawo
do prywatności stoi na straży interesów osobistych jednostki, natomiast right
of publicity strzeże interesów majątkowych. Cel right of publicity wykazuje pewne podobieństwa do celu prawa autorskiego czy patentowego 67, które skupiają
się na prawie jednostki do otrzymania wynagrodzenia za pracę, włożony wysiłek oraz starania 68.
Dla państw kontynentalnego systemu prawnego, konstrukcja amerykańska jest o tyle doniosła, że jako pierwsza pokusiła się o powiązanie dóbr
człowieka (związanych z tożsamością) z aspektem majątkowym. Prawo w procesie komercjalizacji zaczęło ewoluować w taki sposób, aby wiązać wartości,
które do tej pory były uważane za niematerialne, z wymierną wartością pieniężną. W konsekwencji wykorzystania zespołu dóbr bez zgody osoby, do której należą, rodzi się obowiązek wyrównania powstałej szkody 69. Naturalnie,
takie rozwiązanie może prowadzić do nadużycia prawa, co przejawia się w postaci right of publicity trolling.
W Polsce prawo do wizerunku zostało ukształtowane w sposób odmienny, co rodzi praktyczne problemy w związku ze zjawiskiem komercjalizacji.
Wyraźna tendencja wskazuje, aby w sprawach dotyczących komercyjnego wykorzystania wizerunku osoby powszechnie znanej, oprócz zadośćuczynienia,

Sprawa Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977). Powód był artystą
cyrkowym, znanym dzięki wyczynowi, w którym udawał „ludzką kulę armatnią”. Lokalna stacja
telewizyjna nie uzyskała zgody Zacchini’ego na sfilmowanie występu. Pomimo tego, reporter
stacji nagrał całe wydarzenie, a następnie zostało ono wyemitowane w trakcie wieczornych wiadomości. Artysta wniósł powództwo, w którym jako postawę wskazał naruszenie przysługującego mu right of publicity.
66
Uzasadnienie wyroku w tej sprawie odegrało ważną rolę w amerykańskim orzecznictwie także
z innego powodu - Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że pierwsza poprawka nie oznacza
absolutnej ochrony nawet, jeśli chodzi o relacje prasowe z bieżących wydarzeń faktycznych, jeśli
narusza right of publicity przysługujące osobie znanej.
67
Zob. K. Moskalenko, The right of publicity in the USA, the EU and Ukraine, International
Comparative Jurisprudence 2015, z. 1, s. 119.
68
J. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę: analiza cywilnoprawna, Kraków 2006, s. 294-296.
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stosować także inne roszczenia majątkowe, w tym także w oparciu o przepisy
dotyczące odszkodowania w granicach utraconych korzyści 70 . Jednocześnie,
oszacowanie oraz udowodnienie rzeczywistej szkody majątkowej (damnum
emergens) jest niezwykle trudne. De lege ferenda postuluje się 71, aby wprowadzić
do ustawodawstwa krajowego prawo zakazujące komercyjnego wykorzystania
wizerunku bez zgody osoby uprawnionej 72.
W związku z procesem urynkowienia dóbr osobistych, w tym wizerunku,
powstaje szereg dalszych problemów wymagających rozstrzygnięcia, które
wykraczają poza zakres niniejszego artykułu, a z pewnością znajdą swoją kontynuację w literaturze przedmiotu.
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The Right to the Commercial Use of One’s Image
in Poland and the United States
The main aim of this article is to present regulations concerning commercial exploitation of one’s image in the light of commercialisation, particularly in regards to applicable law in the United States and Poland. The
American concept of the right of publicity was developed in the 20th century,
nevertheless it enables eligible entities to benefit from commercial exploitation
of one’s image effectively and provides indispensable protection measures of
economic rights as well. The article also presents the evolution of the right of
publicity, its legal nature and unfamiliar phenomenon referred to as the right
of publicity trolling. In Poland, image is perceived as one of the personal
interests, while its development dates back to the ancient times. It shall be stressed that the current law does not provide sufficient legal protection in regards
to loss; therefore, scholars have issued de lege ferenda proposals to adjust
applicable law subject to recent market developments.
Key words: image, right of publicity, personal interests, commercialisation,
right of publicity trolling
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Summary

Final Conclusions
and the Attempt to Answer
the Key Research Questions

Currently, the particular issues from within the scope of freedom of expression are regulated by the law of each nation state as well as by the international law. The regulations described in the book, and partially reiterated below, have undoubtedly developed on the grounds of the liberal political and
legal thought (in the classical, European meaning of the term). Indeed, a vast
number of conceptions which are considered indispensable to the constitutional order of modern nation states have sprung from liberal legal and political
philosophy. Its roots could be traced back to the ideas of the Enlightenment,
otherwise referred to as the Age of Reason. And because Reason – as the French
philosophes and the English republicans blatantly emphasized – demands freedom of thought, it also necessitates freedom of speech.
At this point, it suffices to mention that the very concept of freedom of
an individual, his or her personal and political rights (including freedom of
speech or – broadly speaking – freedom of expression), the tripartite division
of powers as well as the concept of the rule of law, all remain a legacy of the
Western liberal political thinkers whose ideas were first implemented on the
level of particular nation states.
A special place in the history of liberal political thought, also in regards
to freedom of expression and freedom of the press, is occupied by the United
States. The American Constitution, enacted in 1787, and then expanded by
the Bill of Rights, an act ratified in 1791, is a monumental document from the
perspective of freedom of speech. The 1st Amendment to the U.S. Constitution
famously stipulates: Congress shall make no law [...] abridging the freedom of
speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble [...] 1.

1

U.S. Const. amend. I.
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Although no right, even if of a constitutional rank, is absolute – and the
words of the 1st Amendment were indeed subject to many interpretations and
reinterpretations limiting its scope – the first provision of the Bill of Rights
timelessly remains a cornerstone of the American legal order left behind by the
Founding Fathers, and simultaneously an overt inspiration for the European
liberals and libertarians. In this vein, the history of the American 1st Amendment jurisprudence serves as a critical benchmark for the whole Euro-Atlantic
zone and – as we have seen throughout the pages of this book – the so-called
general free speech scholarship. Certainly, one cannot get an adequate grasp of
freedom of expression without paying attention to the legal and political
achievements from behind the Western side of the Atlantic.
Here, it needs to be once again emphasized that the legal scholars, legislators as well as the judges in the United States had generally used to strive for
the maximization of objectivity of all regulations limiting freedom of speech
and sustained a long tradition of separating mere words from violent, criminal
action 2. The scope of expression in America is therefore significantly wider
than in Europe.
Indeed, many things could be said about the United States’ contribution
to the debates on freedom of expression. But Europe could be also considered
to have its own tradition of free speech which is best elucidated through
a juxtaposition with the American one. The first notable difference with the
United States is that the European legal orders put much more emphasis on
citizens’ equality and safety than individual liberty, and try to find a balance
between them. This alone affects the scope of permissible expression. In this
vein, on the Old Continent, the subjective meaning of expression and its potential interpretations matter to a much higher degree and are oftentimes scrutinized by the courts in specific factual scenarios when dealing with cases related to speech, widely understood 3. Second of all, the European regulations
of speech are often closely intertwined with the social, historical, or political
context of given forms of expression. This may be attributed partly to the gene-

