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Prawo właściwe dla dóbr osobistych  
i ich ochrony

i. wProwadzenie

Mało jest takich obszarów międzynarodowego obrotu cywilnoprawne-
go, które mają — przynajmniej potencjalnie — większe znaczenie prak-
tyczne i teoretyczne niż ochrona dóbr osobistych. współczesne zjawisko 
„globalizacji” procesu informowania i wyrażania opinii powinno skłaniać 
do poważnej i wszechstronnej analizy tej problematyki przez naukę prawa, 
zaś w szczególny sposób — przez doktrynę prawa kolizyjnego.

Poniższy tekst ma charakter zaledwie szkicu problemu, który stanowił 
już przedmiot bardzo obszernych opracowań w obcej literaturze prawno-
kolizyjnej i z pewnością zasługuje na nie również w Polsce1. Koncentruje 
się on na aktualnej, polskiej ustawie prawo prywatne międzynarodowe2, ze 
znacznym zredukowaniem płaszczyzny rozważań prawnoporównawczych. 
nie sposób jednak abstrahować od porównania omawianej regulacji polskiej 
z niektórymi ustawami kolizyjnymi państw obcych, a także z przepisami 

1 Może wręcz zaskakiwać, że pierwsze, samodzielne — choć nadal będące zaled-
wie przyczynkiem — opracowanie omawianego zagadnienia w polskiej literaturze uka-
zało się dopiero w chwili przygotowywania pierwszej wersji niniejszego artykułu; zob.  
M. w a ł a c h o w s k a, Kolizyjnoprawne aspekty naruszenia dóbr osobistych, w: Dobra 
osobiste w XXI wieku: nowe wartości, zasady, technologie/Rights of Personality in the XXI 
Century: New Values, Rules, Technologies, red. J. balcarczyk, warszawa 2012, s. 254 i n.; 
wcześniej kwestie prawa właściwego dla ochrony dóbr osobistych były poruszane ubocznie 
jedynie przy okazji opracowań statutu deliktowego.

2 zob. ustawę z dnia 4 ii 2011 r. — Prawo prywatne międzynarodowe (dz. U. nr 80, 
poz. 432); dalej: „p.p.m.”.
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rozporządzenia rzymskiego ii3, którego niekompletność stała się bezpośred-
nią przyczyną ostatecznego uchwalenia art. 16 p.p.m. w obowiązującym 
kształcie.

Prace nad nową ustawą prawo prywatne międzynarodowe nabrały tem-
pa na przełomie XX i XXi w.4 zarówno według treści projektu rządowego 
ustawy5, jak i zgodnie z jej ostatecznym brzmieniem uchwalonym przez 
sejm (art. 16 p.p.m.) dobra osobiste osoby fizycznej podlegają jej prawu 
ojczystemu (ust. 1). Ustawa w brzmieniu obowiązującym stanowi, iż oso-
ba fizyczna, której dobro osobiste jest zagrożone naruszeniem lub zostało 
naruszone, może żądać ochrony na podstawie prawa państwa, na którego 
terytorium nastąpiło zdarzenie powodujące to zagrożenie naruszenia lub 
naruszenie, albo prawa państwa, na którego terytorium wystąpiły skutki tego 
naruszenia (ust. 2)6. Jeżeli do naruszenia dobra osobistego osoby fizycznej 
doszło w środkach społecznego przekazu, o prawie do odpowiedzi, sprosto-
wania lub innego podobnego środka ochronnego rozstrzyga prawo państwa, 
w którym ma siedzibę albo miejsce zwykłego pobytu nadawca lub wydawca. 
oprócz tego w ustawie znalazła się także regulacja statutu nazwiska osoby 
fizycznej (art. 15 p.p.m.), oparta zasadniczo na właściwości legis patriae. 
wyłączenie tej materii do osobnej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego — 
krytykowane w niektórych opracowaniach jako superfluum7 — ma jednak, 
jak zostanie wyjaśnione niżej, istotne uzasadnienie merytoryczne.

Motywy projektu zawarte w druku sejmowym trudno uznać za wy-
czerpujące. rada Ministrów dała w nich wyraz przekonaniu o potrzebie 

3 rozporządzenie (we) nr 864/2007 Parlamentu europejskiego i rady z dnia 11 Vii 
2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („rzym ii”) (dz. Urz. 
Ue z 31 Vii 2007 r., l 199, s. 40).

4 w październiku 1998 r. zorganizowano w Katowicach ogólnopolską konferencję 
dotyczącą reformy prawa prywatnego międzynarodowego. wiele opracowań z tej kon-
ferencji ukazało się drukiem, stanowiąc zaczątek dyskusji nad konkretnymi rozwiąza-
niami legislacyjnymi; zob. zwłaszcza t. P a j o r, O potrzebie zmiany prawa prywatnego 
międzynarodowego w zakresie zobowiązań niewynikających z czynności prawnych, KPP,  
r. iX: 2000, z. 3, s. 679 i n.; ogólnie o historii prac nad ustawą zob. M. P a z d a n, o potrze-
bie uchwalenia nowej ustawy — Prawo prywatne międzynarodowe, „zeszyty Prawnicze 
biura analiz sejmowych” 2009, z. 1, s. 35 i n.

5 druk sejmowy Vi kadencji nr 1277.
6 zachodzi w tym zakresie pewna różnica brzmienia w stosunku do art. 18 ust. 2 

projektu rządowego, [przyp. 5], zgodnie z którym: „do roszczeń z tytułu naruszenia lub 
zagrożenia naruszenia dobra osobistego osoby fizycznej stosuje się — według wyboru 
osoby, o której dobro chodzi — bądź prawo państwa, na terytorium którego nastąpiło 
zdarzenie powodujące to zagrożenie lub naruszenie, bądź prawo państwa, na terytorium 
którego wystąpiły skutki tego naruszenia”.

7 J. b a l c a r c z y k, Wybrane problemy związane z projektem ustawy — Prawo pry-
watne międzynarodowe, „rejent” 2009, z. 7–8, s. 24.
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wprowadzenia omawianej regulacji z uwagi na lukę występującą w ustawie 
z 1965 r.8 Podkreślono, że brak jest odpowiednich norm na szczeblu euro-
pejskim9, konstatując rozbieżności co do sposobu regulacji omawianych 
zagadnień w prawie merytorycznym poszczególnych państw, co stwarza 
trudności na płaszczyźnie kolizyjnoprawnej. Jak można wnosić z dalszych 
wywodów uzasadnienia projektu, to właśnie stało się przyczyną rozdzielenia 
prawa właściwego dla dóbr osobistych jako takich z jednej strony oraz dla 
środków służących ich ochronie z drugiej strony. Przy tym do zakresu art. 
16 ust. 1 p.p.m., zgodnie z intencjami towarzyszącymi projektowi, miałoby 
należeć nie tylko zdefiniowanie katalogu poszczególnych dóbr osobistych 
i odpowiadających im praw podmiotowych, lecz także treści tych praw. 
Podkreślono oczywistą okoliczność, iż przepis dotyczący prawa właściwe-
go dla dóbr osobistych i ich ochrony pozostawia osobie uprawnionej opcję 
wskazania jednego z dwóch, alternatywnie właściwych porządków prawa 
merytorycznego (scil. prawa obowiązujące w miejscu zdarzenia stanowią-
cego zagrożenie lub naruszenie dobra bądź w miejscu nastąpienia skutków 
tego naruszenia). to oznacza, że wykluczone jest wskazanie kumulatywne 
obu tych praw. ewentualny zarzut nadmiernego uprzywilejowania osoby, 
która dochodzi ochrony, w stosunku do podmiotu, któremu przypisuje się 
odpowiedzialność za naruszenie lub zagrożenie naruszeniem dóbr osobi-
stych, zostaje odparty w ten sposób, że norma ta nic nie mówi o zakresie 
ochrony przysługującej uprawnionemu w świetle właściwego prawa me-
rytorycznego. co więcej, optymistycznie założono, że wszelkie, ewentu-
alne trudności uda się rozstrzygnąć w praktyce przy wsparciu doktryny. 
niestety, referowany dokument nie udziela odpowiedzi nawet na najbardziej 
zasadnicze pytanie: jakie prawo jest właściwe dla ochrony dóbr osobistych 
(pomijając tzw. prawo do odpowiedzi prasowej) w przypadku, gdy osoba 
uprawniona nie dokona żadnego wskazania10.

ii. ProbleMatyKa interteMPoralna

nowa ustawa prawo prywatne międzynarodowe nie zawiera, podobnie 
jak i jej poprzedniczka z 1965 r., żadnego przepisu intertemporalnego. Mimo 
to kwestię aspektu czasowego stosowania odpowiednich norm kolizyjnych 

8 zob. s. 2 uzasadnienia projektu prawa prywatnego międzynarodowego, [przyp. 5]; 
por. ustawę z dnia 12 Xi 1965 r. — Prawo prywatne międzynarodowe (dz. U. nr 46, poz. 
290 ze zm.).

9 Uwaga na s. 4 uzasadnienia, [przyp. 5].
10 zob. s. 13–14 uzasadnienia, [przyp. 5].
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trudno uznać za pozbawioną znaczenia. w judykaturze oraz w nauce do-
tychczas obecne były dwa, przeciwstawne stanowiska co do stosowania 
nowych norm kolizyjnych do sytuacji, które powstały przed datą jej wejścia 
w życie, lecz podlegały rozstrzygnięciu sądu już po tej dacie. Można po-
wiedzieć, że jedna z nich bliższa jest publicznoprawnej kwalifikacji prawa 
prywatnego międzynarodowego jako „prawa sądu”, druga zaś polega raczej 
na genetycznie prywatnoprawnej naturze tej dziedziny prawa. zgodnie z tą 
pierwszą, decydująca dla stosowania nowych norm kolizyjnych jest data 
wszczęcia postępowania bądź ewentualnie orzekania przez sąd. zgodnie 
z drugą, decyduje natura ocenianego stosunku życiowego lub zdarzenia; 
upraszczając całość rozważanego zagadnienia, istotnym elementem może 
być to, czy chodzi o stan prawny lub zdarzenie „zamknięte” bądź „otwarte” 
w chwili wejścia w życie nowej ustawy.

Pierwszą z tych opcji należy raczej uważać za nieaktualną. co prawda 
prawo prywatne międzynarodowe rzeczywiście pełni głównie rolę drogo-
wskazu dla sędziego, a jego normy — podobnie jak prawo procesowe cywil-
ne — mają w przeważającym zakresie charakter iuris cogentis, niemniej nie 
stanowi to samo w sobie wystarczającego argumentu na rzecz upodobnienia 
rozstrzygnięć intertemporalnych w ramach procedury cywilnej i kolizjoni-
styki. z perspektywy zasadniczego podziału na prawo materialne i formalne 
(procesowe), prawo prywatne międzynarodowe należy uznać zdecydowanie 
za element tego pierwszego (naturalnie w szerszym znaczeniu). dlatego też 
w literaturze polskiej od dawna przeważa pogląd głoszący potrzebę ostroż-
nego posługiwania się analogią z przepisów prawa międzyczasowego pry-
watnego11, w tym zwłaszcza podstawową regułą intertemporalną nieretro-
akcji prawa i stosowania norm obowiązujących w chwili zajścia ocenianego 
zdarzenia12. co więcej, to stanowisko jest także bliskie prawodawcy europej-
skiemu, bowiem również przepis przejściowy rozporządzenia rzymskiego ii 
posługuje się datą zdarzenia będącego źródłem szkody jako cezurą czasową, 
która decyduje o stosowaniu ratione temporis przepisów rozporządzenia  
o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych13.

stanowisko przedstawione niedawno przez Marcina Kłodę głosi, iż do-
bra osobiste — odpowiednio do poglądów ustalonych na gruncie norm inter-

11 F. z o l l, Międzynarodowe prawo prywatne w zarysie, Kraków 1947, s. 47;  
b. w a l a s z e k, M. s o ś n i a k, Zarys prawa międzynarodowego prywatnego, warszawa 
1968, s. 108; M. P a z d a n, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 14, warszawa 2012, 
s. 75.

12 K. P r z y b y ł o w s k i, Prawo prywatne międzynarodowe. Część ogólna, lwów 
1935, s. 87.

13 Por. art. 31 rzym ii oraz wyrok ets z 17 Xi 2011 r., c-412/10 deo antoine 
homawoo p. GMF assurances sa, dotychczas urzędowo niepubl., http://eur-lex.europa.eu/.
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temporalnych prawa merytorycznego — należy poddać zasadzie tzw. bezpo-
średniego działania ustawy nowej w zakresie treści takich praw istniejących 
w dniu jej wejścia w życie. rezultat, jaki się w ten sposób osiąga, jest taki 
sam jak w przypadku posłużenia się alternatywną koncepcją właściwości 
ustawy nowej dla treści trwałych stosunków prawnych. Jeżeli natomiast pod 
rządami ustawy dawnej doszło do naruszenia albo zagrożenia naruszeniem 
dobra osobistego, to doprowadziło to do powstania stosunku prawnego, 
którego treść należy oceniać wedle ustawy dawnej także po jej uchyleniu, 
zgodnie z zasadą tempus regit actum. tak więc, zdaniem cytowanego autora,  
art. 16 ust. 1 p.p.m. należy stosować do dóbr osobistych, jeżeli chodzi o okres 
życia osoby od dnia wejścia w życie tej ustawy, tzn. od dnia 16 maja 2011 r., 
natomiast art. 16 ust. 2 i 3 p.p.m., jeżeli opisane tam zdarzenia następują od 
tego dnia14. ta konkluzja wydaje się w pełni uzasadniona.

iii. wPływ wyłączenia dóbr osobistych z zaKresU 
rozPorządzenia rzyMsKieGo ii na reGUlacJę KraJową

Uwzględniając pierwszeństwo norm europejskiego prawa prywatnego 
międzynarodowego przed autonomicznym, krajowym prawem prywatnym 
międzynarodowym15, szczegółowe uwagi do art. 16 p.p.m. należy poprze-
dzić odniesieniem do relacji między tym przepisem a art. 1 ust. 2 lit. g 
rzym ii, który wyłącza z zakresu regulacji rozporządzenia: „zobowiązania 
pozaumowne wynikające z naruszenia prawa do prywatności i innych dóbr 
osobistych, w tym zniesławienia”16. Polski przepis kolizyjny stanowi bez 
wątpienia „rewers” tej ostatniej regulacji.

zakres wyłączenia, o jakim aktualnie mowa, budzi o tyle poważne 
wątpliwości, iż jednym z fundamentów rozporządzenia jest kompletność 
dokonanej w nim kodyfikacji międzynarodowego prawa zobowiązań poza-

14 M. K ł o d a, Zagadnienia międzyczasowe nowego prawa prywatnego międzynaro-
dowego, KPP, r. XX: 2011, z. 2, s. 535.

15 wynika ono z jednej strony z art. 91 ust. 3 Konstytucji rP, z drugiej zaś jest skut-
kiem orzecznictwa europejskiego; zob. m.in. wyroki ets: z 15 Vii 1964 r., 6/64 Flaminio 
costa p. ente nazionale energia elettrica (enel), zb. orz. 1964, s. 1141; z 17 Xii 1970 r., 
11/70 internationale handelsgesellschaft mbh p. einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel, zb. orz. 1970, s. 1125.

16 Por. odpowiednią treść normatywną w języku angielskim: „non-contractual obliga-
tions arising out of violations of privacy and rights relating to personality, including defa-
mation”; francuskim: „les obligations non contractuelles découlant d’attaintes à la vie privé 
et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation”; niemieckim: „außervertragliche 
schuldverhältnisse aus der Verletzung der Privatsphäre oder der Persönlichkeitsrechte, 
einschließlich der Verleumdung”.
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umownych w Unii europejskiej. warto przypomnieć, że dzieje art. 1 ust. 2 
lit. g rzym ii były dość burzliwe. spory towarzyszące pracom nad rozpo-
rządzeniem sprowadzały się w zasadzie do doboru łącznika dla tzw. deliktów 
prasowych (niem. Mediendelikte, fr. delits de presse), tzn. czynów polega-
jących na naruszeniu czci, godności, dobrego imienia itp. dóbr osobistych 
za pośrednictwem środków społecznego przekazu17; kwestia podejścia do 
pozostałych rodzajów naruszeń dóbr osobistych pozostawała zdecydowanie 
w ich cieniu.

Pierwszą — acz zakończoną na etapie prac koncepcyjnych — próbę 
podjęcia dyskusji nad ujednoliceniem kolizyjnoprawnej problematyki dóbr 
osobistych w europie stanowił projekt konwencji o prawie właściwym dla 
zobowiązań pozaumownych z 1998 r.18, gdzie zaproponowano przyjęcie 
domniemania, iż tego typu zobowiązania ex delicto pozostają w najściślej-
szym związku z państwem, w którym wystąpiła bądź może wystąpić szkoda, 
przy jednoczesnym założeniu, że ta ostatnia jest umiejscowiona w państwie 
zwykłego pobytu osoby poszkodowanej (art. 4 lit. a)19. z kolei podczas prac 
nad uwspólnotowieniem prawa kolizyjnego dla czynów niedozwolonych 
pierwotnie nie zakładano w ogóle potrzeby istnienia jakiegokolwiek prze-
pisu dotyczącego właściwości prawa dla zobowiązań pozaumownych wyni-
kających z naruszenia prawa do prywatności20. dopiero lobbing środowisk 
dziennikarskich oraz przedsiębiorców działających na rynku mediów, którzy 
protestowali przeciwko rzekomemu, nadmiernemu ryzyku prawnemu i wy-
nikającym stąd zagrożeniom dla wolności prasy oraz wypowiedzi, skłonił 
Komisję do wprowadzenia w oficjalnym wniosku legislacyjnym z 22 lipca 
2003 r.21 przepisu art. 6, gdzie dla naruszenia prawa prywatności i innych 
dóbr osobistych przewidziano tzw. szczegółową klauzulę porządku publicz-
nego. zgodnie z jej brzmieniem sąd miał wyjątkowo stosować, zamiast 
prawa obowiązującego w miejscu wystąpienia szkody (lex loci damni), pra-
wo obowiązujące w swojej siedzibie (lex fori), o ile rezultat zastosowania 

17 historię prac nad tym przepisem z nadzwyczajną skrupulatnością przedstawia  
w naszej literaturze J. b a l c a r c z y k, Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z na- 
ruszenia dóbr osobistych w rozporządzeniu o prawie właściwym dla zobowiązań poza-
umownych, „Przegląd Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, t. 9, Katowice 2011, s. 63 
i n.; zob. także a. d i c k i n s o n, The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non- 
-Contractual Obligations, oxford–new york 2008, s. 37 i n., s. 234 i n.

18 t. P a j o r, [przyp. 4], s. 683.
19 Pełny tekst konwencji zob.: http://www.gedip-egpil.eu/documents/gedip-documents-7 

pe.html.
20 tak w roboczym praprojekcie Komisji z 2002 r.; zob. a. d i c k i n s o n, [przyp. 17], 

s. 37.
21 coM (2003) 427 final.
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prawa merytorycznego wskazanego przez przepis ogólny (art. 3 projektu) 
byłby nie do pogodzenia z podstawowymi zasadami tego prawa dotyczą-
cymi swobody wyrażania opinii bądź dostępu do informacji. Przewidziano 
wówczas dodatkową regulację — niewątpliwie korzystną dla środowiska 
mediów — zgodnie z którą prawo do odpowiedzi lub równoważne środki 
prawne oceniać należy zgodnie z prawem państwa, w którym ma miejsce 
zwykłego pobytu nadawca lub wydawca.

okazało się jednak, że to ustępstwo ze strony Komisji europejskiej nie 
było dość satysfakcjonujące dla żadnego z uczestników debaty nad projek-
tem. Parlament europejski zaproponował, aby zobowiązania pozaumowne 
wynikające z naruszenia prawa do prywatności i innych dóbr osobistych 
poddać raczej prawu państwa, w którym wystąpił lub może wystąpić naj-
istotniejszy element lub elementy szkody lub straty, z tym że dla naruszeń 
dokonanych za pośrednictwem środków masowego przekazu właściwe mia-
ło być prawo państwa, do którego publikacja lub emisja jest głównie skiero-
wana (z uwzględnieniem elementów takich jak między innymi język prze-
kazu oraz wolumen sprzedaży do danego państwa), a gdyby nie było moż-
liwe jego ustalenie — prawo państwa, na którego terytorium wykonywana 
była kontrola redakcyjna. Prawo siedziby wydawcy lub nadawcy miało być 
właściwe dla odpowiedzi prasowej i równoważnych środków prawnych22. 
natomiast przedsiębiorstwa branży prasowej konsekwentnie postulowały 
całkowite podporządkowanie omawianych deliktów tzw. zasadzie pocho-
dzenia (country of origin principle), gdyż wyłącznie takie rozwiązanie, zda-
niem zrzeszających je organizacji, chroniłoby odpowiednio wolność prasy 
i wypowiedzi, zapobiegając „efektowi zamrożenia” (chilling effect) deba-
ty publicznej na tematy ważkie ze społecznego punktu widzenia, a także 
niepewności prawa wynikającej z nakładania się na siebie norm meryto-
rycznych różnych porządków prawnych23. Przypomnienie tych argumentów 
jest istotne, gdyż powracają one w publicznym dyskursie również dzisiaj24,  

22 Uwagi na temat tych propozycji zob. zwłaszcza d. w a l l i s, Introduction: Rome II  
— A Parliamentary Tale, w: J. ahern, w. binchy, The Rome II Regulation on the Law 
Applicable to Non-Contractual Obligations: A New International Litigation Regime, 
leiden–boston 2009, s. 4–5.

23 streszczenie i omówienie argumentów wysuwanych przez media podczas prac nad 
rozporządzeniem por. M. a. w a g n e r, IPR zwischen Medienfreiheit und Persönlich- 
keitsschutz, „zeitschrift für Medienrecht”/„revue de droit des médias” (medialeX) 2004, 
nr 3, s. 124 i n.

24 dla przykładu por. wspólne stanowisko organizacji środków społecznego przekazu, 
pt. Comments on the draft report by the European Parliament’s Legal Affairs Committee 
on amending the Rome II Regulation: Less legal certainty on applicable law, weakening 
press freedom in Europe, dostępne pod adresem: http://www.magazinemedia.eu/wp-con-
tent/uploads/09_01_2011_-Final_-Journalist_Media_letter_rome-ii.pdf/.
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kiedy to Parlament europejski podjął inicjatywę w sprawie reformy rozpo-
rządzenia25.

nie bez wpływu na ostateczne niepowodzenie ujednolicenia norm ko-
lizyjnych dotyczących zobowiązań pozaumownych wynikających z naru-
szenia dóbr osobistych były także wątpliwości zgłaszane ze strony nie-
których państw członkowskich. Już w trakcie wstępnej dyskusji w radzie 
nad projektem rozporządzenia, ze strony szwecji pojawiała się obawa, iż 
brak jest wystarczających przesłanek prawnych i konstytucyjnych, aby in-
stytucje europejskie podejmowały ingerencję w sferze tak bliskiej prawom 
podstawowym. ten pogląd wprawdzie był odosobniony, jednak jest faktem, 
że wiele państw — przede wszystkim wielka brytania — oczekiwało jeśli 
nie zaniechania starań na rzecz harmonizacji norm kolizyjnych dla ochrony 
dóbr osobistych, to przynajmniej dość daleko idących zmian ustępstw na 
rzecz stanowiska prasy. Ustalenie jednolitej wersji nie było możliwe wobec 
braku sprzyjającego klimatu politycznego w radzie, co mimo kolejnej, kom-
promisowej propozycji Komisji26 ostatecznie skutkowało wycofaniem się 
z zamierzenia ustanowienia szczególnej normy kolizyjnej dla zobowiązań 
deliktowych wynikających z naruszenia prawa do prywatności i pozosta-
wieniem jedynie „furtki” dla przyszłego uregulowania tej kwestii w postaci 
tzw. klauzuli rewizyjnej w art. 30 ust. 2 rzym ii27.

w dniu 10 maja 2012 r. Parlament europejski uchwalił rezolucję wzy-
wającą Komisję do podjęcia prac nad nowelizacją rozporządzenia, która ob-
jęłaby przepis kolizyjny dla zobowiązań pozaumownych z naruszenia dóbr 
osobistych28. Jest to ciekawa i cenna propozycja29, jednak trudno ocenić, czy 

25 zob. projekt sprawozdania Komisji Prawnej Parlamentu europejskiego z 2 Xii 
2011 r., zawierający zalecenia dla Komisji Ue w sprawie zmiany rozporządzenia, Pe469.993, 
JUri/7/01255, 2009/2170(ini).

26 zob. zmieniony wniosek Komisji z 21 ii 2006 r., KoM (2006) 83 wersja końco-
wa. Komisja proponowała wyłączenie z zakresu rozporządzenia, które miało objąć (art. 1  
ust. 2 lit. h projektowanego brzmienia rozporządzenia rzymskiego ii) jedynie: „naruszenia 
prywatności i praw do wizerunku za pośrednictwem mediów”.

27 zob. komunikat Komisji z 14 iii 2007 r., KoM (2007) 126 wersja ostateczna, s. 5; na 
ten temat zob. m.in. h. h e i s s, l. d. l o a c k e r, Die Vergemeinschaftung des Kollisions-
rechts der außervertraglichen Schuldverhältnisse durch Rom II, „Juristische blätter” 2007, 
nr 10, s. 620; Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht (EuZPR/EuIPR). Kommentar, 
red. th. rauscher, München 2011, s. 674–675.

28 rezolucja Parlamentu europejskiego z 10 V 2012 r. zawierająca zalecenia dla Komisji 
w sprawie zmiany rozporządzenia (we) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla 
zobowiązań pozaumownych (rzym ii) (2009/2170(ini), http://www.europarl.europa.eu/
sides/getdoc.do?type=ta&reference=P7-ta-2012-0200&language=Pl&ring=a7-2012-
0152.

29 treść projektowanego przepisu rozporządzenia w oficjalnym, polskim tłumacze-
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ma ona szanse powodzenia. taką konstatację uprawdopodobnia cały łańcuch 
poszlak. Po pierwsze, mimo upływu terminu do opublikowania sprawozda-
nia zgodnie z art. 30 ust. 2 rzym ii, Komisja europejska dotychczas nie 
wykonała dyspozycji tego przepisu30, a jedynie zaakceptowała materiał stu-
dyjny, określany mianem „raportu Mainstrat”31. w tym ostatnim z kolei nie 
dostrzeżono wyraźnej potrzeby wprowadzenia normy kolizyjnej na szcze-
blu Unii, a wręcz skonstatowano marginalne znaczenie praktyczne takiego 
zabiegu, motywując to niewielką liczbą raportowanych, transgranicznych 
spraw o ochronę dóbr osobistych przed sądami państw członkowskich, co 
można jednoznacznie odczytywać jako sugestię pozostawienia status quo32. 

niu Pe jest następująca: „artykuł 5a. Prawo do prywatności i innych dóbr osobistych. 
1. Prawem właściwym dla zobowiązania pozaumownego wynikającego z pogwałcenia 
prywatności lub praw związanych z innymi dobrami osobistymi, w tym zniesławienia, 
jest prawo kraju, w którym zaistniał lub może zaistnieć najbardziej znaczący element lub 
elementy straty lub szkody. 2. Jednak prawem właściwym będzie prawo kraju, który zwy-
czajowo zamieszkuje pozwany/pozwana, jeżeli nie mógł/nie mogła przewidzieć znaczących 
konsekwencji swego działania w kraju wskazanym w ust. 1. 3. w przypadku gdy naruszenie 
wynika z udostępnienia utworu opublikowanego lub nadanego, za kraj, w którym występuje 
lub może wystąpić jeden lub więcej najważniejszych elementów naruszenia, uznaje się kraj, 
do którego usługa publikacji lub usługa nadawcza jest zasadniczo skierowana, lub, jeśli nie 
jest to oczywiste, kraj, w którym sprawowana jest kontrola edytorska, i prawo tego kraju 
uznaje się za prawo właściwe. Kraj, do którego skierowana jest usługa publikacji lub usługa 
nadawcza, ustala się w szczególności na podstawie języka publikacji lub audycji, lub na 
podstawie sprzedaży lub liczby odbiorców w danym kraju w porównaniu do całkowitej 
sprzedaży lub liczby odbiorców, lub na podstawie kombinacji wymienionych czynników. 
4. Prawem właściwym do prawa odpowiedzi lub środków równoważnych oraz wszelkich 
środków prewencyjnych lub prewencyjnych zakazów sądowych skierowanych przeciwko 
nadawcy lub wydawcy w związku z zawartością utworu opublikowanego lub nadanego 
będzie prawo kraju, w którym ma zwyczajową siedzibę nadawca lub wydawca”.

30 Plan działań do tzw. programu sztokholmskiego, przedstawiony przez Komisję  
20 iV 2010 r. (KoM (2010) 171 wersja ostateczna), zapowiada ogólnie publikację sprawoz-
dania dotyczącego stosowania rozporządzenia w bieżącym roku; zob. tamże, s. 29. co do 
potrzeby podjęcia środków zmierzających do efektywnej ochrony prywatności i innych 
dóbr osobistych w stosunkach transgranicznych w tym dokumencie nie padają żadne kon-
kretne deklaracje.

31 Comparative Study on the Situation in the 27 EU Countries as regards the law 
applicable to non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights 
relating to personality, dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/
studies/doc/study_privacy_en.pdf.

32 zob. zwłaszcza jeden z wniosków końcowych na s. 140 raportu Mainstrat, [przyp. 
31]: „at this moment, it is hardly practical to put forward as a priority, single action the 
preparation of a european law on civil non-contractual obligations that includes damage 
caused to privacy and other personality related rights. […] although it could have major 
advantages in helping to mitigate the difficulties arising from there being as many laws as 
there are Member states, this is currently not a viable objective, at least not in the short or 
medium term”.
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tego rodzaju projekt nie jest priorytetowy w czasach poważnego kryzy-
su ekonomicznego oraz politycznego Unii europejskiej. zresztą o zgodę 
trudno nawet w gronie doktryny — podczas gdy część uczonych postuluje 
niezwłoczne przyjęcie europejskiej normy kolizyjnej dla naruszenia dóbr 
osobistych bądź wykreślenie art. 1 ust. 2 lit. g rzym ii, niektórzy (w szcze-
gólności autorzy brytyjscy) stale kwestionują potrzebę otwierania na nowo 
takiej dyskusji33. wydaje się więc dość prawdopodobne, że przez najbliższe 
lata to państwa członkowskie będą nadal regulowały we własnym zakresie 
materię prawa właściwego dla naruszenia dóbr osobistych, zaś jakiekolwiek 
inicjatywy polityczne w ramach Unii europejskiej pozostaną nieskuteczne.

Mimo to wpływ rozporządzenia rzymskiego ii na nową polską regulację 
prawa właściwego dla dóbr osobistych i ich ochrony trudno jest przecenić. 
Po pierwsze, ustanowienie art. 16 p.p.m. miało sens w zasadzie tylko dlate-
go, że nie doszło do wprowadzenia odpowiedniej normy kolizyjnej do aktu 
europejskiego34; jest to uwaga aktualna także, gdy chodzi o art. 16 ust. 1 
p.p.m., który na pierwszy rzut oka wykracza poza materię statutu deliktowe-
go. Po drugie, przewidziana w ust. 3 polskiego przepisu szczególna norma 
kolizyjna dla odpowiedzi prasowej jest wzorowana niewątpliwie na propo-
zycjach brzmienia art. 6 projektu rzym ii. należy z satysfakcją odnotować, 
że to właśnie prawo Unii europejskiej mobilizuje polską naukę i judykaturę 
do zwrócenia uwagi na to niezwykle ważne zagadnienie. wreszcie po trze-
cie, trudno jest kwestionować pośredni wpływ, jaki na polski model regulacji 
właściwości prawa dla dóbr osobistych i ich ochrony wywiera — oprócz 
ustawodawstwa kolizyjnego niemiec, szwajcarii i włoch — prawo europej-
skie. chodzi tu w szczególności o orzecznictwo trybunału sprawiedliwości 
Unii europejskiej w sprawach dotyczących jurysdykcji.

iV. analiza art. 16 P.P.M.

1. statUt dóbr osobistych (art. 16 Ust. 1 P.P.M.)

Pierwszym novum, jakie przynosi art. 16 nowej polskiej ustawy koli-
zyjnej, jest ustawowe wyodrębnienie problematyki statutu dóbr osobistych 
osoby fizycznej do odrębnego przepisu kolizyjnego, a to art. 16 ust. 1 p.p.m. 

33 zob. głosy uczestników elektronicznego sympozjum „rome ii & defamation”, 
zorganizowanego w lipcu 2010 r. na portalu conflictoflaws.net; zob. http://conflictoflaws.
net/2010/rome-ii-and-defamation-online-symposium/.

34 Por. wnioski z dyskusji na konferencji naukowej w Katowicach w relacji a. K o- 
z a k i e w i c z  i w. K u r o w s k i e g o, Co dalej z kodyfikacją prawa prywatnego między-
narodowego w Polsce?, KPP, r. Xii: 2003, z. 4, s. 934–935.
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dla tych kwestii miarodajne jest prawo ojczyste osoby, o której dobra oso-
biste chodzi. tak jak w innych, analogicznych przypadkach, lex patriae 
podlega na mocy art. 3 ust. 1 p.p.m. substytucji przez lex domicilii (tzn. 
prawo państwa zamieszkania) bądź, ewentualnie, przez prawo państwa zwy-
kłego pobytu danej osoby fizycznej, której obywatelstwa ustalić nie można, 
nie posiada ona żadnego obywatelstwa albo też nie można ustalić treści jej 
prawa ojczystego. w istocie powinno się wówczas zastosować prawo tego 
państwa, w którym dana osoba faktycznie przebywa, demonstrując zamiar 
(względnie) stałego pozostania, a więc czyniąc terytorium tego państwa 
ośrodkiem swoich interesów życiowych35.

tę samą regułę zastąpienia łącznika obywatelstwa, jaki pojawia się mię-
dzy innymi w art. 16 ust. 1 p.p.m., należy, zgodnie z wolą ustawodawcy 
wyrażoną w art. 3 ust. 2 p.p.m., stosować do osób, których: „więzy z pań-
stwem ojczystym uległy trwałemu zerwaniu z powodu naruszania w nim 
podstawowych praw człowieka”. trudno odmówić racji tym autorom, któ-
rzy dostrzegają wadliwość sformułowania tego ostatniego przepisu. nawet 
bowiem pomijając już fakt, że wspomniany efekt zastąpienia łącznika oby-
watelstwa dla stosunków osobowych z udziałem uchodźców byłby możliwy 
— w ocenie niektórych przedstawicieli nauki — już na podstawie normy 
pochodzenia traktatowego36, tzn. art. 12 ust. 1 konwencji dotyczącej statu-
su uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., w związku  
z art. i ust. 2 protokołu dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego 
w nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.37, omawiany przepis ustawowy 

35 ograniczone ramy opracowania nie pozwalają na szczegółowe omówienie kwe-
stii, czy zestawienie w licznych przepisach ustawy z 2011 r. — w tym przede wszystkim 
w art. 3 ust. 1 p.p.m. — „kaskady” dwóch, bardzo zbliżonych łączników personalnych: 
zamieszkania oraz zwykłego pobytu osoby fizycznej było zabiegiem słusznym i uzasad-
nionym. Można wyrazić w tym względzie wątpliwości, gdyż różnica między obu tymi 
kryteriami jest trudno uchwytna, a zatem może prowadzić do niepotrzebnych komplikacji 
w praktyce. zgodna z trendami światowej kolizjonistyki — odzwierciedlanymi zwłaszcza 
przez treść konwencji przyjmowanych w ramach haskiej Konferencji Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego — byłaby całkowita rezygnacja z łącznika zamieszkania na rzecz 
zwykłego pobytu. Mimo to przepis art. 3 ust. 1 p.p.m. poddaje się wykładni, która pozwala 
na jego prawidłowe stosowanie; szerzej na temat łącznika zamieszkania i jego relacji do 
łącznika zwykłego pobytu zob. a. M ą c z y ń s k i, Zamieszkanie jako podstawa łączni-
ka normy kolizyjnej, „zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze”,  
z. 81, Kraków 1978, s. 50–55.

36 tak zwłaszcza M. c z e p e l a k, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa pry-
watnego międzynarodowego, warszawa 2008, s. 468.