2
3

See Ł. D. Bartosik, Freedom of Speech in the American Libertarian Thought.
See A. Demenko, How to Recognize Speech When You See One?
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ral notions of the law in Europe (stressing the collective, and not only individual rights), and partly to the rough European history of over the last two centuries.
Consider the dogmatic differences in the views of the law. While the
Americans, since the Declaration of Independence in 1776, stress the sacrosanctity of “the right to life, liberty, and pursuit of happiness”, Europe generally adheres the French revolutionary principles of liberté, égalité, fraternité (liberty, equality, fraternity). Although in many areas of the law those philosophical differences have been effaced, freedom of expression timelessly remains the
point of legal contest between the scholars from both sides of the Atlantic.
Hate speech, for example, does not fall under the protection of the 1st
Amendment to the U.S. Constitution only if it incites to violence and has a
real capacity to do so, whereas in Europe publicly predicating the superiority
of one race, nationality, religion or ethnic group over the others is forbidden
on the grounds of many national constitutions and criminal codes. Not only
France, Hungary, Germany or Poland (perhaps the greatest victim of World
War II) penalize hate speech. Even the British law – that is the law which has
heavily influenced the liberal American legal system – does take steps to counteract hateful speech towards certain classes of people. Interestingly enough,
the European experiences had proved that states may undertake measures
aimed at counteracting hate speech not only through penalization but also
through the civil and media law regulations, with Hungary’s case being a prime
example described on the pages of this book 4.
As stated above, there are also historical, cultural and societal aspects of
the differences between the American and European comprehension of freedom of speech. Whereas the United States (with the exceptions of the War of
1812 and the Civil War) had been marching on a fairly steady path towards
the creation of the greatest political and economic empire since the establishment of the federation in 1787, Europe, since the French Revolution of 1789,
underwent a series of bloody wars and revolutions, and radical rearrangements
of the national borders. Once powerful empires have collapsed (the Napoleonic Empire and the Holy Roman Empire, to name two) and numerous others

See F. Gárdos-Orosz, K. Nagy, The Development of the Hate Speech Regulation in Hungary:
From Criminal Law to Civil Law and Media Regulation.
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have risen in power (such as the British Empire, the German Empire, or the
Russian Empire). In result of those intricate social, economic and political processes – processes which are certainly beyond the scope of this book – Europe
has witnessed two of the greatest antitheses to the concept of liberal democracy
(and the corollary idea of freedom of speech): the comparatively short-lived
Nazi Third Reich and the long-lasting dominion of the Soviet Union over a
multitude of countries not only in Asia but also in Europe. These processes
have undeniably affected the laws of the European states and left an indelible
stamp on how freedom of expression is perceived on the Old Continent, both
within the constitutional orders of particular nation states as well as on the
regional level of the European Union.
One vivid example of the differences between the American and European perception of freedom of speech in regards to the political and historical
aspects could be drawn against the backdrop of political speech and the scope
of permissible criticism of the state authorities. While the old revolutionary
spirit still pervades much of the American nation, and the general American
fear of a tyrannical government would be realized as soon as the state authorities would enact regulations prohibiting criticizing them in any imaginable
form, the European lawmakers as well as the European citizens themselves
could be said to share the prevailing desire for stability and political order.
Radical opinions about particular state authorities are thus met with greater
suspicion on the Old than on the New Continent. A reflection of these societal
disparities, in particular, could be illustrated by the regulation of the Polish
Criminal Code which prohibits any public insults directed against the President of the Republic of Poland, who, as the head of the state, plays a symbolic
role of the minister of the entire nation 5. In the United States, on the other
hand, one can express his or her opinions about the president in virtually every
possible way, of course so long as there is no threat of physical harm involved 6.
Another example illustrating the differences between the American and
European legal cultures are their approaches towards citizens’ religious feelings.
The American jurisprudence generally does not guarantee any specific legal
See W. Płowiec, Freedom of Expression and the Insult Against the President of the Republic of
Poland from the Perspective of the Constitution of the Republic of Poland and the European Convention on Human Rights.
6
Threatening the President of the United States is a felony. See U.S. Code, Title 18, Sec. 871.
5
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protection for believers (or non-believers, respectively), and therefore does not
recognize a separate legal category of “the right to be free from blaspheme”.
But in secular and yet pluralistic European polities which try to equilibrate all
kinds of beliefs – such as the French laïcité – the clashes between such values
as freedom of expression (and its corollary – “the right to blashpheme”) and
freedom of belief (“the right to not be offended on the grounds of religious
feelings”) have often generated and most likely will still generate huge conflicts 7. That is especially actual in the face of the rising influence of the Islamic
communities on the lawmaking in Europe.
When balancing between the two rights – freedom of expression and freedom to exercise one’s religion – the state authorities shall nevertheless remember that full-blown freedom of expression emerged only when the states were
separated from the church, and providing exaggerative deference towards the
subjectively understood religious feelings may in fact obliterate freedom
of speech. As we have observed on the pages of the book, in the Islamic countries, where religion is still closely intertwined with politics, freedom of expression has only illusionary protection 8. In secular Poland, despite that the society
is predominantly Catholic, both the balancing between the rights conducted
by the courts as well as the societal standards have gradually shifted towards
the acceptance of even the most outrageous artistic expression. That, as we
have seen, may be illustrated by a multitude of cases of conflicts between freedom of speech and religious freedom from over the last quarter of a century 9.
Civil law, and especially the law on copyright as well as the regulations
associated with personality rights, also allows one to indicate the differences
between the American and European approaches towards freedom of expression. The progressing globalization and the transnational use of modern means
of communication led to the obliteration of the jurisdictional limits set strictly
by the national borders. Now, expression escapes the legal order of one or another country, and oftentimes reaches a global audience.