37 Publikowane odpowiednio w dz. U. z 1991 r., nr 119, poz. 515 i 517. artykuł 12 
konwencji stanowi, że „status osobowy” (ang. personal status) uchodźcy określa prawo 
państwa jego stałego zamieszkiwania, a jeżeli nigdzie nie zamieszkuje, prawo państwa,  
w którym przebywa.
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przedstawia wyjątkowe nagromadzenie zwrotów niedookreślonych, których 
wykładnia w praktyce będzie stanowiła nie lada problem. i tak między 
innymi wspomina się o „ochronie” udzielanej przez państwo nieojczyste, 
nie precyzując, czy chodzi tu o ochronę nawet faktyczną (w znaczeniu nie-
deportowania i znoszenia przez władze państwa przyjmującego obecności 
cudzoziemca na własnym terytorium, jednakże bez podejmowania dzia-
łań zmierzających do uregulowania jego statusu prawnego), czy też tylko  
w znaczeniu prawnym, a także czy państwem udzielającym ochrony ma być 
państwo zamieszkania lub zwykłego pobytu, czy też może również każde 
inne państwo nieojczyste. trudne, o ile możliwe, okaże się też dochodzenie 
przez sądy, czy dana osoba utraciła „więzi” z państwem, którego jest ona 
obywatelem, oraz czy istnieje związek przyczynowy między zerwaniem 
tych więzi a naruszaniem „podstawowych praw człowieka” (bardziej po-
prawnie po prostu: „praw człowieka”)38.

racjonalny ustawodawca nie stanowi przepisów zbędnych, nie można 
zatem zgodzić się z tezą, że norma art. 3 ust. 2 p.p.m. zwyczajnie powiela 
normy prawa międzynarodowego. Jedynym wytłumaczeniem wydaje się 
to, że przepis ustawowy ma szerszy zakres i dotyczy całej klasy sytuacji, 
które normalnie nie mogłyby być zaklasyfikowane jako mieszczące się  
w zakresie konwencji genewskiej. na użytek naszych rozważań można chy-
ba przyjąć, że z art. 16 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2 p.p.m. wynika — w razie po-
szukiwania prawa właściwego dla dóbr osobistych „uchodźcy” (w szerszym 
znaczeniu tego terminu) — potrzeba zastąpienia więzi obywatelstwa przez 
kryterium zamieszkania bądź zwykłego pobytu także wtedy, gdy dana oso-
ba nie posiada wprawdzie statusu uchodźcy w rozumieniu konwencyjnym, 
jednak z okoliczności sprawy wynika, że opuściła państwo ojczyste na stałe 
(przesłanka „trwałego zerwania więzi”) i w sposób celowy, motywowany 
wyłącznie, a przynajmniej przede wszystkim, naruszaniem w tym państwie 
praw człowieka (zdaniem autora, niekoniecznie „podstawowych”). wydaje 

38 Gruntowną krytykę art. 3 ust. 2 p.p.m. przeprowadził w polskiej literaturze a. M ą- 
c z y ń s k i, Statut personalny osób fizycznych. Refleksje de lege lata i de lege ferenda, w: 
Leges sapere. Studia i prace decydowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesią-
tą rocznicę pracy naukowej, red. w. Uruszczak, P. święcicka, a. Kremer, Kraków 2008,  
s. 312–313, 316–319; a. M ą c z y ń s k i, Ustawowe odesłania do umów międzynarodowych  
i rozporządzeń unijnych dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego, w: Współczesne 
problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka/
Modern Problems of Private Law. Essays in Honour of Professor Edward Gniewek, red. 
J. Gołaczyński, P. Machnikowski, warszawa 2010, s. 379–381; co do konsekwencji obo-
wiązywania art. 12 ust. 1 konwencji genewskiej dla stosowania dawnej ustawy z 1965 r., 
por. M. d o m a ń s k i, Zawieranie małżeństw przez uchodźców, „Państwo i Prawo” (dalej: 
PiP) 2009, z. 3, s. 72 i n.



611Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony

się, że termin „ochrona” może być rozumiany stosunkowo szeroko, również 
jako zaniechanie przez dane państwo stosowania środków zmierzających do 
wydalenia cudzoziemca, bez aspiracji do nadania mu statusu uchodźcy lub 
innego rodzaju ochrony w znaczeniu formalno-prawnym. okaże się wów-
czas, że dla zastosowania łącznika zamieszkania lub zwykłego pobytu nie 
tylko nie jest konieczne oficjalne uznanie kogoś za uchodźcę lub inną osobę 
chronioną w państwie innym niż państwo ojczyste, lecz także nie musi być 
spełniona jedna z fundamentalnych przesłanek określonych w konwencji ge-
newskiej, a to „uzasadniona obawa” przed prześladowaniem z określonych 
przyczyn (rasowych, religijnych, narodowościowych, politycznych, przyna-
leżności do grupy społecznej). wystarcza jedynie obiektywnie stwierdzal-
ny fakt naruszania praw człowieka, który wpłynął na decyzję danej osoby  
o opuszczeniu kraju. taka interpretacja nie tylko znacznie poszerzałaby 
zakres zastosowania art. 3 ust. 2 p.p.m., prowadząc do skurczenia się pola 
zastosowania łącznika obywatelstwa na gruncie aktualnej ustawy kolizyjnej, 
lecz co więcej, powodowałaby, że trudno byłoby uzasadnić, iż art. 3 ust. 2 
p.p.m. stanowi jedynie uzupełnienie normy art. 12 ust. 1 konwencji, wpro-
wadzone ze względu na to, że nie odnosi się ona do wielu sytuacji objętych 
sferą regulacji ustawy prawo prywatne międzynarodowe, w tym między 
innymi do prawa właściwego dla dóbr osobistych uchodźcy39.

dość lakoniczny wywód w uzasadnieniu przedłożenia rządowego nie 
zawiera nazbyt wyczerpującego omówienia art. 16 ust. 1 p.p.m., mimo że 
stanowi on zupełnie nową konstrukcję prawną40; jak wspomniano, projek-
todawcy poprzestają na wyjaśnieniu, że zakres aktualnie omawianej normy 

39 M. P a z d a n, [przyp. 11], s. 94–95; M. P a z d a n, Uchodźcy w prawie prywatnym 
międzynarodowym, w: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi 
Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie 
urodzin, t. ii, białystok–Katowice 2010, s. 1097; M. P a z d a n, nowa polska ustawa  
o prawie prywatnym międzynarodowym, PiP 2011, z. 6, s. 26.

40 inaczej a. M ą c z y ń s k i, Statut…, [przyp. 38], s. 325, którego zdaniem omawiany 
przepis: „[…] nie wprowadza niczego nowego w porównaniu z obecnym [tj. pod rząda-
mi ustawy z 1965 r.] stanem prawnym”. Podobny pogląd, bez głębszego uzasadnienia, 
przedstawiał pod rządem poprzedniej ustawy kolizyjnej M. P a z d a n, Prawo prywatne 
międzynarodowe, wyd. 12, warszawa 2009, s. 107: „na czoło musi być oczywiście wy-
sunięty statut personalny (z powołaniem się na analogię z art. 9 § 1 i 2 p.p.m.)”; również 
zdaniem J. Poczobuta regulacja prawa właściwego dla dóbr osobistych osób fizycznych  
w projekcie obowiązującej ustawy: „odzwierciedla stan poglądów wyrażanych w polskiej 
doktrynie prawa kolizyjnego”; zob. J. P o c z o b u t, Osoby, pełnomocnictwo, czynności 
prawne i dawność w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z września 
2004 r. — wprowadzenie do dyskusji, w: Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni 
prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, red. 
a. łazowski, r. ostrihansky, Kraków 2005, s. 695.
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kolizyjnej obejmuje zdefiniowanie katalogu poszczególnych dóbr osobi-
stych i odpowiadających im praw podmiotowych, a także ustalenie treści 
tych praw41. natomiast rozstrzygnięcie ustawodawcy, który nie zdecydował 
się na zmianę brzmienia ani umiejscowienia art. 16 p.p.m. (ulokowanego 
w rozdziale 2 ustawy prawo prywatne międzynarodowe, który dotyczy sta-
tutu personalnego osób fizycznych), świadczy o tym, że opowiedziano się 
za jedną z opcji, jakie zarysowały się w trwającej od kilkudziesięciu lat 
dyskusji naukowej w sprawie kolizyjnoprawnej kwalifikacji ochrony dóbr 
osobistych42. spór, którym aktualnie musimy przez chwilę się zająć, dotyczy 
tego, czy kolizyjnoprawna problematyka dóbr osobistych należy do domeny 
statutu personalnego, czy też raczej deliktowego.

Jego rozstrzygnięcie rzeczywiście nie jest rzeczą łatwą, biorąc pod uwa-
gę proponowane dotychczas rozwiązania. część nauki szwajcarskiej oraz 
niemieckiej, reprezentująca tzw. szkołę dualistyczną, skłonna była nawet 
dokonać rozczłonkowania (dépéçage) statutu dóbr osobistych i ich ochrony, 
stosownie do rozgraniczenia roszczeń o charakterze majątkowym i niema-
jątkowym; te pierwsze (w tym na przykład roszczenia odszkodowawcze,  
o nawiązkę itp.) miały zdaniem niektórych autorów podlegać legi personali 
osoby fizycznej, zaś te drugie (na przykład roszczenie o zaniechanie narusze-
nia, złożenie oświadczenia określonej treści) — statutowi deliktowemu43. to 
stanowisko zostało jednak zasadnie odrzucone i ma obecnie wyłącznie walor 
historyczny44. treść art. 16 ust. 2 p.p.m. świadczy o tym, że nie podzielił go 
również ustawodawca polski.

natomiast bezpośredni wpływ na kształt ust. 1 nowej polskiej ustawy 
mają te głosy w doktrynie, które przy zachowaniu jednolitej kompetencji 
statutu deliktowego dla środków ochrony praw osobistości45 są przychylne 

41 tak w uzasadnieniu projektu ustawy prawo prywatne międzynarodowe; zob.  
przyp. 5.

42 zdaniem niektórych autorów problem kwalifikacji jest mylnie postawiony. nie wy-
nika on bowiem z braku „wspólnoty prawa”, ale wyłącznie z odmiennej kategoryzacji 
instytucji prawnych; por. J. l. c h e n e a u x, Le droit de la personnalité face aux médias 
internationaux. Étude de droit international privé comparé, Génève 1990, s. 62.

43 a. s c h n i t z e r, Handbuch des Internationalen Privatrechts, basel 1957, s. 290;  
a. l ü d e r i t z, Ehrenschutz im internationalen Privatrecht, „neue Juristische wochen- 
schrift” (dalej: nJw) 1962, s. 2143.

44 J. v o n  h e i n, Günstigkeitsprinzip im internationalen Deliktsrecht, tübingen 1999,  
s. 315; J. l. c h e n e a u x, [przyp. 42], s. 59; M. v o n  h i n d e n, Persönlichkeitsrechts- 
verletzungen im Internet, tübingen 1999, s. 40.

45 w prawie kolizyjnym państw europejskich w zasadzie jednolicie przyjmuje się kwa-
lifikację ochrony dóbr osobistych pod zakres norm kolizyjnych miarodajnych dla czynów 
niedozwolonych; t. K a d n e r  G r a z i a n o, Europäisches Internationales Deliktsrecht, 
tübingen 2003, s. 80.
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rozgraniczeniu kwestii wstępnej, tj. odrębnemu wskazaniu prawa właściwe-
go dla rozstrzygnięcia, czy uprawnionemu przysługuje określone dobro oso-
biste (i w konsekwencji również prawo podmiotowe). zdaniem przedstawi-
cieli nauki reprezentujących ten nurt, ma to uzasadnienie przede wszystkim 
w fakcie, że dobra osobiste jako „indywidualne wartości świata uczuć, stanu 
psychicznego człowieka”46 są ściśle związane z daną osobą, która jest ich 
nosicielem47. dzięki zastosowaniu prawa tego państwa, którego dana osoba 
fizyczna jest obywatelem, uzyskuje ona (teoretycznie) tę samą ochronę nie-
zależnie od miejsca naruszenia dobra osobistego48. zarazem wyposażenie 
jednostki w określone atrybuty prawne na mocy prawa ustanowionego przez 
określoną społeczność, której jest ona ex lege członkiem, odzwierciedla 
„punkt ciężkości” praw osobistości. z jednej bowiem strony to państwo, 
do którego przynależy jednostka domagająca się ochrony, kształtuje za-
kres ochrony osobowości człowieka przez ustanowienie norm prawnych49; 
z drugiej zaś strony obywatelstwo wyraża pewną „mentalność prawną”, 
wypływającą z ugruntowanej w społeczeństwie pozycji osoby ludzkiej50. 
Jeżeli przyjąć, że jednym z zasadniczych dóbr osobistych osoby fizycznej 
jest jej nazwisko, w stosunku do którego nikt nie kwestionuje właściwości 
legis patriae51, to należy konsekwentnie stosować to samo prawo właściwe 
do wszystkich takich dóbr i praw podmiotowych. Poza tymi przesłankami, 
nasuwa się także argument o charakterze bardziej technicznym: tzw. prawa 

46 to określenie w literaturze polskiego prawa cywilnego przyjęło się w ślad za  
s. Grzybowskim; zob. s. G r z y b o w s k i, Ochrona dóbr osobistych według przepi-
sów ogólnych prawa cywilnego, warszawa 1957, s. 78; krytycznie o próbie definicji por.  
a. s z p u n a r, ochrona dóbr osobistych, warszawa 1979, s. 104 i n.

47 zob. t. t h i e d e, Die Anknüpfung grenzüberschreitender Persönlichkeitsverletzun- 
gen. Das Konzept der Mosaikmethode im nationalen- und supranationalen Kollisionsrecht, 
„haftung und Versicherung”/„responsabilité et assurance” (haVe/reas) 2005, nr 3,  
s. 192 i cyt. tam dalsze pozycje literatury.

48 V. F r i c k e, Der Unterlassungsanspruch gegen Presseunternehmen zum Schutze des 
Persönlichkeitsrechts im Internationalen Privatrecht, tübingen 2003, s. 163.

49 Jest to argument charakterystyczny dla tzw. doktryny personalizmu w prawie pry-
watnym międzynarodowym, wysuwającej na pierwszy plan poszukiwanie uniwersalnego 
łącznika, który dałby wyraz uznaniu podmiotowości prawnej jednostek w stosunkach trans-
granicznych. w świetle poglądów dziewiętnastowiecznych personalistów tę rolę najlepiej 
spełniała więź obywatelstwa; szerzej na ten temat por. m.in. c. r o c h a t, la dislocation du 
statut personnel, lausanne 1986, s. 152 i n.; F. r i g a u x, la protection de la personnalité 
en droit international privé, w: Travaux de l’association Henri Capitant pour la culture 
juridique française, t. Xiii, Paris 1963, s. 253 i n.

50 b. a u d i t, Droit international privé, Paris 2010, s. 555. 
51 G. r o s s o l i l l o, Personal identity at a Crossroad between Private international 

Law, International Protection of Human Rights and EU Law, „yearbook of Private inter- 
national law” 2009, s. 143 i n.
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osobistości, budowane na fundamencie dóbr osobistych52, mogą przypomi-
nać między innymi prawa rzeczowe. Ustalenie zaś, czy doszło do ważnego 
ustanowienia bądź przeniesienia prawa rzeczowego i jaką ono ma treść, 
jako warunek sine qua non dochodzenia skutecznych erga omnes rosz-
czeń ochronnych, podlega własnemu statutowi53. Podobnie zatem „nabycie” 
przez zainteresowaną jednostkę prawa osobistości, którego ochrony się ona 
domaga, musi podlegać statutowi personalnemu, a nie deliktowemu.

dodatkowy, choć raczej nienaukowy argument za aktualną, polską regu-
lacją art. 16 ust. 1 p.p.m. jest taki, że nowa ustawa nie przynosi rozwiązań 
legislacyjnych, które byłyby całkowicie odosobnione i nieznane w praktyce 
legislacyjnej innych państw54. takie samo rozwiązanie zastosowali usta-
wodawcy portugalski55 oraz włoski56, przy czym w tym ostatnim państwie 
dualizm kolizyjnoprawnej kwalifikacji dóbr osobistych polega na praktyce 
i poglądach nauki ukształtowanych już pod rządami przepisów wstępnych 
kodeksu cywilnego (Disposizioni preliminari al Codice civile, disposizioni 
sulla legge in generale) z 1942 r.57 część doktryny włoskiej dostrzega wąt-

52 w dalszym ciągu niniejszego opracowania nie dokonuje się rozróżnienia: „praw 
osobistości” oraz „dóbr osobistych”. dla kwalifikacji kolizyjnoprawnej pod zakres art. 16 
p.p.m. nie ma także znaczenia odpowiedź na pytanie, czy można wyróżnić jedno, zbiorcze 
pojęcie ogólnego prawa osobistości, czy też jedynie zbiór poszczególnych takich praw; sze-
rzej zob. M. l i j o w s k a, Koncepcja ogólnego prawa osobistości w niemieckim i polskim 
prawie cywilnym, KPP, r. X: 2001, z. 4, s. 713 i n.

53 tak ogólnie m.in. M. s o ś n i a k, Zobowiązania nie wynikające z czynności praw-
nych w prawie prywatnym międzynarodowym, Katowice 1971, s. 110; co do wyróżnienia 
kolizyjnoprawnej kwestii wstępnej w polskiej judykaturze (jednak bez związku ze statutem 
deliktowym) zob. zwłaszcza wyrok sn z 22 iii 2002 r., i cKn 1137/99, osnc 2003, nr 4, 
poz. 51.

54 J. P o c z o b u t, [przyp. 40], s. 695.
55 art. 27 ust. 1 port. k.c.: „dla praw osobistych właściwy jest również — zarówno 

dla ich istnienia i ochrony, jak też nałożonych ograniczeń ich wykonywania — statut per-
sonalny”; tłum. pol. J. P o c z o b u t, Kodyfikacje prawa prywatnego międzynarodowego, 
warszawa 1991, s. 66; t. K a d n e r  G r a z i a n o, [przyp. 45], s. 80.

56 zob. art. 24 wł. ustawy nr 218 z 31 V 1995 r. o reformie systemu włoskiego prawa 
prywatnego międzynarodowego (legge 31 maggio 1995, n. 218 — riforma del sistema ita-
liano di diritto internazionale privato; dalej: „wł. p.p.m.”), tłum. K. M i r o n o w i c z, KPP, 
r. Viii: 1999, z. 3, s. 655: „1. istnienie i treść praw osobistych [praw osobistości] podlegają 
prawu ojczystemu podmiotu; jednakże wszelkie prawa wynikające ze stosunku rodzinnego 
podlegają prawu właściwemu dla tego stosunku. 2. skutki naruszenia praw, o których mowa 
w ust. 1, podlegają prawu właściwemu dla odpowiedzialności za czyny niedozwolone”  
(„1. l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazio-
nale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di familia sono regolati dalla 
legge applicabile a tale rapporto. 2. le conseguenze della violazione dei diritti di cui al 
comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti”.).

57 Prawo obowiązujące przed wejściem ustawy nr 218 z 1995 r., podobnie jak obowią-
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pliwy praktycyzm takiego rozwiązania58. Jeżeli jednak brak stanowczych 
postulatów zmiany art. 24 wł. p.p.m., to zapewne dlatego, że z jednej strony 
ustawa włoska nie reguluje oddzielnie kwestii prawa właściwego dla nazwi-
ska, traktowanego jako oczywista domena legis patriae osoby fizycznej59, 
zaś z drugiej strony za szerokim zastosowaniem łącznika obywatelstwa  
w prawie prywatnym międzynarodowym (zwłaszcza w sprawach postrzega-
nych jako dotyczące szeroko pojmowanego statusu osób fizycznych) prze-
mawia w tym państwie długa i uświęcona tradycja.

Przedstawione pokrótce założenia konstrukcyjne art. 16 ust. 1 p.p.m. 
wydają się autorowi niniejszego opracowania dość nieprzekonująco uzasad-
nione, a to z następujących powodów:

1. brak prawnie relewantnego związku między osobą a dobrami osobi-
stymi i prawami osobistości. włączenie zagadnień przysługiwania dóbr oso-
bistych oraz treści praw osobistości do zakresu szeroko rozumianego statutu 
personalnego opiera się na wyjątkowo nieczytelnej przesłance „bliskości” 
między chronionym interesem a daną osobą. Można jednak zauważyć, że 
całe prawo prywatne koncentruje się na ochronie interesów indywidualnych. 
tak więc pierwszy z argumentów przedstawionych na poparcie art. 16 ust. 1  
p.p.m. razi nadmiernym uproszczeniem60.

2. abstrakcyjna i efemeryczna natura praw osobistości, ich powstanie  
i istnienie w kontekście sporu o ich ochronę prawną. bardzo poważnym 
argumentem przeciwko właściwości prawa ojczystego dla „dóbr osobistych” 
w art. 16 ust. 1 p.p.m. jest ramowa, abstrakcyjna natura praw osobistości. 
analogia z prawami rzeczowymi wydaje się zatem mocno naciągana, gdyż 
w przeciwieństwie do nich, prawa osobistości właściwie nie mają żadnego, 

zująca w Polsce przed 16 V 2011 r. ustawa z 12 Xi 1965 r. — Prawo prywatne międzyna-
rodowe, nie zawierało odrębnej normy kolizyjnej dla dóbr osobistych; G. r e s t a, Diritti 
della personalità: Problemi e prospettive, „il diritto dell’informazione e dell’informatica” 
2007, nr 6, s. 1069.

58 Podkreśla się, że z uwagi na system ochrony praw podstawowych, z reguły nie ma 
potrzeby upewniania się, że prawa osobistości są chronione według norm merytorycz-
nych prawa będącego in casu statutem personalnym zainteresowanego; M. b a r u f f i, w:  
s. b a r i a t t i, Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale privato, Le nuove leggi civili commentate, Padova 1996, s. 1108; a. d i 
b l a s e, Articolo 24 (Diritti della personalità), „rivista di diritto internazionale Privato  
e Processuale” 1995, s. 1026 i n.

59 zamiast wielu, zob. G. r o s s o l i l l o, identità personale e diritto internazionale 
privato, Padova 2009, s. 131; M. P a z d a n, Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodo-
wym, w: Współczesne problemy prawa prywatnego…, [przyp. 38], s. 449.

60 Podobnie por. P. b o u r e l, Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit 
international privé, „recueil des cours de l’académie de droit international de la haye” 
(rcadi) 1989, t. 214, s. 316.
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nawet niematerialnego przedmiotu. są one czymś zmiennym, zależnym od 
położenia danej osoby. wiele systemów prawnych doskonale obywa się bez 
konstrukcji dobra osobistego, prawa osobistości itp., przyznając po prostu 
ochronę interesom jednostek w określonych sytuacjach61. wydaje się to 
nieprzypadkowe, gdyż prawa osobistości, jako przyznanej jednostce kom-
petencji, nie da się oddzielić od kontekstu danego sporu, w ramach którego 
jest ono powoływane. dobra osobiste mają efemeryczną naturę; powództwo  
o ochronę takiego prawa stanowi w zasadzie tyleż sposób jego wykony-
wania, co i środek ustalenia ad hoc jego istnienia62. rozwiązanie dyktowa-
ne przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 p.p.m. wydaje się zatem chybione  
z ontologicznego punktu widzenia.

3. nieuzasadnione łączenie kwestii prawa właściwego dla nazwiska ze 
statutem dóbr osobistych. Jak wcześniej zwrócono uwagę, obowiązująca 
ustawa zawiera odrębny przepis kolizyjny dotyczący prawa właściwego dla 
imienia i nazwiska (art. 15 ust. 1 p.p.m.) oraz ich nabycia bądź zmiany (art. 
15 ust. 2 p.p.m.). ten pierwszy przepis wskazuje jako właściwe lex patriae. 
samo wyodrębnienie tej normy kolizyjnej świadczy o tym, że autorzy pro-
jektu ustawy uświadamiali sobie odrębność regulowanej materii. była to 
trafna decyzja, ponieważ imię i nazwisko to dobra osobiste szczególnego 
rodzaju; przede wszystkim pełnią one funkcję oznaczenia i identyfikacji 
osoby fizycznej w środowisku społecznym oraz rodzinnym63. Jako takie, 
pozostają w ścisłym związku z dziedziną prawa rodzinnego, a w zakresie 
rejestracji zdarzeń stanu cywilnego także prawa publicznego (administra-
cyjnego). samo ukształtowanie brzmienia imienia i nazwiska bywa często 
samoistnym przedmiotem procesu64, co jest raczej niespotykane w przypad-
ku innych dóbr osobistych, które zyskują znaczenie dopiero w kontekście 
powództw o świadczenie (zwłaszcza o zadośćuczynienie, złożenie oświad-
czenia określonej treści bądź o zaniechanie naruszeń). w interesie jednostki 
leży ukształtowanie i zachowanie jednolitego brzmienia imienia i nazwiska 
bez względu na miejsce aktualnego przebywania. z tych wszystkich powo-
dów nie tylko ustanowienie art. 15 p.p.m., z centralną rolą obywatelstwa 
jako łącznika normy kolizyjnej, było trafną decyzją ustawodawcy65, ale  

61 Można podać tutaj zwłaszcza przykład prawa angielskiego; zob. M. v o n  h i n d e n, 
[przyp. 44], s. 41.

62 J. l. c h e n e a u x, [przyp. 42], s. 64.
63 M. P a z d a n, nazwisko…, [przyp. 59], s. 445.
64 na ten temat szerzej m.in. M. s c h e r e r, Le nom en droit international privé. Étude 

de droit comparé français et allemand, Paris 2004, s. 1 i n.; rec. a. J u r y k, KPP, r. XViii: 
2009, z. 1, s. 281 i n.

65 tak zwłaszcza a. M ą c z y ń s k i, Kolizyjna problematyka nazwiska, w: aurea pra-
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i zarazem nie ma żadnych istotnych podstaw, aby domagać się zachowania 
jednolitego statutu dla imienia i nazwiska oraz innych dóbr osobistych66.

4. wątpliwa potrzeba sięgania do prawa ojczystego osoby poszkodo-
wanej wobec uniwersalnego charakteru gwarancji udzielanych przez prawo 
międzynarodowe osobie ludzkiej z racji jej przyrodzonej godności. równie 
nietrafne jest ogólne założenie projektodawców co do relacji jednostka–pań-
stwo w kontekście gwarancji praw osobistości. Można zaryzykować posta-
wienie tezy, iż pewne fundamentalne dobra, jak na przykład cześć, dobre 
imię, poszanowanie prywatności itp. gwarantuje się dzisiaj każdemu nie 
dlatego, że jest obywatelem państwa, które deklaruje owe wartości jako 
prawnie doniosłe, lecz przysługują one dlatego i tylko dlatego, że jest się 
osobą ludzką67. infiltracja prawa prywatnego przez uniwersalną doktrynę 
praw człowieka jest już od dawna faktem, zaś rola państwa jako gwa-
ranta praw i wolności indywidualnych już od kilkudziesięciu lat maleje68. 
odwoływanie się do właściwego prawa ojczystego, aby ustalić, czy prawo 

xis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red.  
J. Gudowski, K. weitz, t. ii, warszawa 2011, s. 23–97; zob. także M. P a z d a n, nazwisko…, 
[przyp. 59], s. 445 i n.

66 trudno oprzeć się wrażeniu, że wypowiedzi w naszej literaturze w kwestii prawa 
właściwego dla nazwiska są nieuporządkowane. otóż zakres art. 16 ust. 1 p.p.m. „dobra 
osobiste” nie obejmie ani samej kwestii treści imienia i nazwiska jako oznaczenia identy-
fikującego osoby fizycznej (Namensinhalt), ani legitymowania się określonym nazwiskiem 
(Namensführung). dla tej grupy zagadnień miarodajne powinno być prawo właściwe dla 
imienia i nazwiska oraz ich nabycia i zmiany, zgodnie z art. 15 p.p.m. Można co najwyżej 
rozważać kwalifikację pod zakres art. 16 ust. 1 p.p.m. kwestii prawa do ochrony nazwiska 
(Namensschutz), chociaż np. w niemieckiej judykaturze doszło ostatecznie do zerwania  
z właściwością statutu personalnego dla naruszeń prawa do nazwiska i aktualnie akceptuje 
się jednomyślnie kwalifikację pod zakres statutu deliktowego; co do rozgraniczenia treści 
nazwiska, noszenia nazwiska oraz jego ochrony zob. w. w e n g l e r, Der Name der natür-
lichen Person im internationalen Privatrecht, „der standesamt” (dalej: staz) 1973, s. 205  
i n.; zob. także a. h e l d r i c h, Persönlichkeitsverletzungen im Internationalen Privatrecht, 
w: Festschrift für Imre Zajtay/Mélanges en l’honneur d’Imre Zajtay, red. r.h. Graveson, 
tübingen 1982, s. 216 i n.

67 M. d e c k e r, aspects internes et internationaux de la protection de la vie privé en 
droit français, allemand et anglais, Paris 2000 (http://faculty.ksu.edu.sa), s. 696 (numeracja 
ciągła od s. 402).

68 Źródłem uznania praw osobistości na płaszczyźnie prawa międzynarodowego są 
liczne przepisy umów międzynarodowych o ochronie praw człowieka; zob. zwłaszcza  
art. 3 (zakaz poniżającego traktowania), art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego) 
konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w rzymie 
4 Xi 1950 r., zmienionej następnie protokołami 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2 
(dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm.). Postawienie pytania, w jakim stopniu mogą one 
być źródłem praw i obowiązków w aspekcie horyzontalnym (między jednostkami, a nie 
tylko w stosunkach jednostka–państwo), w tym miejscu trzeba pominąć (uwaga M.P.).
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to gwarantuje swojemu obywatelowi konkretne dobro osobiste i czy zatem 
przyznaje prawo osobistości, wydaje się jurydycznym archaizmem69, które-
go wprowadzenie do ustawy nikomu i niczemu nie służy.

5. sprzeczność art. 16 ust. 1 p.p.m. z postulatem pragmatyzmu i funk-
cjonalności prawa. regulacja art. 16 ust. 1 p.p.m. może obniżyć skuteczność 
działania i użyteczność całej opisywanej regulacji kolizyjnoprawnej usta-
wy z 2011 r. aby tego dowieść, wyobraźmy sobie sytuację, że w sprawie  
o ochronę pewnego dobra osobistego powoda a (na przykład jego prawa do 
prywatności) prawem wskazanym jako właściwe dla „dóbr osobistych” a  
jest system prawny państwa X (jego lex patriae), podczas gdy statutem 
ochrony owych dóbr jest prawo merytoryczne państwa y, wskazane przez 
powoda jako obowiązujące w miejscu powstania skutku naruszenia. Jeżeli 
zatem prawo będące statutem dóbr osobistych a (X) nie gwarantuje tej 
osobie określonego dobra osobistego, to nawet jeśli dane prawo byłoby 
sankcjonowane według statutu ochrony dobra osobistego (y), brak byłoby 
koniecznej przesłanki odpowiedzialności pozwanego i powództwo podlega-
łoby oddaleniu. nie inaczej byłoby także w sytuacji odwrotnej, scil. jeżeli 
statut ochrony (y) nie sankcjonowałby naruszenia danego dobra osobistego, 
chociaż byłoby ono gwarantowane przez porządek prawny będący statutem 
dóbr osobistych (X); wtedy teoretyczne naruszenie danego dobra osobistego 
nie spotykałoby się z sankcją, co oznaczałoby, że sąd musiałby powódz-
two oddalić70. na tej podstawie trzeba dojść do wniosku, że art. 16 ust. 1 
p.p.m. wprowadza swoisty, dwupoziomowy test; aby uzyskać ochronę dobra 
osobistego, powód musi dowieść, że przysługuje mu ona koniunktywnie: 
najpierw według jego statutu personalnego (na ogół według legis patriae)71,  
a dopiero potem według statutu ochrony dobra osobistego, wskazanego 
przez art. 16 ust. 2 p.p.m. rezultat wskazania i zastosowania prawa właści-
wego w świetle art. 16 ust. 1 p.p.m. staje się trudny do przewidzenia zarówno 
dla stron, jak i dla sądu.

6. Groźba potencjalnej dyskryminacji cudzoziemców w zakresie ochro-
ny dóbr osobistych. w razie gdyby standard ochrony wynikający z prawa 

69 P. b o u r e l, [przyp. 60], s. 316; tak również t. t h i e d e, [przyp. 47], s. 192.
70 Przecież z procesowego punktu widzenia żądanie np. zadośćuczynienia z tytułu 

naruszenia prawa do prywatności nie może być „uznane co do zasady” w ten sposób, że 
sąd stwierdzi naruszenie tego prawa, przy jednoczesnym oddaleniu żądania zasądzenia 
określonego świadczenia, skoro spór zawisł właśnie o to świadczenie i jego przyznanie jest 
zarazem entymematycznym wyrzeczeniem o istnieniu dobra osobistego oraz zakresie jego 
ochrony w konkretnej sytuacji.

71 Przyjmuję tutaj szersze pojęcie statutu personalnego jako prawa właściwego dla spraw 
osobowych wskazanego łącznikiem personalnym; zamiast wielu zob. a. M ą c z y ń s k i, 
Statut…, [przyp. 38], s. 310.
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obcego państwa, którego obywatelem jest zainteresowany, był niższy od 
gwarantowanego w prawie polskim, nie jest wykluczone naruszenie zasady 
równego traktowania, zapisanej w Konstytucji rP (art. 32)72; ten akt nor-
matywny tworzy bardzo szeroką podstawę prawną ochrony dóbr osobistych 
każdej osoby fizycznej (art. 30, 38, 41 ust. 1, art. 47, 49, 51), bez względu 
na jej obywatelstwo73. Przeciwdziałanie zatem ewentualnym, niekorzystnym 
oddziaływaniom prawa obcego, które jest statutem personalnym osoby doma-
gającej się ochrony swoich dóbr osobistych, wymaga stosowania instytucji 
części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, a przede wszystkim 
sięgania po dostosowanie (niem. Anpassung, fr. i ang. adaptation)74, a być 
może — o ile da się wykazać, że zachodzi niezgodność skutków zastosowa-
nia prawa obcego z fundamentalnymi zasadami polskiej legis fori — nawet 
interwencji klauzuli porządku publicznego. z punktu widzenia stron jest to 
sytuacja co najmniej niedogodna, gdyż zmniejsza pewność prawa.

z powyższych względów za lepsze uważam rozwiązanie zastosowane 
w prawie niemieckim, gdzie przy okazji reformy prawa prywatnego mię-
dzynarodowego w 1999 r. zdecydowano się na przyjęcie zasady jednolito-
ści statutu deliktowego. według obecnie niekwestionowanego w doktrynie 
niemiec poglądu, statut deliktowy rozstrzyga nie tylko o zakresie i środ-
kach ochrony prawa osobistości, lecz także o przyznaniu osobie fizycznej 
określonych takich praw oraz o ich treści75. Poglądu o powiązaniu kwestii 
istnienia dóbr osobistych ze statutem personalnym nie podziela się także 
w doktrynie i orzecznictwie szwajcarskim76 ani w wielu innych, nowszych 
ustawodawstwach kolizyjnych państw europejskich77.

72 na analogiczne ryzyko w literaturze niemieckiej zwraca uwagę m.in. M. v o n 
h i n d e n, [przyp. 44], s. 41–42 oraz cyt. przez niego autorzy.

73 adresatem norm prawnych, wywiedzionych z cytowanych tutaj przepisów konsty-
tucyjnych, jest „każdy”, a zatem zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec.

74 M. P a z d a n, Prawo…, [przyp. 11], s. 87 (wskazując jako typowy przypadek dosto-
sowania sytuację, gdy dwie odrębne sprawy główne, należące do zakresów różnych norm 
kolizyjnych i podlegające różnym systemom prawnym, są odmiennie rozstrzygane w tych 
systemach prawnych); por. J. K r o p h o l l e r, internationales Privatrecht, tübingen 2006, 
s. 234, którego zdaniem: „[…] der typische Fall der anpassung ist die Überbrückung von 
normwidersprüchen bei zusammentreffen mehrerer rechtsordnungen”.

75 a. J u n k e r, w: Münchener Kommentar zum BGB, red. h.J. sonnenberger, aufl. 5,  
München 2010, s. 189; J. K r o p h o l l e r, [przyp. 74], s. 541. Jedynym wyjątkiem od tej 
zasady jest nazwisko osoby fizycznej, jednak dla tych zagadnień przewidziano ich własny, 
odrębny statut (art. 10 eGbGb).

76 F. V i s c h e r, w: d. G i r s b e r g e r  i in., Zürcher Kommentar zum IPRG, zürich 
2004, s. 445–445 (art. 33 nb 6).