See C. Mengès-Le Pape, «Laïcité»: between freedom of expression and freedom of belief.
See H. Wiczanowska, The Approach of the Islamic Doctrine Towards Freedom of Expression.
Illusionary or Genuine Protection?
9
See M. Urbańczyk, K. Kiejnich, Between Art and Crime. The Evolution of the Understanding of
the Offense Against Religious Feelings in Poland in the years 1989-2015.
7
8

273

Final Conclusions …

The issues at an intersection of civil law and free speech in the United
States arise predominantly in regards to tort law, and involve such civil claims
as defamation (libel and slander), intentional infliction of emotional distress,
privacy claims as well as harassment offline and online. So, unlike in Europe,
it is the case-by-case interpretations of the courts, and not statutory law, which
regulates the bulk of these issues. Criminal defamation laws, for example, are
not nearly as popular in the United States as in Europe (where they are prevalent in criminal codes of particular nation states) – and even if a particular
American state has them, they are usually not strictly enforced. One notable
exception – thanks to the authority conferred upon Congress by the United
States Constitution in its Article I, Section 8 – is copyright law, which relies
mainly on federal statutes, interpreted and reinterpreted by the courts only
afterwards 10.
Even after the publication of the famous Harvard Law Review article –
The Right to Privacy – by Louis Brandeis and Samuel Warren in 1890 11, privacy claims (such as intrusion of solitude, appropriation of name or likeness,
public disclosure of private facts, false light) still fall under the domain of the
American tort law, and the American legal scholarship has been traditionally
reluctant towards prioritizing the right to privacy over the right to free speech
in many cases of tensions between the two. This stands as a general truth also
now, in the burgeoning Digital Age and the rapid expansion of social media
which often facilitates intrusions of users’ privacy, and at the same time involves intellectual property concerns. But the trend has been gradually shifting
towards protecting the right to privacy: many legal scholars and courts tend to
pay more and more attention to this right and perceive it as separate from other
citizen’ rights protected by the American constitutional order.
The European Convention on Human Rights, unlike the 1st Amendment
to the United States Constitution, expressly allows, in its Article 10, for restrictions on freedom of speech when they are critical for “the protection of
the reputation or rights [such as the right to privacy] of others”, and “for pre-

„The Congress shall have Power To […] promote the Progress of Science and useful Arts, by
securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective
Writings and Discoveries […]”. U.S. Const., Art. I, Sec. 10.
11
See L. Brandeis, S. Warren, The Right to Privacy, 4 Harvard L.R. 193 (Dec. 15, 1890).
10
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venting the disclosure of information received in confidence” [privacy of personal information] 12. As we have seen throughout the pages of the book, Poland is a prime example of a country which adheres to the general rule espoused
in the Convention’s provision, and where protection of one’s image is rooted
deeply in the law. In fact, one may be tempted to assume that such protection
in the broad sense underlies the entire legal system. Regulations providing protection of one’s image to a bigger or lesser degree may be found in a whole
variety of Polish legal acts such as the Civil and Criminal Codes, the Code of
Criminal Procedure, the Press Law, the Law on Copyright as well as the Labor
Code 13. The American law of the majority of states, nonetheless, does not fall
far behind and guarantees protection for one’s image, particularly under the
category of the right to publicity (a corollary of the right to privacy) which facilitates commercial use of one’s image (person’s external and distinguishing
features) 14.
The broadly understood Euro-Atlantic doctrine of freedom of speech
is constituted not only by legal and philosophical achievements of the United
States and particular European nation states. The European experiences of the
totalitarian regimes of the 20th century had a huge impact on how the civil
rights and liberties are perceived also on the international arena. It is undisputable that freedom of expression is a right inherent to every human being,
necessary for his or her flourishing and any form of progress. The regulations
of the international law, particularly the legal documents enacted after World
War II, alongside the establishment and the evolution of the United Nations,
have underscored the sacrosanct character of the right to free speech, rooting
it in the inalienable dignity of all mankind. It warrants a reminder that previous efforts to establish intransient rules on an international level – also with
regards to civil rights and liberties – had proved futile due to many weaknesses
of the predecessor of the United Nations, that is the League of Nations.
Human rights, from the international legal perspective of such acts as the
International Covenant on Civil and Political Rights and the Universal Declaration of Human Rights, are now treated as universal, basic and innate. Every
Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, art. 10.
13
See J. Gogolin, Protection of One’s Image on the Internet in the Light of the Polish law.
14
See M. Rudzka, The Right to the Commercial Use of One’s Image in Poland the United States.
12
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person is entitled to them by his or her sole existence, both in the relations
with the state and between the individuals. Their original source – as it is oftentimes stressed in the international law – is human dignity which is inalienable and independent of the existence of the state as well as the commonwealth
of citizens. In result, every state is obliged to respect universal human rights
with relation to their own citizens, citizens of other states, as well as people
who have no citizenship but merely reside on the territory of a given state.
Human rights, therefore, are independent of citizenship (in other words, they
can be enjoyed by stateless persons who temporarily fall under the jurisdiction
of a particular state). All potential restrictions of freedom of expression should
be enacted in the form of an act of parliament 15, and with respect to the equality of all persons, regardless of their “race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status” 16.
Alongside the universal system of protection of human rights, other regional systems have also been formed by the Council of Europe and the Organization of American States. So freedom of expression and its limits are now
guaranteed by the regional acts securing the rights of citizens and all persons.
Such acts from a regional level include, for example, the already mentioned
European Convention on Human Rights (Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms signed on November 4, 1950 in
Rome) and the fairly new Charter of Fundamental Rights of the European
Union.
According to Article 10 of the European Convention on Human Rights
which refers to freedom of expression, everyone has the right to freely express
his or her opinions and beliefs. The right comprises not only the freedom of
having and expressing opinions but also receiving and passing on information
and ideas without the interference of the public authorities, regardless of the
state borders. It warrants mention, nonetheless, that this provision does not
exclude the rights of the particular states to impose obligations related to grant-

See UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December
1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, art. 19. An analogous provision can be found
within the European Convention on Human Rights.
16
Ibidem, art. 26.
15
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ing licenses to radio, television or cinematic companies. The Convention further states that the exercise of freedoms also entails some degree of responsibility and therefore can be subject to such formal conditions, limitations, and
sanctions which are imposed by an act of the parliament and are necessary
in a democratic society from the perspective of national security, territorial
integrity or public safety, or are necessary to prevent the occurrence of disturbances to the public order or crime. Such regulations, however, shall be always
enacted with respect to the protection of health and morality, good name and
the rights of other people as well as with respect to the protection of confidential information and the impartiality of the authority of the courts 17.
Because European citizens cannot seek protection of opinions threatening
the essence of the democratic society 18, the European Court of Human Rights
more often than not finds the complaints concerning the infringements of Article 10 incredibly complex, unless, of course, there is established case-law on
a given matter. In that last aspect, the European Court of Human Rights resembles the U.S Supreme Court. But while the American highest court’s task
is to determine the constitutionality of regulations – that is whether the government has overstepped the boundaries set by the 1st Amendment to the U.S.
Constitution – the European court’s obligation is to strike a balance between
many conflicting rights and interests when interpreting the Convention in regards to freedom of expression.
The Charter of Fundamental Rights of the European Union refers to
freedom of speech and information directly in article 11. The Charter also
contains provisions underscoring the importance of human dignity (article 1)
and regulations forbidding discrimination on any grounds (article 21). Article
52 of the Charter provides that respective “limitations may be made only
if they are necessary and genuinely meet objectives of general interest recognized by the Union or the need to protect the rights and freedoms of others”,
and, further, prohibits an abuse of rights granted therein (article 54) 19.

Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950.
18
Ibidem, art. 17.
19
European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union, 26 October 2012,
2012/C 326/02.
17
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At last, we owe to the Reader an explanation whether the search for the
titular Euro-Atlantic doctrine of freedom of speech could be deemed as finite.
The simple answer is no. And this, perhaps, could be considered a positive for
many free speech scholars whose quest will remain ongoing. But it needs to be
once again emphasized that although there are considerable differences in the
Euro-Atlantic approaches to freedom of expression, there are also crucial similarities.
The similarities, as noted before, are mainly due to the fact that both the
American and European legal and political theories and practices related to
free speech are, in the main, embodied in the comparable values espoused by
the liberal thinkers whose ideas date back to the Age of Enlightenment.
In other words, as we have seen in the articles, both the American and European democratic legal and political orders share an alike intellectual heritage.
Many Authors of particular chapters of this book have stressed the importance
of freedom of speech in the contemporary liberal democracies, and most
of them deemed it the critical factor in achieving optimal legal, political and
social outcomes.
The differences which continuously shape the permissible scope of expression on the both sides of the Atlantic stem from a vast array of social, historical and cultural differences which cannot be unified, let alone completely
effaced. That is especially apparent when we consider that regardless of the
development of the European Union there are still many dissimilarities between the particular nation states in Europe. Moreover, the legal cultures embodied in the figures of scholars, attorneys, judges, lawmakers, and other government officials, both in continental Europe and in the United States, are
heavily affected by the inherent characteristics of their legal systems – that
is the principles of positive law, on the one hand, and the common law, on the
other.
The regulations of the international law, as we have observed, are often
too broad to be deemed as a final reconciliation of the disparities between the
American and European free speech laws or a definite criterion in the day-today practices of the courts and state authorities when confronting multifaceted
matters of citizens’ expression. Nevertheless, the international legal documents
could be comprehended as a supranational benchmark for what detractions
of freedom of expression are ever permissible. The common denominator
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of all of these regulations – and the titular Euro-Atlantic doctrine of freedom
of speech in whole – could be neatly summarized in one sentence which simultaneously remains in line with the reasoning of the Authors of particular
chapters of this book: the right to free speech is an inherent right of every
person, rooted in the sheer human existence, the actual capability to express
oneself, and the permanent yearning to do so. Put simply, freedom of expression remains a mainstay of our Euro-Atlantic civilization.

Łukasz Darby Bartosik
Michał Urbańczyk
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Instead of an Afterword
Natalia Zagórska
Łukasz Darby Bartosik

Poznań FreeSpeech Days
Summary of Two International
Conferences Dedicated to the Search
for the Euro-Atlantic Doctrine
of Freedom of Speech

The Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań hosted the 1st and 2nd Editions of the International Scholarly
Conferences titled “In Search of the European Doctrine of Freedom of
Speech” in the years 2016 and 2017. The idea for the first Conference arose
in 2016 within the Department of Political and Legal Doctrines and Philosophy.
Western liberal democracies of the developed countries such as Great
Britain, France and especially the United States can boast a long tradition
of freedom of speech. But in the last several years - also the developing countries acquired a higher profile in the world of free expression. We can indeed
observe the rising intensity of legal, political and philosophical conflicts related
to the matters of freedom of speech, freedom of the press, artistic expression
or freedom within the Internet in those countries. The struggle for freedom
of expression, in our opinion as well as the opinion of the Conference organizing committee, is a positive sign of maturing democracies. That struggle,
however, confronts the lawmakers, legal practicioners, philosophers and politicians with the necessity of reconciliation of free speech with broadly understood human rights and the specific rights of various social groups (such as, for
example, racial or ethnic minorities). The aim of the conference, both in 2016
and 2017, was to reflect and discuss the most important problems related to
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freedom of expression in the European and Polish legal orders, as well as the
widely understood Euro-Atlantic zone, including the United States of America. During the Conference, the problem of freedom of speech was analyzed
not only in a dogmatic and theoretical approach of the law, but also through
the lenses of philosophy and political science.
The international nature of the Conference allowed the hosts to introduce the doctrine of freedom of speech from a variety of different perspectives
rooted in a multitude of legal, political and social traditions and cultures.
The events attracted over 700 participants from all around the world, including keynote speakers from many nations: the United States, Great Britain,
Germany, the Netherlands, Hungary, Cyprus, Egypt, Ukraine, Lithuania, and
others.
The following summary captures the two editions of the International
Conferences titled “In Search of the European Doctrine of Freedom of
Speech”. Both of them, as presented below, featured a multitude of keynote
speaker presentations, panel discussions and interactive debates between prominent theoreticians and practitioners.
1st International Conference “In Search of the European Doctrine
of Freedom of Speech” – March 10th, 2016
The 1st International Conference “In Search of the European Doctrine
of Freedom of Speech” took place on March 10th, 2016. The main goal of the
Conference was to present Polish and European (but also American) experiences related to the determinations regarding the limits of freedom of expression in contemporary, multicultural Europe. In consequence, the conflicts between values such as freedom of speech, press or artistic expression were juxtaposed with human rights and liberties – as mentioned above – and those tensions became the main theme of the entire event.
The Conference was opened by Dr. Michał Urbańczyk (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), who, on behalf of the Faculty of Law and
Administration, welcomed over 200 participants gathered in the Auditorium
Maximum, the main venue of the event. Shortly after, the floor was taken
by Professor Jacek Witkoś, Vice Chancellor of the Adam Mickiewicz University for Research and Foreign Affairs (Adam Mickiewicz University in Poznań,
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Poland). Then, Professor Roman Budzinowski, the Dean of the Faculty of Law
and Administration (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), has
closed the opening statements with his own remarks.
The Conference was divided into four plenary sessions.
In the first panel, moderated by Professor Maria Zmierczak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) the speakers explored the problem
of “Axiology of Freedom of Speech in Europe and Around the World”.
The first speaker, Professor Christine Mengès-Le Pape (Toulouse 1 University Capitole, France), presented a lecture about “«Laïcité»: Between Freedom of Belief and Freedom of Speech”. The speaker laid out the framework
behind the concept of laïcité which the French legal and political doctrine
broadly defines as “the neutrality of the State” and “the freedom to practice
a religion or not to practice a religion”. The French definitions, however, still
remain fairly unclear to the public because several adjectives describe the notion of secularism: positive or negative, open or closed. In her speech, Professor
Mengès-Le Pape presented the scale of the problem through the perspective
of her own mother-country, France, thereby raising a series of questions relevant also to the Euro-Atlantic zone.
Riccardo Mazzucchelli (Model United Nations Academy, Italy) discussed
the importance of “Freedom of Speech in a Hyper-connected Community
of World Users”. In his presentation, he pointed out that in the hyper-connected community, freedom of speech is employed by faceless individuals,
sometimes paid off by private firms in order to realize their particular, pecuniary goals. He indicated some problems stemming from such a state of affairs.
Professor Albert L. Harris (Appalachian State University, North Carolina, USA) was the panel’s third speaker. In his speech titled “Net Neutrality
and Its Potential Impact on Free Speech”, Professor Harris noted that nowadays the Internet has become the principal medium through which we express
ourselves and gain access to information. He explained the concept of “Net
Neutrality” and illustrated some of the techniques that have been hitherto used
in order to limit freedom of speech within the Internet.
The last speaker of the first panel was Dr. Seppo Sajama (University
of Eastern Finland, Finland). Dr. Sajama delivered a lecture titled shortly “Spinoza on Free Speech”. He introduced Spinoza's views of freedom of expression, laid out in his famous book Tractatus Theologico-Politicus. Dr. Sajama
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quoted three main arguments in favor of freedom of expression: (1) People
have the right (ius) to freely express their opinions because they have the power
(vis) to do so. For Spinoza, ius equals vis – at least in the state of nature;
(2) It would be counterproductive to restrict free speech, for the gain in conformity is by far outweighed by the loss in fides (mutual trust) which is the
cementing feature of every society; (3) Without freedom of expression science,
economy, and many other useful arts would dwindle, "for” – writes Spinoza –
“it is only those whose judgment is free and unbiased who can attain success
in these fields” (TTP, ch.20). At the end, Dr. Sajama indicated that Spinoza’s
views on freedom of speech were not absolute and admitted some exceptions.
In response to the questions asked from the audience, the panelists discussed the implications of the idea of net neutrality and the problems it may
facilitate in the nearest future. The discussion led to the indication of those
values which may constrict freedom of speech in the philosophical as well as
the legal sense.
The second panel, moderated by Professor Małgorzata MaterniakPawłowska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) addressed freedom of the press and electronic media. Bogumił Luft (Ambassador of Poland
in Romania and Moldova) delivered a presentation titled “Freedom, Responsibility and Ignorance – Is It Allowed to Disseminate Harmful Stereotypes
About Other Countries?”. Since some stereotypes are present within virtually