77 zob. zwłaszcza: art. 99 belg. kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego, tłum. 
na jęz. polski: KPP, r. XiV: 2005, z. 3, s. 888; art. 1.45 lit. k.c., KPP, r. XVii: 2008, z. 1,  



620 Mateusz Pilich

niezależnie od powyższych wątpliwości, można także zgłosić zastrzeże-
nia do samego doboru łącznika w art. 16 ust. 1 p.p.m. Prawem właściwym 
dla dóbr osobistych jest prawo państwa, którego obywatelem jest osoba 
domagająca się ochrony dóbr osobistych. Przyjęte przez projektodawców 
za pewnik założenie, jakoby więź obywatelstwa odzwierciedlała najściślej-
szy związek między jednostką i jej interesami a określonym prawem, nie 
do końca odpowiada realiom współczesnego świata. obywatelstwo wyraża 
status prawny nadany jednostce przez porządek prawny danego państwa78; 
jej powstanie najczęściej wynika ze zdarzeń prawnych niezależnych od woli 
jednostki, jak zwłaszcza: pochodzenie od rodziców posiadających obywa-
telstwo danego państwa (ius sanguinis) bądź urodzenie się na określonym 
terytorium (ius soli). zmiana obywatelstwa jest oczywiście możliwa, ale nie 
zawsze łatwa; zresztą w epoce wzrastającej mobilności ludzi, wspieranej na 
naszym kontynencie przez procesy integracyjne, transgranicznemu przenie-
sieniu ośrodka interesów życiowych osoby fizycznej z jednego państwa do 
drugiego najczęściej nie towarzyszy utrata dawnego obywatelstwa i nabycie 
nowego, nie tylko z uwagi na utrudnienia administracyjne, ale i z powodu 
postrzegania takiej zmiany jako stosunkowo nieistotnej z punktu widzenia 
bieżącego funkcjonowania w danym społeczeństwie. o ile zatem więź oby-
watelstwa jest łatwo ustalić oraz pozostaje ona wciąż względnie stabilna79, 
o tyle jest ona sztuczna i prowadzi do utrwalenia swoistej fikcji prawnej.  
z punktu widzenia osoby, której dobra osobiste zostają naruszone, właści-
wym punktem odniesienia jest środowisko społeczne, w którym rzeczywi-
ście ona się stale obraca80. z tego względu, o ile w ogóle ustanowienie art. 16 

s. 288 (obie te normy dotyczą tylko wskazania prawa właściwego dla naruszenia dóbr 
osobistych).

78 w literaturze, głównie niemieckiej, toczy się — dotychczas nierozstrzygnięty i za-
pewne nierozstrzygalny — spór o to, czy obywatelstwo jest wyłącznie statusem jednostki 
wyrażającym swoistą „gotowość” państwa do przyznania mu szczególnych praw i obowiąz-
ków (niem. Bereitschaftsstatus), czy też złożonym stosunkiem prawnym, do treści którego 
należą owe prawa i obowiązki; na to rozróżnienie w polskim piśmiennictwie wskazuje m.in. 
a. s e n i u t a, Obywatelstwo i jego regulacja prawna w PRL, wrocław 1974, s. 49 i n.;  
w. r a m u s, Instytucje prawa o obywatelstwie polskim, warszawa 1980, s. 10; J. s z y b k a, 
Obywatelstwo i jego regulacja prawna, „Prokurator” 2007, z. 2, s. 82.

79 M. P a z d a n, Prawo…, [przyp. 11], s. 52; podobnie również a. M ą c z y ń s k i, 
Statut…, [przyp. 38], s. 314.

80 niepozbawiony racji wydaje się pogląd jednego z autorów niemieckich, iż to społe-
czeństwo, a nie państwo jest w istocie nosicielem terytorialnego porządku prawnego, z któ-
rym łączy człowieka więź prawna. Jest to jeden z wielu argumentów przeciwko łącznikowi 
obywatelstwa, zaś za łącznikiem domicylu; zob. s. b r a g a, Staatsangehörigkeitsprinzip 
oder Wohnsitzprinzip? Ein Beitrag zur Reform des internationalen Privatrechts, erlangen 
1954, s. 65–66. w nowszych opracowaniach w miejsce zamieszkania postuluje się raczej 
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ust. 1 p.p.m. ma jakikolwiek sens, należało raczej dopuścić łącznik zwykłego 
pobytu, a nie obywatelstwa osoby, o której dobra osobiste chodzi81.

Przy tej okazji zwróćmy również uwagę na dyskusyjne rozstrzygnięcie 
przypadków zbiegu obywatelstw (inaczej: wielokrotnego obywatelstwa, wie-
lopaństwowości)82, kiedy jednym spośród wchodzących w grę obywatelstw 
jest obywatelstwo polskie. Ustawa kolizyjna przyjmuje w tym zakresie za-
sadę wyłączności obywatelstwa (art. 2 ust. 1 p.p.m.), odmawiając przez to 
uznania równolegle posiadanego obywatelstwa obcego za podstawę łącznika 
normy kolizyjnej. zatem w związku z dyspozycją art. 16 ust. 1 p.p.m. sąd 
powinien ocenić istnienie oraz treść dóbr osobistych polipatrydy będącego 
obywatelem polskim według polskiego prawa merytorycznego również wte-
dy, gdy związek danej osoby z innym państwem ojczystym będzie oczywi-
ście ściślejszy. Jest to rozwiązanie zapewne powszechnie przyjęte, jednak 
dyktowane wyłącznie celami politycznymi, a przez to dyskusyjne83; wobec 
stale powiększającej się diaspory polskiej za granicą, prowadzi ono do roz-
szerzenia sfery zastosowania polskiej legis fori kosztem prawa obcego, które 
jest nieproporcjonalne do odpływu ludności z polskiego terytorium pań-
stwowego84. warto zarazem zauważyć, że gdy chodzi o wielopaństwowców 
posiadających, obok obywatelstwa polskiego, obywatelstwo jeszcze innego 

łącznik zwykłego pobytu; por. m.in. F. s c h w i n d, Der „gewöhnliche Aufenthalt” im IPR, 
w: Festschrift für Murad Ferid zum 80. Geburtstag am 11. April 1988, red. a. heldrich, 
h.J. sonnenberger, Frankfurt am Mein 1988, s. 423 i n.

81 w tym miejscu wypada pominąć powtórzenie krytycznych uwag w kwestii wła-
ściwego łącznika personalnego, który mógłby wejść na miejsce łącznika obywatelstwa 
w ustawie kolizyjnej. autor niniejszego opracowania podtrzymuje tezę, iż miarodajnym 
kryterium powiązania powinien być wyłącznie z w y k ł y  p o b y t osoby fizycznej; por. 
przyp. 35.

82 szerzej na ten temat w piśmiennictwie polskim zob. m.in. M. z d a n o w i c z, wielo- 
krotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, warszawa 2001, passim.

83 Podobnie M. P a z d a n, O sposobach usuwania kolizji wynikających z wielorakiego 
obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym, „studia iuridica agraria”, t. V, 
białystok 2005, s. 166; za utrzymaniem tej zasady opowiada się a. M ą c z y ń s k i, Statut…, 
[przyp. 38], s. 315.

84 Powstrzymanie się od stanowienia bądź stosowania, w razie dyskryminacji jednej ze 
stron, norm kolizyjnych nadmiernie rozszerzających stosowanie własnego prawa, m.in. w 
wyniku operowania łącznikiem obywatelstwa, zaleca państwom rezolucja instytutu Prawa 
Międzynarodowego pt. „równe traktowanie prawa forum i prawa obcego” (Equality of 
Treatment of the Law of the Forum and of Foreign Law), uchwalona 12 iX 1989 r. na sesji  
w santiago de compostella, http://www.idi-iil.org/idie/resolutionse/1989_comp_02_en.PdF; 
na ten temat F. M o s c o n i, A Few Questions on the Matter of International Uniformity 
of Solutions and Nationality as a Connecting Factor, w: Private law in the international 
Arena: From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification. Liber Ami- 
corum Kurt Siehr, red. J. basedow i in., the hague 2000, s. 468–469.
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państwa członkowskiego Unii europejskiej, automatyczne przyznanie przez 
sąd polski preferencji własnemu porządkowi prawnemu może się okazać 
niezgodne z art. 18 i 21 traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej85.

dotychczasowe uwagi prowadzą do konstatacji, iż niełatwo jest — 
zwłaszcza precyzyjnie — ustalić zakres art. 16 ust. 1 p.p.m. w ślad za 
uzasadnieniem projektu rządowego, które stara się rozwinąć autorka jed-
nego z niedawno opublikowanych opracowań naukowych, można wskazać, 
iż prawo wskazane przez normę ust. 1 powinno określać, czy istnieje dane 
dobro osobiste, jaki jest katalog dóbr chronionych, ich treść, cechy itp. oraz 
czy dana wartość podlega ochronie po śmierci bądź ustaniu bytu danego 
podmiotu, a ponadto, jaka jest treść i charakter dóbr osobistych (w szcze-
gólności, czy mogą one być powoływane erga omnes)86. Faktycznie, jak 
już wspomniano, rozgraniczenie zakresu statutu dobra osobistego (art. 16 
ust. 1 p.p.m.) i prawa właściwego dla jego ochrony (art. 16 ust. 2 p.p.m.) 
z pewnością będzie napotykało istotne trudności87. Pewnym pocieszeniem 
jest refleksja, że praktyczna użyteczność omówionej wyżej normy kolizyjnej 
okaże się prawdopodobnie znacznie mniejsza, niż to przewidywali autorzy 
nowej ustawy88.

Konkludując tę część rozważań, można przedstawić następujące wnios- 
ki. aktualna regulacja art. 16 ust. 1 p.p.m. odpowiada (chyba zdezaktu-
alizowanemu) poglądowi doktryny prawa prywatnego międzynarodowego  
o istnieniu immanentnego związku między prawem ojczystym osoby fi-
zycznej a sferą jej dóbr osobistych i wywodzonych z nich praw osobisto-
ści. Można przytoczyć wiele argumentów przeciwko takiemu rozwiązaniu. 
wskazanie prawa ojczystego jako właściwego dla ustalenia istnienia okreś-

85 zob. wyrok ets z 2 X 2003 r., c-148/02 carlos Garcia avello p. Państwu belgijskiemu, 
zb. orz. 2003, s. i–11613; pogląd o niezgodności art. 2 ust. 1 p.p.m. z traktatem formułuje 
m.in. M. K r z y m u s k i, Reform des polnischen Internationalen Privatrechts und deutsch- 
-polnische Rechtsbeziehungen im Personen- und Familienrecht (Teil 1), staz 2012, nr 2, 
s. 42.

86 M. w a ł a c h o w s k a, [przyp. 1], s. 255–256.
87 M. ś w i e r c z y ń s k i, Ujednolicenie reguł kolizyjnych dotyczących odpowiedzial-

ności deliktowej (rozporządzenie Rzym II), „Monitor Prawniczy” 2008, z. 8, s. 405.
88 dowodzi tego lektura orzeczeń sn; na szczególną uwagę zasługuje wyrok z 28 iX 

2011 r. (i csK 743/10, osnc 2012, nr 3, poz. 40); sprawę z powództwa trojga libijczyków 
przeciwko polskiej spółce prasowej o ochronę dóbr osobistych w całości rozstrzygnięto 
według prawa polskiego i żaden z orzekających w sprawie sądów — włącznie z sn — nie 
dostrzegł potrzeby badania, czy prawo libijskie przewiduje ochronę czci i dobrego imienia 
powodów; brano pod uwagę właściwie wyłącznie międzynarodowe standardy konwen-
cyjne; zob. również postanowienie sn z 8 Viii 2003 r. (V cK 6/02, osnc 2004, nr 7–8, 
poz. 11), w którym mimo zaliczenia nazwiska do katalogu dóbr osobistych bynajmniej nie 
zalecono sądowi drugiej instancji zastosowania prawa ojczystego skarżącej.
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lonych dóbr osobistych jest zabiegiem niepraktycznym, logicznie niepo-
trzebnym oraz niezgodnym z przyznaniem fundamentalnym dobrom osoby 
ludzkiej uniwersalnej ochrony, która jest niezależna od posiadania konkret-
nego, a wręcz jakiegokolwiek, obywatelstwa. niezależnie od tego należy 
dojść do wniosku, że sama więź obywatelstwa, jako podstawa łącznika  
w art. 16 ust. 1 p.p.m., nie odzwierciedla „punktu ciężkości” stosunków ży-
ciowych zawartych w zakresie normy kolizyjnej. z tych wszystkich wzglę-
dów zasadny wydaje się postulat całkowitego uchylenia tego przepisu przez 
ustawodawcę (o ile nie zostanie on wcześniej zastąpiony odpowiednią normą 
unijną rozporządzenia rzymskiego ii, co jednak wydaje się w najbliższym 
czasie stosunkowo mało prawdopodobne).

2. statUt ochrony dóbr osobistych (art. 16 Ust. 2 P.P.M.)

zgodnie z art. 16 ust. 2 p.p.m.: „osoba fizyczna, której dobro osobi-
ste jest zagrożone naruszeniem lub zostało naruszone, m o ż e  ż ą d a ć 
o c h r on y  n a  p o d s t a w i e  prawa państwa, na którego terytorium nastą-
piło zdarzenie powodujące to zagrożenie naruszenia lub naruszenie, a l b o 
prawa państwa, na którego terytorium wystąpiły skutki tego naruszenia” 
(podkr. M.P.). Pomijając językową niezręczność użytego sformułowania: 
„zagrożenie naruszenia”89, nie ulega wątpliwości, że ustawodawca wpro-
wadził tutaj — rzeczywiście nowatorskie na tle ustawy z 1965 r. — roz-
wiązanie, które polega na przyznaniu osobie poszkodowanej (rzeczywiście 
lub potencjalnie) naruszeniem jej dobra osobistego opcji wskazania jednego  
z dwóch, alternatywnie właściwych porządków prawnych. Jest to alterna-
tywa rozłączna („albo”), co wyklucza kumulatywne wskazanie obu tych 
porządków prawnych. Ponadto wydaje się, że w zakresie kompetencji przy-
znanej osobie zainteresowanej uzyskaniem ochrony swoich dóbr osobistych 
nie mieści się „rozczłonkowanie” (fr. dépéçage, niem. Anspaltung) statutu 
ochrony w ten sposób, że wskazane jako częściowo właściwe będzie prawo 
miejsca zdarzenia powodującego naruszenie bądź zagrożenie naruszenia,  
a częściowo prawo państwa, w którym wystąpiły jego skutki90.

89 Prawidłowa forma, zgodna z oczywistą intencją prawodawcy, to: „zagrożenie n a-
r u s z e n i e m” — użycie drugiego przypadka (dopełniacza) byłoby prawidłowe tylko 
wtedy, gdyby chodziło o wskazanie przedmiotu narażonego na uszczerbek; zob. wielki 
słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. a. Markowski, warszawa 2004, s. 1419.

90 szerzej na temat dopuszczalności rozszczepienia statutu na przykładzie pra-
wa właściwego dla umów por. M. w o j e w o d a, Rozszczepienie statutu kontraktowego  
w Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, „Problemy Prawa 
Prywatnego Międzynarodowego”, t. 3, Katowice 2008, s. 64 i n.; M. w o j e w o d a, Zasada 
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instytucję, z jaką mamy do czynienia w art. 16 ust. 2 p.p.m., moż-
na określić, odwołując się do analogicznej sytuacji uregulowanej w art. 7  
rzym ii, jako swoisty przejaw autonomii woli w prawie prywatnym mię-
dzynarodowym. sprowadza się on do wskazania przez poszkodowanego 
(niem. Bestimmungsrecht) — bez zgody i współdziałania osoby, której przy-
pisuje się odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych — jednego  
z dwóch, alternatywnych łączników dla ochrony dóbr osobistych91. Użycie 
sformułowania: „może żądać ochrony” oznacza, że wskazanie jest możliwe 
wyłącznie w związku z wniesieniem powództwa o ochronę dóbr osobistych92. 
Jest ono zatem wiążące tylko w konkretnej sprawie, a nie ogólnie, co do wszel-
kich roszczeń, jakie poszkodowany wysunął bądź też mógłby lub zamierza 
wysunąć przeciwko temu samemu sprawcy w przyszłości z tytułu danego 
naruszenia dóbr osobistych93. i tak na przykład wskazanie w ten sposób pra-
wa właściwego w sporze o zadośćuczynienie za zniesławiającą publikację 
prasową nie będzie miało skutku prawnego w kolejnej sprawie o usunięcie 
inkryminowanego artykułu ze strony internetowej pozwanej gazety94.

w tej sytuacji charakter materialnoprawny bądź procesowy czynności 
polegającej na wskazaniu jednego z członów alternatywy może być uważany 
za sporny95. należy jednak raczej przyjąć, że jest to czynność o charakterze 
materialnoprawnym, bowiem jej celem nie jest bezpośrednio wywołanie 
skutków prawnych w toczącym się postępowaniu, lecz rozstrzygnięcie, jakie 
prawo materialne jest właściwe dla rozstrzygnięcia w sprawie o ochronę 
dóbr osobistych.

Ponieważ wskazanie, o jakim mowa, stanowi w szerokim tego słowa 
znaczeniu jeden z rodzajów wyboru prawa właściwego96, zatem powstaje 

jednolitości statutu kontraktowego w konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobo-
wiązań umownych, KPP, r. XVii: 2008, z. 3, s. 666 i n.

91 Por. M. c z e p e l a k, Wybór prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych  
w rozporządzeniu rzymskim II, KPP, r. XViii: 2009, z. 2, s. 520 i n., s. 526–527, 531 i cyt. 
tam dalsze pozycje literatury.

92 Por. zbliżone sformułowanie użyte w art. 46 ust. 3 in fine p.p.m.: „na podstawie 
którego d o c h o d z i  s i ę  o c h r o n y” (podkr. M.P.).

93 do podobnych wniosków dochodzą komentatorzy szwajcarskiego prawa prywat-
nego międzynarodowego; por. a. b o n o m i, w: Commentaire Romand: Loi sur le droit 
international privé, Convention de Lugano, red. a. bucher, bâle 2011, s. 1161.

94 zob. stan faktyczny wyroku sn z 28 iX 2011 r., [przyp. 88].
95 w nauce niemieckiej por. a. s p i c k h o f f, Die Tatortsregel im neuen Delikts- 

kollisionsrecht, „Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts” 2001, nr 1,  
s. 6.

96 Por. M. c z e p e l a k, [przyp. 91], s. 531–532; w projekcie rządowym (druk sejmowy 
Vi kadencji nr 1277) wyraźnie użyto określenia „według wyboru osoby, o której dobro 
chodzi”, z którego się później wycofano.
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pytanie o jego relację do art. 4 p.p.m., który określa podstawowe przesłanki 
ważności i skuteczności czynności wyboru prawa właściwego. stosowanie 
tego ostatniego przepisu do omawianej czynności powinno być odpowied-
nie, tzn. uwzględniać, że nie chodzi tu o klasyczny wybór prawa właści- 
wego przez obie strony stosunku życiowego. Można zgodzić się z poglą-
dem, że wskazanie prawa właściwego przez osobę poszukującą ochrony  
może być zarówno wyraźne, jak i dorozumiane (na przykład wynikać  
z okoliczności, że w toku postępowania powód powołuje się na normy  
określonego porządku prawnego). co do formy tego wskazania należy pa-
miętać, że chodzi o czynność prawa kolizyjnego, a nie merytorycznego bądź 
procesowego. z tego względu brak wyraźnego zastrzeżenia formy szcze-
gólnej jest równoznaczny ze swobodą pozostawioną stronie domagającej 
się ochrony w tym zakresie. niewątpliwie jednak w praktyce, z uwagi na 
implikacje tej czynności dla toczącego się procesu, stosowne oświadczenie 
woli będzie musiało zostać złożone w sposób poznawalny dla sądu orzeka-
jącego w sprawie, a więc najczęściej nastąpi to albo w piśmie procesowym 
(tj. w pozwie lub w piśmie przygotowawczym)97, albo też ustnie w toku 
rozprawy98. Kwestia umocowania pełnomocnika procesowego do doko- 
nania takiego wskazania za stronę w sprawie o ochronę dóbr osobistych 
powinna być traktowana przez sąd z dużą rozwagą, przy uwzględnieniu 
wspomnianego już — materialnoprawnego, a nie procesowego — charak-
teru danej czynności. trzeba jednak podkreślić, że skuteczność oświad-
czenia o wskazaniu prawa właś ciwego nie zależy od wskazania sądo-
wi podstawy prawnej takiego żądania, tzn. od powołania się na art. 16  
ust. 2 p.p.m. zauważmy także, że od zagadnienia formy należy odróżnić 
kwestię wykładni oświadczenia strony powodowej co do wskazania pra-
wa właściwego. nie jest bowiem wykluczone zinterpretowanie przez sąd 
oświadczeń składanych na piśmie bądź ustnie jako wskazujących na właś-
ciwość określonego prawa, jeżeli z okoliczności sprawy jednoznacznie wy-
nika, że wolą strony było objęte stosowanie przez sąd określonego prawa 
materialnego99.

97 Pisma takie mogą być wnoszone z inicjatywy sądu (art. 207 § 3 k.p.c.) albo też  
z własnej inicjatywy stron (art. 125 § 1 k.p.c.).

98 zob. art. 210 § 1 k.p.c.
99 znajdują tutaj odpowiednie zastosowanie reguły wnioskowania wypracowane przez 

doktrynę i orzecznictwo na gruncie instytucji „klasycznego” wyboru prawa; por. m.in.  
M. P i l i c h, Dopuszczalność „milczącej” zgody na wybór statutu kontraktowego w toku 
procesu. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 24 stycznia 2006 roku, I ACa 
795/05, „studia iuridica” 2008, t. XliX, s. 293 i n.
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Modelem dla ustawodawcy polskiego były niewątpliwie dwie ustawy ko-
lizyjne: niemiecka100 oraz szwajcarska (bundesgesetz über das internationale 
Privatrecht/loi fédérale sur droit international privé, iPrG/ldiP)101, jednak 
żadnego z tych wzorców legislacyjnych art. 16 ust. 2 p.p.m. nie naśladuje 
w sposób dokładny:

1. zasadniczo zachodzą dość daleko idące różnice między omawianym 
przepisem ustawy polskiej a ustawą niemiecką (art. 40 eGbGb), gdyż pra-
wo kolizyjne obowiązujące w niemczech zawiera normę ogólną dla zobo-
wiązań z czynów niedozwolonych102, a nie przepis szczególny dla pewnej 
kategorii deliktów, dalej ustawodawca polski posługuje się pojęciem pań-
stwa, w którym nastąpiło: „zdarzenie powodujące to zagrożenie naruszenia 
lub naruszenie”, podczas gdy art. 40 eGbGb operuje łącznikiem: „pań-
stwa, w którym działał zobowiązany do naprawienia szkody” (in dem der 
Ersatzpflichtige gehandelt hat) i wreszcie — co ma szczególnie doniosłe 
konsekwencje w praktyce — ustawa polska nie zakłada z góry właściwości 
któregokolwiek z alternatywnie właściwych porządków prawnych, pozosta-
wiając wskazanie wyłącznie poszkodowanemu, podczas gdy w myśl ustawy 
niemieckiej zasadniczo właściwe jest prawo obowiązujące w państwie dzia-
łania sprawcy (das Recht des Handlungsortes), zaś poszkodowany zyskuje 
jedynie kompetencję do alternatywnego wskazania innego porządku praw-
nego. niewątpliwie zwiększa to pewność prawa, usuwając problem wska-
zania prawa właściwego w razie bezczynności strony do tego uprawnionej. 
Poza tym polska ustawa nie recypowała dalszych rozwiązań przyjętych 
przez ustawodawcę niemieckiego, a przede wszystkim tzw. klauzuli korek-
cyjnej (art. 41 eGbGb) oraz dopuszczalności następczego wyboru prawa 
przez strony pozaumownego stosunku obligacyjnego (art. 42 eGbGb), co 
w konsekwencji oznacza, że takiej możliwości strony nie mają (argumentum 
a contrario z art. 4 ust. 1 p.p.m.)103. natomiast cechą wspólną obu ustaw 

100 tłum. pol. zob. J. P o c z o b u t, KPP, r. X: 2001, z. 2, s. 427 i n.; w wersji po 
nowelizacji zob. P. te r e s z k i e w i c z, KPP, r. XViii: 2009, z. 4, s. 1025 i n.

101 tłum. pol. zob. J. P o c z o b u t, [przyp. 55], s. 116.
102 wynika to z faktu, że aktualne brzmienie art. 40 eGbGb pochodzi jeszcze  

z okresu poprzedzającego wejście w życie rozporządzenia rzymskiego ii i pierwotnie prze-
pis obejmował swoim zakresem wszystkie zobowiązania pozaumowne, podczas gdy aktu-
alnie ma znaczenie swego rodzaju normy kolizyjnej „rezydualnej” — tylko dla zobowiązań 
wyłączonych z zakresu aktu europejskiego.

103 Użyteczność opcji nieograniczonego, następczego wyboru prawa przez strony jest 
w sumie dyskusyjna. zdaniem t. K a d n e r  G r a z i a n o, [przyp. 45], s. 81, w świetle 
publikowanego orzecznictwa wybór prawa właściwego dla odpowiedzialności z tytułu na-
ruszenia dóbr osobistych przez środki masowego przekazu nie pełni właściwie żadnej roli. 
zdaniem autora prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że w sprawach tego 
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— przy wszystkich wymienionych wcześniej różnicach — jest pozostawie-
nie poszkodowanemu opcji między tylko dwoma porządkami prawnymi. 
rozważania nauki i orzecznictwa niemieckiego w kwestii wykładni pojęć 
użytych w łącznikach miejsca (państwa) działania osoby zobowiązanej oraz 
wystąpienia skutków mogą być pomocne do wyjaśnienia pojęć występują-
cych w ustawie polskiej.

2. Ustawa szwajcarska jest znacznie bliższa rozwiązaniom polskim  
i z tego względu zasługuje ona na szczególną uwagę. różnica polega na tym, 
że ustawodawca szwajcarski nie rozstrzyga o właściwości prawa dla dóbr 
osobistych na kształt art. 16 ust. 1 p.p.m., a w zakresie statutu deliktowego 
szczególny przepis kolizyjny (art. 139 iPrG/ldiP) ustanowiono jedynie dla 
zobowiązań wynikających z naruszenia praw osobistości (dóbr osobistych) 
w środkach masowego przekazu. a contrario naruszenie dóbr osobistych  
w inny sposób (nie przez mass media) będzie podlegało ogólnemu przepi-
sowi art. 132 i n. iPrG/ldiP104. Prawo szwajcarskie zawiera także szer-
szy niż przyjęty w Polsce katalog alternatywnych łączników (art. 139 ust. 1  
iPrG/ldiP), przewidując opcję wskazania przez poszkodowanego pra-
wa państwa, w którym: a) poszkodowany ma miejsce zwykłego pobytu;  
b) sprawca szkody ma miejsce siedziby lub zwykłego pobytu; lub c) powstał 
skutek naruszenia; dodatkowym elementem, którego brakuje w ustawie pol-
skiej, jest tzw. klauzula przewidywalności (fr. la clause de previsibilité, niem. 
Vorhersehbarkeitsklausel), tzn. uzależnienie możliwości powołania się na pra-
wo obce w stosunku do sprawcy szkody od tego, czy ten ostatni powinien był 
liczyć się z tym, że skutki jego działania bądź zaniechania powstaną w danym 
państwie. Jednakże, podobnie jak w ustawie polskiej, żaden z alternatywnie 
właściwych porządków prawnych nie zyskuje z mocy ustawy przewagi nad 
innymi i poszkodowanemu przyznana zostaje w tym zakresie pełna opcja105.

zanim postawimy sobie zasadnicze pytania o mechanizm funkcjono-
wania prawa opcji (wskazania) prawa właściwego dla ochrony dóbr osobi-
stych na tle art. 16 ust. 2 p.p.m., należy spróbować określić znaczenie pojęć 
użytych w obu alternatywnych łącznikach: „państwo, na którego terytorium 
nastąpiło zdarzenie powodujące to zagrożenie naruszenia lub naruszenie”, 
oraz „państwo, na którego terytorium wystąpiły skutki tego naruszenia”.

rodzaju naprzeciw siebie stają strony, które są gotowe i zdolne toczyć spór i uzgodnienie 
czegokolwiek, nie wyłączając właściwości prawa, jest między nimi wyjątkowo trudne.

104 a. b o n o m i, [przyp. 93], s. 1159.
105 należy ubolewać, że takie brzmienie przepisu zostało przyjęte przez autorów pro-

jektu polskiej ustawy mimo faktu, że w doktrynie zasadnie postulowano — w celu usu-
nięcia stanu niepewności — rozwiązanie bliskie art. 40 ust. 1 eGbGb; zob. t. P a j o r,  
[przyp. 4], s. 691, 692.
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Przede wszystkim treść przepisu nasuwa wniosek, że ustawodawca 
przyjął tutaj – od dawna ugruntowaną na przykład w prawie niemieckim 
– zasadę „wszechobecności” deliktu polegającego na naruszeniu dobra oso-
bistego (niem. Ubiquitätsprinzip)106. nie oznacza to wprawdzie całkowitego 
zerwania ciągłości rozwiązań stosowanych w polskiej kolizjonistyce, nie-
mniej daje się zauważyć ewidentna różnica w stosunku do stanu prawnego, 
jaki ukształtował się na tle art. 31 dawnej ustawy prawo prywatne międzyna-
rodowe107. Polega ona na wyraźnym zamanifestowaniu przez ustawodawcę 
potencjalnego umiejscowienia stosunku życiowego w ramach więcej niż 
jednego systemu prawnego. oczywiście opcja przysługuje osobie poszkodo-
wanej przy założeniu, że nie zachodzi tożsamość miejsca dokonania czynu 
naruszającego dobro osobiste oraz skutku tego naruszenia. w przypadku 
prostych stanów faktycznych, w których czyn i skutek materializują się 
w granicach jednego państwa108 (na przykład zniesławiającego listu, który 
napisano i nadano w warszawie do zamieszkałego w Krakowie anglika), 
oba te elementy są ze sobą zbieżne i poszkodowany będzie w takim przy-
padku zasadniczo pozbawiony możliwości wskazania prawa właściwego dla 
ochrony jego dóbr osobistych.

Uwagę doktryny od wielu dziesiątek lat od dawna przykuwają — coraz 
częstsze wraz z rozwojem technik informatycznych — tzw. delikty wielo-
miejscowe (rozproszone)109. znamię wielomiejscowości naruszenia dobra 
może ujawnić się po stronie działania sprawcy, skutków czynu albo obu 
tych elementów (zwłaszcza w przypadku naruszenia dóbr osobistych za 
pośrednictwem internetu). Mimo że precyzyjne zdefiniowanie obu wcho-
dzących w grę pojęć: „państwo, na terytorium którego nastąpiło zdarzenie 
powodujące to zagrożenie naruszenia lub naruszenie” oraz „państwo, na 
terytorium którego wystąpiły skutki tego naruszenia” wydaje się możliwe do 
dokonania jedynie na gruncie określonej sprawy, konieczne jest poczynienie 
kilku, elementarnych uwag porządkujących.

106 a. s p i c k h o f f, [przyp. 95], s. 3; t. K a d n e r  G r a z i a n o, [przyp. 45], s. 81–82; 
zob. także m.in. wyrok niemieckiego trybunału Federalnego z 19 Xii 1995 r., nJw 1996,  
s. 1128 („caroline von Monaco ii”).

107 Ustawa z dnia 12 Xi 1965 r. — Prawo prywatne międzynarodowe (dz. U. nr 46, 
poz. 290 ze zm.); dalej: „d.p.p.m.”.

108 takie delikty obrazowo określa się w doktrynie niemieckiej mianem deliktów 
punktowych (niem. Punktdelikte) bądź miejscowych (niem. Platzdelikte); zamiast wielu 
zob. a. J u n k e r, Internationale Aspekte des Produkthaftungsgesetzes, Karlsruhe 1991,  
s. 158.

109 nazwa „delikty rozproszone” (Streudelikte) przyjęła się w literaturze niemieckiej, 
podczas gdy polscy autorzy posługują się określeniami: „wielomiejscowość deliktu” lub  
też „delikty wielomiejscowe”; M. s o ś n i a k, Lex loci delicti commissi w prawie między-
narodowym prywatnym, „studia cywilistyczne”, t. iV, Kraków 1963, s. 148.
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Pierwsze ze wspomnianych pojęć koresponduje na pierwszy rzut oka 
z określeniem: „państwo, w którym nastąpiło zdarzenie będące źródłem 
zobowiązania”, jakim posłużył się ustawodawca w art. 31 § 1 d.p.p.m. 
opinie doktryny w kwestii dokładnego znaczenia tego ostatniego łączni-
ka normy kolizyjnej dla zobowiązań pozaumownych, wskazującego jako 
właściwe dla deliktu prawo obowiązujące w miejscu popełnienia czynu 
niedozwolonego (lex loci delicti commissi), były niejednoznaczne. wielu 
autorów skłaniało się ku elastycznej wykładni pojęcia „zdarzenia będącego 
źródłem zobowiązania”, która zależnie od okoliczności dopuszczała odchy-
lenia w kierunku prawa merytorycznego obowiązującego w miejscu czynu 
bądź skutku. argumentowano nie bez słuszności, że w ramach ciągu przy-
czynowo-skutkowego nie da się w istocie uchwycić jednego, konkretnego 
momentu oraz zjawiska, które wywołuje powstanie zobowiązania110. z kolei 
inni przedstawiciele doktryny (choć zapewne będący w mniejszości) dość 
zdecydowanie bronili poglądu o właściwości miejsca, w którym sprawca 
działał bądź zaniechał działania111.

te różnice zdań, które wynikały z dążenia do uelastycznienia łącznika 
w poprzednio obowiązującej ustawie, można śmiało uznać za nieaktualne na 
tle art. 16 ust. 2 p.p.m., jako że tekst obowiązującej ustawy wyraźnie wy-
odrębnia dwa, osobne łączniki, odpowiadające obu aspektom zobowiązania 
ex delicto: czynu i jego rezultatów. wydaje się oczywiste, że przewidując 
w pierwszej kolejności właściwość prawa państwa, na terytorium którego 
miało miejsce „zdarzenie powodujące to zagrożenie naruszenia lub naru-
szenie”, ustawodawca polski stworzył łącznik odpowiadający mniej więcej 
przewidzianemu w art. 40 ust. 1 eGbGb łącznikowi państwa, w którym 
działał zobowiązany do naprawienia szkody (Handlungsort, Verhaltensort). 
Powstaje jednak pytanie, jak interpretować to pojęcie w konkretnych przy-
padkach?

odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka łatwa, zważywszy na zło-
żoność stanów faktycznych w dobie wszechświatowej dominacji środków 
masowego przekazu oraz sieci internet. do konstytutywnych elementów 
prawnie relewantnego zachowania zalicza się łącznie: 1) dokonanie czynu 
zgodnie z wolą sprawcy, który 2)  wychodzi na zewnątrz osoby, ingerując 
w prawnie chroniony interes drugiego112. Jak jednak zakwalifikować za-
chowanie, na które składa się kilka stadiów, na przykład druk czasopisma,  

110 r. K. K u r a t o w s k i, torts in Private international law, „international law 
Quarterly” 1947, s. 172 i n., s. 188; M. s o ś n i a k, [przyp. 109], s. 152; zob. także M. P a z- 
d a n, [przyp. 40], s. 183.

111 tak zwłaszcza w. l u d w i c z a k, Międzynarodowe prawo prywatne, warszawa 
1990, s. 205.

112 t. t h i e d e, [przyp. 47], s. 194.
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a następnie jego publikacja? w literaturze pojawiły się różne propozycje za-
radzenia wynikającym stąd trudnościom. zgłoszono między innymi postu-
lat wyodrębnienia, jako autonomicznych czynów niedozwolonych, różnych 
postaci naruszenia dóbr osobistych113, które odpowiadają w pewnym sensie 
poszczególnym etapom działania osoby odpowiedzialnej (a zwłaszcza: inwi-
gilację oraz rozpowszechnianie informacji o życiu prywatnym)114. zdaniem 
autorki tej propozycji, Micheline decker, każde takie działanie powinno 
być ocenione zgodnie z prawem państwa, w którym zostało podjęte, co  
w konsekwencji oznaczałoby potencjalne, dystrybutywne stosowanie po-
szczególnych praw do tak zdefiniowanych „deliktów”, które dotychczas 
niesłusznie ze sobą łączono115. założenia takiej koncepcji wydają się jednak 
trudne do przyjęcia. niesłusznie byłoby nadać kwalifikację odrębnych na-
ruszeń dobra osobistego pojedynczym czynnościom wykonawczym, jeżeli 
według z góry powziętego zamiaru byłyby one przez sprawcę ukierunkowa-
ne na osiągnięcie tego samego celu, realizację jednego zamiaru. to niepo-
miernie utrudniałoby poszkodowanemu korzystanie z uprawnienia przewi-
dzianego w art. 16 p.p.m. Ponadto w literaturze polskiej trafnie dostrzeżono 
wątpliwą użyteczność tej koncepcji dla ustalenia właściwości prawa dla 
naruszenia dóbr osobistych za pośrednictwem internetu, gdzie lokalizacja 
poszczególnych czynności składających się na naruszenie dobra osobistego 
może się okazać trudna do prześledzenia i ustalenia116.

oczywiście trudno nie zgodzić się z zarzutem — również wysuwanym 
przez cytowaną autorkę — iż oznaczenie jednego prawa właściwego dla 
naruszeń dóbr osobistych w ramach złożonych stanów faktycznych może 
się okazać znacznie utrudnione. Problemy z oznaczeniem miejsca działania 
sprawcy (zresztą podobnie, jak i miejsca skutku) skłaniają do posługiwa-
nia się domniemaniami. należy do nich przede wszystkim utożsamienie 
miejsca czynu z siedzibą bądź miejscem zwykłego pobytu sprawcy, co ma 
istotne zalety w przypadku między innymi deliktów prasowych. Można 
wówczas założyć, że miejscem, gdzie sprawca podjął działanie bezpośred-
nio zmierzające do naruszenia dóbr osobistych, jest państwo, w którym 
mieści się siedziba wydawcy bądź — w przypadku naruszenia dokonanego 

113 M. d e c k e r, [przyp. 67], s. 730, 736.
114 nasuwa się tutaj pewna analogia z koncepcją „pochodu przestępstwa” (iter delicti), 

znaną z nauki prawa karnego, co jest tym bardziej uzasadnione, iż sama autorka omawianej 
koncepcji odwołuje się do typów przestępstw: ujawnienia informacji poufnych lub pry-
watnych oraz śledzenia, skodyfikowanych przez ustawodawcę francuskiego; M. d e c k e r, 
[przyp. 67], s. 741.