all societies, the speaker touched upon a very important social aspect of freedom of speech.
Professor Joanna Sieńczyło–Chlabicz (University of Białystok, Poland),
in her speech “The Use of Insidious Methods While Gathering Information
by Journalists Based on the Conflict Between Freedom of the Press and the
Protection of Privacy”, highlighted the critical issues which the European
Court of Human Rights and the national courts face when adjudicating over
freedom of the press in regards to the protection of the right to privacy. Professor Sieńczyło-Chlabicz raised concerns about potential insidious ways of
collecting information by journalists. She also underscored the underlying
journalist obligation of exceptional diligence and reliability while collecting
and using press materials.
Professor Jędrzej Skrzypczak (Adam Mickiewicz University in Poznań,
Poland) presented a speech entitled “The Guarantees of Access of National,
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Ethnic and Language Minorities to the Electronic Media as an Element
of Freedom of Speech”.
Dr. Ksenia Kakareko (University of Warsaw, Poland) provided an overview of “Using the Texts of Printed Press in the Internet”. In her presentation,
she noted that the technological progress of the last two decades – one that we,
as the general population, have observed – led to the situation when the press
materials (articles, column posts, analyses, and other documents) created specifically for the printed press companies are used by people running their own
businesses. The goal behind such proceedings is to achieve income, thanks to
the advertisements. Dr. Kakareko described that the current legal situation
does not protect the economic interests of the publishers, often leading to situations when the process of creating and developing press materials becomes
unprofitable because of the incessant use by other subjects.
The second panel was closed by the presentation of Dr. Michał Urbańczyk (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), who delivered
a speech entitled “Network and the Dusk of the Idea of Privacy”. Dr. Urbańczyk raised an argument that the idea of privacy will greatly struggle in the
new, Digital Age.
The panel was concluded with a discussion about the conflicts between
freedom of speech and the right to privacy.
The last panel, moderated by Dr. Michał Urbańczyk, explored the limits
of freedom of artistic expression. Professor Jacek Sobczak (SWPS University
of Social Sciences and Humanities in Poznań, Poland), as the first speaker,
presented his speech concerning the issue of freedom of artistic expression,
from the perspective of the European regulations and the Polish legal system.
He observed that in the Polish Constitution, freedom of artistic expression
seems to be of secondary importance. Moreover, he noted that even though
it is mentioned as one of the economic, social and cultural freedoms and rights
in the second chapter of the Polish Constitution, it is not absolute. Since
an artistic activity may threaten somebody’s dignity, privacy, religious freedom, or freedom of conscience, there might be actual limits to that freedom.
Professor Sobczak also observed that the The European Court of Justice, while
interpreting Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, paid close attention to the issue of limits of artistic expression. At the same time, the issue of political satire has never been
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actually raised by the European Court of Justice. As a result, there are no European standards on the issue of political satire. Professor Sobczak highlighted
that both the European and Polish jurisdictions have total freedom in these
matters.
The next speaker, Małgorzata Szaefer, a curator of the Gallery "yes" presented a speech "Art Brut / Outsider Art as the Free Autonomous Zone". The
speech included a presentation on a selection of artists whose art brut / outsider
art and creative activity are goals of their life and its ultimate realization. The
speech concerned the phenomenon of art brut in the context of art and its
influence on contemporary culture.
Dr. Anna Demenko (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
spoke about the “Statement as a Prohibited Act”. In her speech, Dr. Demenko
talked about the analysis of the criminal act enunciated in article 196 of the
Polish Criminal Code, which penalizes the offence against religious feelings.
Lastly, Dr. Piotr Piesiewicz (SWPS University of Social Sciences and Humanities in Poznań, Poland) presented a speech titled “Do Animals Restrict
Freedom of Artistic Expression?”.
The third panel was then closed with the discussion on the topic of interpretational problems related to article 196 of the Polish Criminal Code which
penalizes the offence against religious feelings.
The last panel, moderated by Professor Maciej Marszał (University
of Wrocław, Poland), addressed the problems of “Freedom of Speech and Hate
Speech”.
The duet composed of of Dr. Karolina Marcinkowska and Katarzyna
Strzałkowska (Open Republic, the Association Against Anti-Semitism and
Xenophobia, Poland) delivered a speech entitled “Portal www.zglosnienawisc.
otwarta.pl.”, in which they presented the results of a project "The Society for
Tolerance" conducted on behalf of the Open Republic. The aim of such projects is to make it easier for citizens to report signs of hate speech and to let
those people follow the interventions of the Association and the Prosecutor's
Office. The project also allows for more efficient handling of the reported
cases, as well as monitoring of pending ones.
Professor Justyn Piskorski (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) spoke about “Hatred as a Prerequisite for Criminalization and the Mark
of a Prohibited Act”. Professor Piskorski provided an overview of the issue and
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pointed out that nowadays the sense of hatred is often lost. He reminded that
the term hatred refers to the emotional sphere. Emotional concepts were not
traditionally used in the times of searching for legal rights which, under the
criminal law, shall be subject to protection. The Professor indicated that the
notion of "hate speech", as defined by law, has broken the tradition of rational
law creation, transferring the evaluation of an act from the objective sphere to
the sphere of subjective experiences.
Dr. Tomasz Scheffler (University of Wrocław, Poland) spoke in his
presentation about the “Article 256 § 1 in fine of the Criminal Code and the
Problem of Hate Speech in Context of the nullum crimen sine lege Principle”.
In his speech, Dr. Scheffler explained the meaning of “the incitement to hatred”, criminalized in the article of Criminal Code, as mentioned above.
He highlighted that understanding the meaning of this term is fundamental
because it determines whether or not it is consistent with the rule of nullum
crimen sine lege.
The panel was ended with a presentation of Dr. Olgierd Górecki (University of Łódź, Poland) entitled “Freedom or Freedoms of Speech? – The
Communitarian Argumentation Justifying the Diversity of the Meanings
of the Term”.
The Conference was then closed with the discussion focused mainly on
the issue of hate speech in the Internet. During the polemics, both the speakers
and the other discussion participants pointed to the ambiguity of the term
“hate speech”. Widely understood, it refers to a series of statements calling for
hatred and insulting people based on their racial or ethnic origin. In the narrow
sense, however, hate speech only refers to the offenses described in the penal
code of a given country.
We are obliged to note that the invitation to participate in the Conference
was accepted by such prominent figures as the judges of the Polish Supreme