115 M. d e c k e r, [przyp. 67], s. 745, 747–752.
116 M. ś w i e r c z y ń s k i, Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodo-

wym, Kraków 2006, s. 233.
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za pośrednictwem radia lub telewizji — nadawcy. to rozwiązanie ma wiele 
zalet: upraszcza rozstrzygnięcie, „scala” delikt i zmierza do poddania go 
właściwości tego prawa, które sprawca powinien w pierwszej kolejności 
brać pod uwagę jako wyznaczające granice legalności jego zachowania. 
nie oznacza ono fikcji prawnej, jako że to właśnie w tym państwie jest  
z założenia sprawowana tzw. kontrola redakcyjna. nie uprzywilejowuje tak-
że sprawcy, o ile tylko poszkodowany — a to przecież gwarantuje mu art. 
16 p.p.m. — może wskazać inne prawo, obiektywnie związane z zobowią-
zaniem117. opisana koncepcja może zatem być przyjęta jako punkt wyjścia 
przy dokonywaniu analizy stanu faktycznego118, chociaż nie może zarazem 
być absolutyzowana, choćby dlatego, że wspomniany element kontroli re-
dakcyjnej nie zawsze realnie występuje119. także gdy chodzi o naruszenia 
dóbr za pośrednictwem internetu, rozważa się zwłaszcza miejsce wpro-
wadzenia danych do sieci (uploading), przy czym można domniemywać, 
że miejsce to jest zbieżne z miejscem (państwem) zamieszkania czy też 
pobytu zwykłego autora treści przeznaczonych do umieszczenia na stronie 
www (content)120. samo ich przygotowanie jest prawnie irrelewantne121. to 
zresztą wynika już z samej definicji czynu naruszającego dobra osobiste,  
o której była wcześniej mowa.

Pora teraz przejść do analizy drugiego z alternatywnych łączników,  
a mianowicie łącznika państwa, na terytorium którego wystąpiły skutki na-
ruszenia dóbr osobistych. Problemy, jakie można napotkać przy jego wy-
kładni i stosowaniu, wbrew pozorom wcale nie wydają się mniejsze niż  
w poprzednio omówionym przypadku. Pojęcie skutku jest bardzo szerokie, 
bowiem może objąć właściwie każde zdarzenia będące rezultatem danego 
zachowania sprawcy, nawet jeśli trudno w nim dostrzec element bezpośred-
niego wkroczenia w sferę osobistości drugiego podmiotu122. wykluczony 
jest zatem automatyzm oceny, w szczególności utożsamienie miejsca szkody 
z państwem ojczystym123. dobra osobiste mają poniekąd charakter „zdeloka-

117 Por. t. t h i e d e, [przyp. 47], s. 193. 
118 warto zauważyć, że ustawa szwajcarska w ogóle nie posługuje się łącznikiem 

miejsca czynu, ale wprost łącznikiem siedziby bądź miejsca zamieszkania sprawcy (art. 
139 ust. 1 lit. b iPrG/ldiP).

119 z reguły nie ma ona miejsca w przypadku stron internetowych; por. M. ś w i e r- 
c z y ń s k i, [przyp. 116], s. 244.

120 M. v o n  h i n d e n, [przyp. 44], s. 77, 221.
121 Por. M. ś w i e r c z y ń s k i, [przyp. 116], s. 73.
122 M. s o ś n i a k, [przyp. 109], s. 154; M. ś w i e r c z y ń s k i, [przyp. 116], s. 61– 

–62.
123 obywatelstwo poszkodowanego z zasady nie ma realnego związku z uszczerbkiem 

na dobrach osobistych i dlatego nie uważa się go współcześnie za adekwatną podstawę 
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lizowany”, tzn. nie można ich z góry ograniczyć do jednego i tylko jednego 
terytorium prawnego, zwłaszcza jeżeli więź prawna z danym państwem ma 
charakter poniekąd czysto prawny.

Konieczny jest zatem dodatkowy wysiłek w celu zredukowania licz-
by wchodzących w grę systemów prawnych. Pierwszym, nasuwającym się 
kryterium, które mogłoby być wykorzystane do tego celu w przypadku tzw. 
deliktów prasowych, jest wskazanie terytorium państwa, gdzie dochodzi do 
r o z p o w s z e c h n i e n i a materiału zawierającego treści naruszające dobra 
osobiste (artykułu, audycji, programu telewizyjnego). byłoby to w szcze-
gólności miejsce dystrybucji danego tytułu prasowego. za przyjęciem tego 
kryterium przemawia stosunkowa łatwość jego ustalenia dla zainteresowa-
nego oraz sądu. Można wręcz powiedzieć, że dotarcie przekazu medialnego 
do danego państwa stanowi dowód prima facie, iż dobra poszkodowanego 
zostały tam naruszone przez to, iż czytelnicy bądź odbiorcy mogli zapoznać 
się ze zniesławiającymi treściami. innym argumentem, który mógłby prze-
mawiać za opisywaną zasadą ustalania państwa skutku, jest to, że do pew-
nego stopnia koresponduje on z orzecznictwem trybunału sprawiedliwości 
Unii europejskiej w sprawach dotyczących jurysdykcji krajowej, chociaż 
wymaga jeszcze dalszej korektury (o czym szerzej za chwilę). z drugiej 
jednak strony takie podejście, które koresponduje z anglosaską zasadą mul-
tiple publication rule (wielości miejsc publikacji)124, powoduje, że mnoży 
się potencjalne miejsca skutku, a przez to właściwe porządki prawne (jest to 
tzw. zasada mozaiki). dlatego też na przykład niewielka liczba sprzedanych 
egzemplarzy czasopisma w danym państwie uprawdopodobnia wniosek, że 
publikacja prasowa nie spowodowała tam uszczerbku w dobrach powoda, 
a tym samym dane miejsce rozpowszechniania jest prawnie irrelewantne125. 
na pierwszy rzut oka samo kryterium miejsca rozpowszechnienia raczej 
nie wystarcza do adekwatnego zdefiniowania państwa wystąpienia skutków 
naruszenia dóbr osobistych za pośrednictwem sieci internet.

łącznika, a tym bardziej — w przeciwieństwie do domicylu, który zdaniem niektórych 
autorów może posiłkowo służyć lokalizacji następstw naruszenia — za miejsce manifestacji 
skutków czynu szkodzącego; por. M. d e c k e r, [przyp. 67], s. 698–699, 734; zob. także 
wyrok francuskiego sądu Kasacyjnego z 13 iV 1988 r. w sprawie Farah diba, „Journal de 
droit international” 1988, s. 752.

124 diada multiple publication-single publication rule (wiele miejsc bądź jedno miejsce 
publikacji) dość dokładnie odpowiada podziałowi na miejsce nadania lub wydania oraz 
miejsce dystrybucji zniesławiających treści; w państwach common law (głównie w stanach 
Usa) tradycyjnie służy ona w pierwszej kolejności określeniu jurysdykcji sądów, a dopiero 
w dalszej kolejności ewentualnie wskazaniu prawa właściwego; szerzej, zob. M. s o ś n i a k, 
[przyp. 109], s. 160 i n.; a. w a r s h a w, Uncertainty from Abroad: Rome II and the Choice 
of Law for Defamation Claims, „brook Journal of international law” 2006, r. 32, s. 269 i n.

125 a. s p i c k h o f f, [przyp. 95], s. 5.
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w literaturze niemieckiej często podaje się definicję miejsca skutku 
(Erfolgsort) opartą na przesłance n a r u s z e n i a  d o b r a  p r a w n e g o na 
danym terytorium126. to terytorium nie powinno jednak być identyfikowane 
jako miejsce wystąpienia dowolnej szkody (uszczerbku), jakiej doznaje dana 
osoba127. w interesie pewności prawa i bezpieczeństwa obrotu leży wyeli-
minowanie, jako podstawy łącznika (i to zarówno w normach kolizyjnych 
prawa procesowego, jak i prywatnego międzynarodowego), uszczerbków  
o charakterze następczym128 oraz pośrednim129. decydujące z punktu widze-
nia art. 16 ust. 2 p.p.m. jest zatem miejsce b e z p o ś r e d n i e g o naruszenia 
dóbr osobistych danej osoby. w wielu przypadkach zastosowanie tej wska-
zówki interpretacyjnej usunie problem wskazania prawa właściwego, bo-
wiem miejsca: naruszenia dobra osobistego oraz bezpośredniego jego skutku 
będą się pokrywały. z uwagi na socjalny aspekt naruszenia dóbr osobistych 
(zagrożenie lub naruszenie pozycji jednostki w oczach społeczeństwa), bra-
ne pod uwagę jest przede wszystkim to miejsce, w którym wiadomości bądź 
dane naruszające dobra danej osoby dochodzą do wiadomości innych osób, 
dla których są przeznaczone130.

Poszukując prawa właściwego dla naruszenia dóbr osobistych, nie należy 
pomijać istotnego wpływu na prawo kolizyjne orzecznictwa europejskiego 
trybunału sprawiedliwości dotyczącego jurysdykcji. często powoływane 
w tym kontekście są zwłaszcza tezy trybunału w precedensowym wyro-
ku w sprawie Shevill131. wystarczy przypomnieć, iż trybunał dostosował  
w nim tzw. doktrynę Mines de Potasse (jurysdykcji przemiennej w sprawach 
o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, przysługującej 
zarówno sądom państwa miejsca czynu, jak i skutku) do tzw. deliktów praso-
wych. Powód może zgłosić roszczenia zarówno przed sądem państwa ogól-
nej właściwości (scil. miejsca zamieszkania bądź siedziby) wydawcy, który 
opublikował zniesławiające informacje, jak i przed sądem każdego państwa, 
w którym publikacja była rozpowszechniana i gdzie zgodnie z twierdze-
niami ofiary naruszenia, reputacja tej ostatniej doznała uszczerbku132, przy 

126 tak w szczególności J. K r o p h o l l e r, [przyp. 74], s. 523.
127 tak zwłaszcza a. J u n k e r, [przyp. 75], s. 175.
128 zob. zwłaszcza wyrok ets z 19 iX 1995 r., c-364/93 antonio Marinari p. lloyds 

bank plc i zubaidi trading co., zb. orz. 1995, s. i–2719.
129 Por. wyrok ets z 11 i 1990 r., c-220/88 sa dumez France i sarl tracoba p. 

hessische landesbank (helaba) i in., zb. orz. 1990, s. i–49, bezpośrednio odnoszący się 
do szkody o charakterze majątkowym.

130 a. J u n k e r, [przyp. 75], s. 188–189.
131 wyrok z 7 iii 1995 r., c-68/93 Fiona shevill i inni p. Presse alliance sa, zb. orz. 

1995, s. i–415.
132 zob. pkt 33 oraz teza 1 wyroku z 7 iii 1995 r., [przyp. 131].
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czym w tym drugim przypadku sąd danego państwa jest właściwy jedynie do 
orzekania o szkodach, które miały w nim miejsce. w związku z tym można 
byłoby rozważać, czy prawnie relewantnym miejscem nastąpienia skutku 
naruszenia dobra osobistego jest takie państwo, w którym poszkodowany 
naruszeniem nie ma żadnej renomy, tj. nie jest znany, i czy w związku 
z tym sąd powinien obciążać uprawnionego obowiązkiem wykazania tej 
okoliczności. wydaje się, że czynienie stosownych ustaleń dowodowych 
tylko na użytek określenia prawa właściwego byłoby niecelowe zarówno  
z punktu widzenia sądu, jak i samego poszkodowanego. dlatego też należy, 
jak się wydaje, poprzestać zaledwie na uprawdopodobnieniu przez poszko-
dowanego faktu bycia znanym w określonym miejscu. Jeżeli zaś okaże się 
w toku sprawy, że renoma powoda nie mogła w danym państwie ucierpieć, 
gdyż powód nie cieszy się nią w danym miejscu, to fakt ten będzie po prostu 
uwzględniony w ramach oceny materialnoprawnej zasadności roszczenia, 
zgodnie z prawem dla niego właściwym.

w konsekwencji, jeżeli to sąd polski byłby właściwy do orzekania  
o całości szkody wyrządzonej zniesławiającą publikacją z uwagi na fakt, że 
sprawca naruszenia ma tutaj siedzibę lub miejsce zamieszkania, to art. 16 
ust. 1 p.p.m. otwiera przed poszkodowanym możliwość żądania zastosowa-
nia albo prawa polskiego (prawo miejsca czynu), albo — dystrybutywnie 
— praw poszczególnych państw, w których zmaterializowały się skutki 
naruszenia, na jaki powołuje się osoba dochodząca roszczeń133. Powstaje 
w związku z tym pytanie, czy dokonując wyboru prawa obowiązującego 
w państwie wystąpienia skutków naruszenia, uprawniony może ograniczyć 
złożoność owej „mozaiki prawnej”, wskazując jako właściwe tylko jedno 
lub niektóre z wielu praw potencjalnie właściwych. taką możliwość raczej 
należy wykluczyć, ponieważ alternatywa: miejsce czynu–miejsce skutku jest 
aktualna dla każdego państwa z osobna, i wskazanie prawa obowiązującego 
na terytorium, gdzie wystąpił równolegle inny uszczerbek spowodowany 
tym samym czynem, wykracza poza zakres autonomii woli wyznaczony 
uprawnionemu przez ustawodawcę134.

omawiana problematyka powróciła stosunkowo niedawno na wokan-
dę europejskiego trybunału sprawiedliwości przy okazji rozpoznania py-
tań prejudycjalnych w sprawach połączonych edate advertising Gmbh  
i Martinez135. luksemburski trybunał został zapytany o aktualność dok-

133 Por. M. F a b j a ń s k a, M. ś w i e r c z y ń s k i, Ujednolicenie norm kolizyjnych do-
tyczących zobowiązań pozaumownych, KPP, r. Xiii: 2004, z. 3, s. 750.

134 Podobny pogląd na tle art. 139 ust. 1 lit. c iPrG/ldiP, por. a. b o n o m i, [przyp. 
93], s. 1161.

135 wyrok ets z 25 X 2011 r. w sprawach połączonych c-509/09 edate advertising 
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tryny shevill co do zniesławienia w internecie. Uznał, że jurysdykcja  
w sprawach tego rodzaju przysługuje, gdy chodzi o całość doznanych 
krzywd i szkód, sądom państwa członkowskiego, w których ma siedzibę 
wydawca inkryminowanych treści, bądź przed sądami państwa członkow-
skiego, gdzie powód ma swoje centrum interesów życiowych, bądź wreszcie 
przed sądami każdego państwa członkowskiego, na którego terytorium treść 
umieszczona w sieci jest lub była dostępna; jednak w tym ostatnim przy-
padku kognicja sądu obejmuje tylko krzywdę lub szkodę spowodowaną na 
terytorium tego państwa. na pierwszy rzut oka to rozstrzygnięcie budzi kon-
trowersje, ponieważ w sprawach internetu jurysdykcja nie powinna zależeć 
tylko od rozpowszechniania informacji na pewnym terytorium, lecz raczej 
od tego, że pozwany o ochronę dóbr osobistych zaniechał ograniczenia 
dostępności informacji w stosunku do osób zamieszkujących w danym pań-
stwie. argumentuje się jednak, że różnice między publikacją w internecie  
i w mediach „tradycyjnych” nie powinny być przeceniane, bowiem w istocie 
tylko w niewielkiej liczbie spraw, dotyczących znanych osobistości (tzw. 
celebrytów), zasada mozaiki stanie się rzeczywistym problemem. renoma 
przeciętnych jednostek ogranicza się do jednej jurysdykcji — a konkretnie 
tej, w której znajduje się ich centrum interesów życiowych (jak wyjaśnia 
trybunał, jest to zasadniczo ich miejsce zwykłego pobytu)136.

referowany wyrok w sprawie edate advertising i Martinez zasługu-
je na uwagę jeszcze z jednego powodu. niemiecki trybunał Federalny 
(bundesgerichtshof), który skierował jedno z rozpoznawanych przez 
europejski trybunał sprawiedliwości pytań prejudycjalnych, zmierzał do 
uzyskania odpowiedzi, czy art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy o e-handlu137 mają 
charakter norm kolizyjnych, mających pierwszeństwo przed krajowymi 

Gmbh p. X. oraz c-161/10 olivier Martinez i robert Martinez p. société MGn limited, 
dotychczas urzędowo niepubl., dostępny: http://eur-lex.europa/eu.

136 J. J. K u i p e r s, Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement 
of Personality Rights, „German law Journal” 2011, nr 8, s. 1684, czasopismo dostępne pod 
adresem: http://www.germanlawjournal.com/. 