Court and the Supreme Administrative Court, and other legal theoreticians
and practitioners from Poland as well as abroad. Besides lawyers, there were
also representatives of the world of art, non-governmental organizations, political scientists, philosophers, diplomats and journalists. The conference was
preceded with several accompanying events. On March 7th, 2016, the Faculty
of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań held
a seminar called “Still Freedom of Speech or Already Hate Speech?”. It was
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dedicated to all interested students and led by lawyers practicing within the
area of law related to the issues of broadly understood hate speech. The next
day, there was a public panel called “Death, Girl and Censorship. On the Limits of Freedom of Artistic Expression”. Many significant guests responded positively to the invitation to the discussion. It featured, among others, Dr. Piotr
Rudzki (Institute of Polish Philology University of Wroclaw, Poland), Professor Marek Wasilewski (University of the Arts Poznan, Poland), Dr. Michał
Urbańczyk (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Dr. Jakub
Dąbrowski (Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland) and Ewa Łowżył (artist
and social activist, co-founder of Kontener-Art and Witches’ Choir).
2nd International Conference “In Search of the European Doctrine
of Freedom of Speech” – March 23-24th, 2017
The second edition of the Conference, also titled "In Search of the European Doctrine of Freedom of Speech”, was held on March 23-24th, 2017. Dr.
Michał Urbańczyk (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) officially
opened the Conference and welcomed all the guests and participants.
Among the proposed research areas were freedom of expression in the
legal orders of liberal democracies, freedom of expression as a fundamental
human and civil right, conflicts between freedom of speech and other rights
and values protected by law (including the right to privacy, religious feelings,
personality rights), freedom of speech in cyberspace, freedom of the press and
media and their role in the contemporary public debate, freedom of speech in
case law of the European Court of Human Rights, the European Court of
Justice and the American Supreme Court, freedom of artistic expression, legitimate limits of freedom of expression within the criminal law, the limits of
freedom of speech in civil law in the context of conflicts between freedom to
disseminate statements and other values protected by law, freedom of speech
and its limits in the context of practicing law within legal professions, as well
as the problems related to hate speech.
It is worth mentioning that – akin to the first edition of the Conference
– many guests from abroad accepted the invitation to participate in the Conference, including participants from the United States, Great Britain, Germany, the Netherlands, Hungary, Cyprus, Egypt, Ukraine and Lithuania. Due
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to the international character of the Conference, the event was held in two
languages – English and Polish – translated simultaneously by two professional
translators. The Conference was divided into seven plenary sessions and one
open-debate panel.
In the first panel, moderated by Dr. Natalia Buchowska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), the panelists explored the shackles of censorship. The first speaker, Professor Jacek Sobczak (SWPS University of Social
Sciences and Humanities in Poznań, Poland) touched upon “The Political
Censorship of Satire and Caricature – the European Experience in the 2nd Half
of the 19th Century. Contribution to the Fight For Freedom of Speech”.
Professor Wiesław Wacławczyk (Nicolaus Copernicus University
in Toruń, Poland) offered his perspective on the matter of “Ancient Greek
Roots of the Idea of Freedom of Speech in the Western Culture”. Specifically,
he spoke about the idea of freedom of speech in ancient Athens and the degree
to which this idea impacted the development of free speech standards in the
West. He mainly focused on the meaning of the old Greek word parrhesia,
which in English means “free speech”.
Dr. Michał Urbańczyk, as the third speaker of the first panel, delivered
a lecture titled “The Birth of Freedom or Heritage of Enslavement? At the
Roots of the American Doctrine of Freedom of Speech". In his speech,
Dr. Urbańczyk noted that although the United States embedded the right to
free speech as a constitutional principle in their Constitution, freedom
of speech in the English colonies was often lacking.
The presentation of Dr. Ksenia Kakareko, entitled “The Soviets Towards
Satire and Caricature. Freedom of Expression Lost in the Shackles”, ended the
first panel by touching upon the historical aspect of freedom of speech in the
Soviet Union.
During the following discussion, the most arousing problem was the issue
of battling censorship and its admissibility in the systems of liberal democracy.
The speakers also referred to the problem of what is the essence of contemporary perception of freedom of expression.
The second panel, moderated by Professor Katarzyna Kokocińska (Adam
Mickiewicz University in Poznań, Poland), addressed freedom of expression
in the cyberspace.
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Dr. Paresh Kathrani (Westminster University, Great Britain) delivered
a speech entitled “Hello...But you’re not human...? Exploring the Possibility of
Robot Free Speech Rights in the Future”. Dr. Kathrani noted that new technological devices such as autonomous vehicles, surgical robots, delivery drones,
etc., may touch upon the rights of consumers, engineers and developers, and
the extent to which people should be free to buy products and engage in innovations as they wish. The speaker tried to answer the question asked at the
beginning of his presentation – in what aspects, and to what extent, will it also
be fair to grant the right to free speech to machines, both now and in the
future?
In the next lecture of the second panel, Professor Katarzyna KlafkowskaWaśniowska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) described how
posting links facilitates the flow of information in the Internet communication
by spreading news or enriching people’s social media profiles. Professor Klafkowska-Waśniowska highlighted that the problem whether linking is an act
restricted by copyright law is currently being interpreted by the Court
of Justice of the European Union (CJEU) and the national courts.
The third speaker, Dr. Bartosz Hordecki (Adam Mickiewicz University
in Poznań, Poland) delivered a lectured titled “Lawrence Lessing Towards the
Anglo-Saxon Models of the Understanding of the Concept of Freedom of Expression”. He spoke about Lawrence Lessig and considered him one of the
most prominent figures of the debate on the future of intellectual property
law. According to Dr. Hordecki, Lessig’s concepts are often presented
as a challenge to the traditional thinking about creativity as well as rights which
guarantee the freedom of that creativity (especially freedom of speech and freedom of expression).
Dorota Głowacka (University of Łódź, Helsinki Foundation for Human
Rights, Poland), in her presentation entitled “Online Press Archives – The
Source of Knowledge About the Future or a Danger to Privacy? Analysis of the
Practices of Publishers and Courts in Blocking Archival Materials in the Internet Through the Scope of International Standards”, summarized a research
project conducted in 2015 and 2016 devoted to the management of content
stored in online press archives. In particular, she presented the results of a survey conducted among 23 editors of leading news websites, as well as the analysis of the rulings of national and international tribunals issued in this field.
290

Poznań FreeSpeech Days …

The moderator of this panel closed the session with a discussion focused
on the issues related to the limitations of communication in the Internet.
In response to the questions coming from the audience, the panelists discussed
the subject of artificial intelligence and the impact of the technological revolution on the legal system, its future provisions and their subsequent application.
The third panel of the Conference was titled “Art, Religion, Emotions.
The Conflict of Values”. The moderator of this session was Dr. Igor B. Nestoruk (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland).
Professor Anna Młynarska-Sobaczewska (The Institute of Law Studies
of the Polish Academy of Sciences) opened the third panel with a speech titled
“Obligations of the State in Guaranteeing Freedom of Artistic Expression –
the European Perspective”.
Dr. Sean Davidson (University of North Carolina, USA; Charles University in Prague, the Czech Republic), in his speech “Reconciling Free Religion
Issues in Families”, discussed the issues of freedom of conscience and religion
related to the case Osmanoglu and Kocabas v. Switzerland, which was recently
decided by The European Court of Human Rights and concerned the parents’
objection to compulsory mixed-gender swimming lessons for their daughters
at a Swiss public school based on religious grounds. In particular, Dr. Davidson noted that the case may be associated with the hotly debated issue
of religious rights of the parents and the question how to reconcile such rights
with children’s dignity as well as the interests of public schools. The lecture
presented a balancing approach to this legal conflict, taking into account some
fundamental philosophical underpinnings of both freedom of speech and religion.
The third speaker of the third panel, Dominika Błaszak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) presented a speech entitled “What Is Art
and What Happens When Art Becomes a Crime?”. She presented a Polish
definition of “art” which, according to the general dictionary, is “an area of
human artistic activity distinguished for aesthetic values, particularly beauty,
associated with it”. There is a problem when art takes on properties of an action not only outrageous, but also defamatory or offensive to someone’s religious feelings, which are protected under the Polish law. During her speech,
Miss Błaszak tried to explain when an artist can legally adhere to his artistic
vision, and when his art actually becomes a crime.
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Dr. Anna Demenko (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
ended the third panel of the Conference with her speech "How Do You Recognize a Statement When You See It?". In her presentation, she reminded that
Article 54 § 1 of the Constitution of the Republic of Poland guarantees freedom of expressing views and dissemination of information. She pointed out
different aspects of the meaning of the word “statement”.
The discussion was then dominated by the problems stemming from the
conflict between freedom of speech and the protection of religious feelings and
the issue of the influence of religious freedom on the broadly understood
public.
The last, fourth panel of the first day of the Conference, moderated by
Dr. Anna Demenko (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) addressed hate speech as a speech of contempt.
Joanna Szymańska (Article19 – a non-governmental organization) gave
a speech entitled “Identifying Hate Speech and How To Effectively Counter
It While Protecting the Right to Freedom of Expression and Equality”. The
following speaker, Dr. Aristotelis Constantinides (the University of Cyprus,
The Kalliopi Koufa Foundation for the Promotion of International Law and
the Protection of Human Rights, Cyprus) delivered a speech titled “Hate
speech in International Law”. Subsequently, the floor was taken by Professor
Justyn Piskorski (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) who talked
about “The Political Aspects of Hate Speech” as speech of contempt.
Dr. Fruzsina Gárdos-Orosz (Center for Social Sciences HAS – Hungarian
Academy of Sciences, National University of Public Service, Budapest, Hungary) closed the fourth panel of the Conference with her speech on the “Constitutional Struggles Concerning the Regulation of Hate Speech in Hungary”.
The panel was then followed with a discussion about the specific matters
touched by the speakers in their lectures, especially the issue of the admissibility of prosecution of statements calling for hatred.
The second day of the Conference, as well as its fifth panel, were opened
by Professor Katarzyna Klafkowska-Waśniowska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland). The title of the first panel was “... And Justice for All”.
The first speaker, Professor Anja Mihr (Willy Brandt School of Public
Policy University of Erfurt, Germany), presented a speech titled “Cyber Justice
or the Balance Between Freedom and Security in the Internet”, in which she
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posited that cyberspace is the “one-space” in which we move, and an online
world in which human rights and fundamental freedoms have the same stand
as in the offline world. She focused primarily on the fact that in her opinion
the online-space lacks instruments of liability for actors and institutions which
violate, censor or shrink our freedom of speech, our privacy and our security,
all at the same time.
Professor Ireneusz Kamiński (Jagiellonian University in Cracow, Polish
Academy of Sciences, Poland) turned the topic of this panel into the subject
of ”Freedom of Expression and the Issue of Maintaining the Authority and
Impartiality of the Judiciary”. During his performance, he indicated that the
judiciary is the only branch of government so specifically protected, and identified and reconstructed how this protection of the judiciary through its impartiality is mirrored in the case law of the European Court of Human Rights.
In the next speech entitled „The Judicial Protection of Freedom of Expression in Private Litigations”, delivered by Professor A.L.B. Colombi Ciacchi (University of Groningen, Groningen Centre for Law and Governance,
Netherlands), the audience had a chance to hear some remarks about the horizontal effects of freedom of expression in relationships between private parties.
The speaker focused primarily on the balancing that the national courts and
the European courts must conduct facing conflicts between fundamental
rights in private litigations.
Professor Jacek Skrzydło (University of Łódź, Poland) talked about “Freedom of Speech and the Financing of Election Campaigns”. He talked about
how the campaign financing (in federal and state elections) is the source of one
of the biggest political, legal and institutional controversies in the United
States. The money contributed and spent in presidential elections remains an
exemplary feature clear example of accompanying scandals, dating from 1904.
Profesor Skrzydło pointed out that the European approach to this problem
is considerably different. Art. 10 of the European Convention on Fundamental
Rights and Freedoms, interpreted in this context by the European Court of
Human Rights, allows for wider legal limitations in regards to campaign financing – such that in the United States would be considered a violation of
the principles of democracy. Professor Skrzydło thus tried to compare both
standards: the American and the European one.
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The last participant of this panel, Dr. Karolina Podstawa (University
of Łódź, Poland) closed it with a presentation entitled „Freedom of Expression
and Experimentalist Governance in the European Union and Beyond”.
The sixth panel, entitled “Evolution – Transformation – Revolution”,
was moderated by Dr. Samanta Kowalska (Adam Mickiewicz University
in Poznań, Poland).
The first speaker, Dr. Laura Koba (Jagiellonian University in Cracow,
Poland), in her speech “From the Mysia Street to Strasburg. The Outline
of the Idea of Freedom of Speech” talked about the processes of raising awareness about human rights, including freedom of speech, in Poland over the last
27 years. She presented barriers hampering the exercise of this freedom and
the lack of its deeper understanding.
The next speaker, Mohamed Sakr (Arab Organization for Public Relations and Popular Diplomacy), tried to convince the listeners to „Dare to Say
NO!”. In his speech he presented what may happen and how dangerous
it is when people are not free to raise their voice up and express what they
think in social circles. Based on his own experience of the Egyptian Revolution
and the Arab Spring, he said that many young people become inspired by how
others in the past dared to say NO against their regimes.
Dr. Yevhenii Horlov (Michaił Ostrohradskow University, Ukraine) presented his speech on “Freedom of Speech in Ukraine After the Euromaidan”.
Next, the floor was taken by Dr. Samanta Kowalska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland). In her presentation, “Freedom of Speech Against
Terrorism”, she noted that freedom of expression should not be merely a "decoration” of the civil society, but rather a bond connecting the citizens allowing
them to focus on human rights in the horizontal and vertical spheres.
She highlighted that this aspect is particularly important in the context of taking preventive measures in the face of rising terrorist threats.
At the end of this panel, the floor was taken by a duet composed of Łukasz
Darby Bartosik and Magda Bętkowska (the American Law Society, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland). The speakers delivered a speech dedicated to „Freedom of Speech in the American Libertarian Thought”. The purpose of the presentation was an analysis of the most fundamental aspects of the
positions held by the American libertarians on the concepts related to freedom
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of speech and an enunciation of the most practically and morally problematic
dimensions of the ideas propounded by the most radical of the liberals.
The seventh, final panel of the Conference, entitled “A Right of an Individual, a Group or a Minority?”, was moderated by Dr. Agata Hauser (Adam
Mickiewicz University in Poznań, Poland).
The first speaker, Dr. Wojciech Mojski (Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland), in his presentation on the “Institutional Paradoxes
Connected to Freedom of Speech in Contemporary Democratic Countries”,
tried to analyze the problem enunciated in the panel’s title synthetically, by
providing an account of both the modern theory and practice in regards to the
protection of human rights.
Dr. Łukasz Chojniak (University of Warsaw, Poland) presented his perspective on the issue of “Limits of Freedom of Speech of the Representatives
of Some Legal Professions”. In his speech, he said that the right to participate
in the public discourse and manifesting one's own views and beliefs allows for
the development of a civic society. He highlighted that big part of this society
are lawyers, solicitors, legal advisers, judges and prosecutors who are obliged
to observe special rules while speaking. Theirs words should stay apolitical, free
of emotions and away from political scandals.
The third speaker, Dr. Artur Biłgorajski (University of Silesia, Poland)
presented a speech entitled “A Concillor’s Freedom of Speech and its Borders
– Some Theoretical and Practical Remarks”. He tried to explain that even
though a concillor is entitled or even obliged to control the director of the
communal budget, his actions should never abuse the honor and good name
of any local government official. He noted that the mandate of the concillor
is not synonymous with a „license” to defame and insult; it also cannot
be considered as „immunity” from responsibility for disseminating false information and articulating invalid opinions. Dr. Biłogajski also highlighted that
making wrong use of the concillor's mandate dimishes his social reliance.
Both days of the Conference were topped with an expert-panel discussion, prepared in collaboration with the Poznań Bar Association and entitled
“Freedom of Speech of Practicing Lawyers”. The invitation to the discussion
was accepted by professional legal practitioners dealing with the broadly understood sphere of freedom of expression, namely Mr. Zbigniew Krüger (legal
counselor specializing in intellectual property protection and copyright law),
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Mrs. Paulina Piaszczyk (legal counselor specializing in civil and commercial
law), Mr. Wojciech Wiza (legal counselor specializing in criminal law and personality rights), Mr. Bartłomiej Przymusiński (judge of the District Court –
Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto in Poznań) and Mr. Maciej Ślusarek (legal
counselor specializing in intellectual property law).
The Conference was accompanied by a debate "Debates on Freedom
of Speech" for high school students from the Wielkopolskie Voivodship. The
purpose was to disseminate knowledge about liberty and freedom of speech
in the Polish and European legal system among the youngest of students.
All in all, the 2nd edition of the International Conference dedicated to the
search for the Euro-Atlantic doctrine of freedom of speech repeated the success
of the 1st edition. Almost 500 people participated in it over the two days. Both
the first and second edition of the Conference, due to their interdisciplinary
nature, had a unique character. Beacause of this, it was possible to ponder the
problem of freedom of speech from many, oftentimes conflicting, points of
view. The organizers desired to create an event at the highest level of scholarship but at the same time made it attractive to the public.
The main motivation behind the two Conferences has to be once again
underlined: the organization of such type of scholarly events comes from
a deep conviction that more thought and deliberation is needed on the specific
problems related to freedom of expression in the context of contemporary political, philosophical and legal thought, especially in juxtaposition to the foundations of liberal democracy, as well as human rights and liberties. The experiences of the two conferences will surely pave the way for similar endeavors
in the upcoming years.
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