137 dyrektywa nr 2000/31/we Parlamentu europejskiego i rady z dnia 8 Vi 2000 r. 
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szcze-
gólności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym) (dz. Urz. Ue l 178, s. 1; Pws rozdział 13, t. 25, s. 399). wskazane 
przez bGh przepisy nakazują każdemu państwu członkowskiemu zapewnienie, aby usługi 
społeczeństwa informacyjnego świadczone przez usługodawcę mającego siedzibę na jego 
terytorium były zgodnie z przepisami krajowymi stosowanymi w tym państwie człon-
kowskim i wchodzącymi w zakres koordynowanej dziedziny (art. 3 ust. 1), z drugiej zaś 
strony zakazują ograniczanie swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego 
pochodzących z innego państwa członkowskiego z powodów wchodzących w zakres koor-
dynowanej dziedziny (art. 3 ust. 2).
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normami kolizyjnymi w zakresie uregulowanym w dyrektywie, czy też je-
dynie pełnią funkcję korygującą zgodnie z krajowymi normami kolizyjny-
mi, modyfikując je pod względem treści zgodnie z wymaganiami państwa 
pochodzenia. w istocie była to próba otwartego postawienia na forum Unii 
europejskiej problemu, o którym od dawna dyskutowano w doktrynie138: czy 
tzw. zasada państwa pochodzenia narzuca państwom członkowskim szcze-
gólny łącznik dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia 
dóbr osobistych w sieci internet.

odpowiedź trybunału jest salomonowa: z jednej strony zaprzecza on 
obowiązkowi transpozycji treści powołanych przepisów dyrektywy jako 
norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego. Państwa człon-
kowskie mają zatem swobodę w zakresie stanowienia i stosowania własnych 
norm kolizyjnych139. Jednak jest jakieś „ale”: autonomia regulacyjna państw 
kończy się tam, gdzie zaczynają się ograniczenia swobodnego przepływu 
usług handlu elektronicznego. są one niedopuszczalne; z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w art. 3 ust. 4 dyrektywy — powiada trybunał 
— art. 3 stoi na przeszkodzie temu, aby usługodawca świadczący usługę 
handlu elektronicznego poddany był wymogom surowszym aniżeli wymogi 
przewidziane przez prawo materialne obowiązujące w państwie członkow-
skim swojej siedziby140.

wykładnia prawa unijnego udzielona przez europejski trybunał 
sprawiedliwości nie powinna usypiać naszej czujności. czy bowiem po-
dział na prawo publiczne i prywatne ma znaczenie z punktu widzenia zakazu 
ograniczeń w przepływie usług na rynku wewnętrznym? czy stosowanie lo-
kalnego prawa merytorycznego, właściwego dla odpowiedzialności za naru-
szenie dóbr osobistych, nigdy nie może być kwalifikowane jako przeszkoda 
w swobodnym, transgranicznym świadczeniu usług? odpowiedź nasuwa się 
sama: mimo deklarowanego przez prawodawcę w dyrektywie zastrzeżenia, 
że nie ustanawia się w niej „dodatkowych zasad dotyczących prawa pry-
watnego międzynarodowego” ani norm dotyczących jurysdykcji („właści-
wości sądów”)141, sama zasada pochodzenia (wywodzona przecież w wielu 
orzeczeniach ets wprost z traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej) 
ma w sobie wystarczający potencjał, aby głęboko ingerować w prawo pry-

138 zamiast wielu zob. M. ś w i e r c z y ń s k i, Zasada państwa pochodzenia a prawo 
właściwe dla zobowiązań związanych ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjne-
go, „Prawo Mediów elektronicznych” — dodatek do „Monitora Prawniczego” 2006, z. 2, 
s. 18 i n.

139 Pkt 60–63 wyroku i pkt 2 zd. 1 sentencji wyroku edate i Martinez.
140 Pkt 67–68 wyroku i pkt 2 zd. 2 sentencji wyroku edate i Martinez.
141 zob. pkt 23 preambuły oraz art. 1 ust. 4 dyrektywy o e-handlu.
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watne międzynarodowe, włącznie ze wskazaniem prawa właściwego, jeżeli 
to tylko jest konieczne dla osiągnięcia określonego, materialnego rezultatu 
stosowania prawa142.

dlatego też uwagi trybunału można określić jako „pozostawienie uchy-
lonych drzwi” dla ewentualnej interwencji prawa Unii europejskiej w in-
teresującej nas dziedzinie. wydaje się, że z orzeczenia w sprawie edate  
i Martinez wynika następująca, niepisana norma kolizyjna: jeżeli stosowanie 
prawa właściwego, wskazanego przez krajową normę kolizyjną państwa 
członkowskiego między innymi w zakresie odpowiedzialności usługodaw-
cy elektronicznego za naruszenie dóbr osobistych, powoduje ograniczenie 
dostępności usługi w państwie członkowskim wykonywania usług (na przy-
kład w formie zakazu rozpowszechniania treści), mimo że nie zostały na-
ruszone przepisy prawa merytorycznego obowiązujące w państwie siedziby 
tegoż usługodawcy, to może on się skutecznie powoływać na to ostatnie, 
korzystniejsze dla niego prawo. trybunał negatywnie rozstrzygnął kwestię 
ustanowienia szczególnej normy kolizyjnej w prawie państw członkowskich 
Unii europejskiej tylko dlatego, że inna odpowiedź byłaby jawnie niezgodna 
z zastrzeżeniem art. 1 ust. 4 dyrektywy o e-handlu. natomiast zastrzeżenie 
w końcowej części pkt 2 sentencji znajduje pełne usprawiedliwienie w tre-
ści art. 56 tFUe, który zakazuje państwom członkowskim ustanawiania 
ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii w odniesieniu 
do obywateli państw członkowskich mających swe przedsiębiorstwo w pań-
stwie członkowskim innym niż państwo odbiorcy świadczenia. Powyższą 
zasadę, jako wynikającą wprost z traktatu, sądy polskie będą oczywiście 
musiały brać pod uwagę, stosując art. 16 ust. 2 p.p.m.

treść analizowanego przepisu nowej polskiej ustawy kolizyjnej nasuwa 
autorowi jeszcze jedną, istotną refleksję co do wykładni pojęć prawnych 
występujących w jego łącznikach. Mianowicie przykuwa uwagę fakt, że 
ustawodawca explicite redukuje zakres zastosowania alternatywnego łącz-
nika miejsca (państwa) skutku jedynie do przypadków dochodzenia ochrony 
ex post — mowa tu bowiem wyraźnie o „skutkach tego n a r u s z e n i a”, 
podczas gdy właściwość prawa miejsca zdarzenia powodującego odpowie-
dzialność obejmuje zarówno „z a g r o ż e n i e  naruszenia”, jak i „n a r u s z e- 
n i e”. wydaje się jednak, że ograniczenie autonomii woli poszkodowanego 
tylko do przypadków, gdy dochodzone są roszczenia z tytułu dokonanego 
naruszenia dóbr osobistych, w istocie nie było zamysłem ustawodawcy. 

142 swego czasu — jeszcze przed wydaniem wspomnianego orzeczenia — w doktrynie 
polskiej opowiedziano się za ustanowieniem odrębnej normy kolizyjnej dla świadczenia 
usług drogą elektroniczną, obejmującej zarówno zobowiązania umowne, jak i pozaumow-
ne; zob. M. ś w i e r c z y ń s k i, [przyp. 138], s. 32.
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wskazuje na to jednoznacznie zakres normy kolizyjnej ustanowionej przez 
art. 16 ust. 2 p.p.m., w której wyraźnie przewidziano sytuację, gdy ochrony 
dochodzi: „osoba fizyczna, której dobro osobiste jest zagrożone naruszeniem 
l u b zostało naruszone”. zgodnie z założeniem racjonalności prawodawcy 
wykładnia gramatyczna przepisu powinna zapewniać osiągnięcie wewnętrz-
nie spójnego rezultatu.

Kontynuując jeszcze przez chwilę rozważania na temat prawa opcji  
w art. 16 ust. 2 p.p.m., warto postawić sobie dwa podstawowe pytania: po 
pierwsze, co się dzieje w przypadku, gdy poszkodowany nie dokona wska-
zania prawa właściwego dla ochrony jego dóbr osobistych, oraz po drugie, 
czy mimo milczenia ustawodawcy polskiego, byłyby jednak podstawy do 
tego, aby w pewnych sytuacjach złagodzić uprzywilejowanie osoby poszko-
dowanej?

odpowiedź na pierwsze pytanie jest wyjątkowo trudna nawet dla dok-
tryny szwajcarskiej, która już od ponad 20 lat dokonuje wykładni art. 139 
ust. 1 iPrG/ldiP, dysponując niepomiernie bogatszym niż w Polsce do-
robkiem tamtejszego orzecznictwa. zdaniem jednych autorów, art. 139  
ust. 1 ustawy szwajcarskiej nakłada na sąd szczególny obowiązek uprzedza-
nia strony poszkodowanej naruszeniem dobra osobistego o tym, że przysłu-
guje jej kompetencja do wskazania prawa właściwego. w przypadku braku 
wyraźnego oświadczenia w tym przedmiocie, należy wykorzystać wszystkie 
możliwości stojące przed władzą orzekającą, a w szczególności ustalić, czy 
poszkodowany nie wyraził woli w sposób dorozumiany, między innymi 
powołując się na prawo merytoryczne określonego państwa. nawet jednak 
wtedy, gdy brak jakichkolwiek oznak rzeczywistej woli uprawnionego, zda-
niem cytowanej części doktryny sąd nie może wskazać prawa właściwego  
z urzędu, zwłaszcza gdyby miało to prowadzić do właściwości legis fori143. 
nie brakuje jednak również głosów przeciwnych, które opowiadają się za 
przyznaniem sądowi stosownej kompetencji; wielu autorów uważa, iż w ra-
zie milczenia strony sąd powinien zastosować z urzędu prawo korzystniejsze 
dla poszkodowanego144.

Żadnego z powyższych poglądów nie uważam za całkowicie trafny, 
gdy chodzi o art. 16 ust. 2 p.p.m. z jednej strony, wydaje się zasadne 
dopuszczenie udzielania przez sąd pouczenia stronie poszkodowanej, że 
przysługuje jej opcja wskazania prawa właściwego. Można go zakwalifi-
kować jako jeden ze szczególnych przypadków, gdy zachodzi obowiązek 

143 J. l. c h e n e a u x, [przyp. 42], s. 245; a. b o n o m i, [przyp. 93], s. 1161.
144 takie jest m.in. stanowisko i. s c h w a n d e r, cyt. za: a. b o n o m i, [przyp. 93],  

s. 1161.
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udzielania pouczeń stronom procesu, co jednak automatycznie wywołuje 
pytanie o to, jaka byłaby jego podstawa prawna. raczej nie stanowi jej ża-
den z przepisów prawa procesowego dotyczących pouczania stron, włącznie  
z art. 212 k.p.c., jednak wcale nie dlatego, że pouczenia takie nie powinny 
raczej dotyczyć sfery prawa materialnego ani czynności innych niż proce-
sowe145. Źródłem obowiązku sądu w omawianym przypadku jest wprost 
ustawa kolizyjna w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji rP. artykuł 16  
ust. 1 p.p.m. pozostawia opcję wskazania prawa właściwego poszkodowa-
nemu (zagrożonemu) naruszeniem dóbr osobistych, ale zarazem nie określa 
żadnego prawa właściwego na wypadek bezczynności strony. Udzielając 
pouczenia o kompetencji przyznanej stronie (potencjalnie lub rzeczywiście) 
poszkodowanej, sąd nie tylko nie sprzeciwia się zasadom bezstronności  
i kontradyktoryjności procesu, ale zmierza do usunięcia stanu niepewności 
prawnej, wynikającego z wadliwej konstrukcji przepisu prawnego. to po-
niekąd służy realizacji konstytucyjnego prawa do sądu, gdyż w przeciwnym 
razie należałoby przyjąć, że sprawa w ogóle nie mogłaby być rozstrzygnięta 
z uwagi na brak miarodajnej normy materialnoprawnej. zarazem trzeba 
zaznaczyć, że wskazanie jednego z dwóch, potencjalnie właściwych praw 
jest objęte jedynie sferą prawnej możliwości działania (kompetencji), a nie 
obowiązku strony poszkodowanej naruszeniem dóbr osobistych. Ponieważ 
sąd nie dysponuje żadnym instrumentem służącym przymuszeniu strony do 
złożenia stosownego oświadczenia, zatem w braku wskazania mimo po-
uczenia będzie musiał rozstrzygnąć o właściwości prawa z urzędu, zgodnie 
z powinnością, jaka pośrednio wynika z art. 1143 § 1 zd. 1 k.p.c.

na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że dokonując subsydiarnie, 
z uwagi na bezczynność poszkodowanego, wskazania prawa właściwego 
dla ochrony dóbr osobistych, sąd powinien kierować się preferencją aksjo- 
logiczną ustawodawcy, która legła u podstaw art. 16 ust. 2 p.p.m., tzn. ko-
rzyścią poszkodowanego146. Jednak wykładnię funkcjonalną prawa warto 

145 z. K n y p l, Prawo do sądu w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego, 
„Problemy egzekucji sądowej” 1996, z. 17, s. 5 i n. teza ta wydaje się zbyt kategoryczna  
w świetle komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego; por. s. d m o w s k i, K. K o ł a-
k o w s k i, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, t. i, warszawa 
2010, s. 1224 i n.; M. J ę d r z e j e w s k a, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 
red. t. ereciński, t. 1, warszawa 2006, s. 511–512.

146 zapożyczona z doktryny i orzecznictwa niemieckiego teza o obowiązywaniu zasa-
dy korzyści poszkodowanego (niem. Günstigkeitsprinzip) miała zwolenników pod rządem 
dawniej obowiązujących polskich przepisów kolizyjnych; por. zwłaszcza M. s o ś n i a k, 
[przyp. 109], s. 165–166, z powołanym orzeczeniem sn z 7 iX 1936 r., c.iii.1167/35, zb. 
orz. ic 1937, poz. 318; t. P a j o r, Odpowiedzialność deliktowa w prawie prywatnym mię-
dzynarodowym, warszawa 1989, s. 198–200.
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poprzedzić gruntowną analizą polskiej ustawy kolizyjnej, która skłania do 
wniosku, że na podstawie art. 10 ust. 1 p.p.m. zastosowanie powinno znaleźć 
prawo najściślej związane z danym stosunkiem. Jest to elastyczna, ale mimo 
to zobiektywizowana zasada, która raczej wyklucza przyjęcie jakichkolwiek 
sztywnych preferencji — zwłaszcza opartych na porównaniu przez sąd po-
ziomu ochrony interesów jednej ze stron, oferowanego przez wchodzące  
w grę systemy prawne. wydaje się, że wiele zależy od kontekstu danej 
sprawy oraz kształtu roszczenia procesowego powoda. Jeżeli to ostatnie 
obejmuje całość uszczerbku, to zapewne wskazane byłoby raczej zastoso-
wanie prawa państwa, w którym dokonano czynu wywołującego naruszenie 
dóbr osobistych, o ile tam zarazem dochodzi do naruszenia dobra osobi-
stego. w innych przypadkach systemem prawnym najściślej związanym 
będzie natomiast z reguły prawo państwa zwykłego pobytu poszkodowa-
nego. natomiast dla deliktów prasowych najodpowiedniejsze wydaje się 
stosowanie „zasady mozaiki”, tzn. stosowania prawa państwa lub państw, 
gdzie rozpowszechniana była publikacja bądź emisja audycji lub programu, 
ponieważ w tym miejscu aktywność sprawcy naruszenia — przedsiębiorcy 
medialnego — rzeczywiście oddziałuje na dobra osoby poszkodowanej. 
w przypadku trudności w oznaczeniu miejsca rozpowszechniania, można 
rozważyć, do jakiego państwa publikacja lub emisja była wyłącznie bądź 
głównie „kierowana”147.

drugie z postawionych wyżej pytań — o dopuszczalność przyjęcia zasa-
dy przewidywalności dla sprawcy naruszenia — trzeba raczej rozstrzygnąć 
negatywnie. z jednej strony zastrzeżenie, że sprawca powinien odpowiadać 
tylko według prawa, z którego właściwością mógł i powinien był się liczyć, 
opiera się na uniwersalnej i istotnej w każdym, demokratycznym porząd-
ku prawnym zasadzie zaufania. zapewnia ono także wzajemne wyważenie 
interesów poszkodowanego i sprawcy148. z drugiej jednak strony wymaga 
ono wyraźnej dyspozycji ustawowej, której w Polsce brak149. Poza tym za-
sada przewidywalności — odnoszona tylko do właściwości prawa innego 
niż prawo państwa czynu — mogłaby ograniczyć ryzyko prawne sprawcy 
i tak tylko w wyjątkowej sytuacji150. nie jest jednak wykluczone, że nawet 

147 Można przy tym wykorzystać odpowiednio dorobek doktryny i orzecznictwa  
w zakresie pojęcia „kierowania działalności” przedsiębiorcy do państwa zamieszkania 
(zwykłego pobytu) konsumenta; zob. M. P i l i c h, Kierowanie przez przedsiębiorcę działal-
ności do państwa zamieszkania konsumenta. Glosa do wyroku ETS z dnia 18 maja 2010 r., 
sprawy poł. C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG und C-144/09 Hotel 
Alpenhof GmbH/Heller, „Polski Proces cywilny” 2011, z. 3, s. 160 i n.

148 szerzej zob. J. v o n  h e i n, [przyp. 44], s. 182 i n.
149 zob. np. art. 45 ust. 2 port. k.c.; art. 139 ust. 1 lit. a i c szwajc. iPrG/ldiP.
150 co do przykładów zob. a. b o n o m i, [przyp. 93], s. 1160.
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dla takich dość rzadkich przypadków warto byłoby w przyszłości rozwa-
żyć zmianę ustawy, korzystając z dobrych wzorów szwajcarskich bądź też 
projektu europejskiego (o ile ten ostatni nie zostanie urzeczywistniony jako 
nowelizacja rozporządzenia, o której była mowa wyżej)151.

na zakończenie rozważań dotyczących art. 16 ust. 2 p.p.m. trzeba jesz-
cze poświęcić nieco miejsca analizie zakresu ustanowionej w nim normy 
kolizyjnej. ze względu na już omówione ukształtowanie relacji systemu 
prawa krajowego w państwie członkowskim do europejskiego porządku 
prawnego, wyznaczenie granic hipotezy tej normy jest wypadkową przede 
wszystkim kwalifikacji zakresu art. 1 ust. 2 lit. g rzym ii. wykładnia tego 
ostatniego przepisu musi zatem opierać się na rozważeniu ekwiwalencji 
użytego w art. 16 p.p.m. pojęcia dóbr osobistych z jednej strony z pojęciami 
naruszenia prawa do prywatności (violations of privacy), innych dóbr osobi-
stych (rights relating to personality) bądź zniesławienia (defamation), jakich 
użył prawodawca unijny. Prawidłowy rezultat stosowania obu instrumentów 
prawnych wymaga akceptacji tezy, że są to pojęcia wzajemnie równoważne. 
Kwalifikacja zakresu abstrahuje od treści krajowych norm merytorycznych. 
nie jest istotne, czy według treści takich norm, ochronie prawnej dóbr 
osobistych służy pewna, wyodrębniona instytucja prawna (jak na przykład  
w Polsce bądź w niemczech), czy też takiego ujednolicenia brakuje i ist-
nieje wiele — formalnie niepowiązanych ze sobą — środków prawnych  
o charakterze partykularnym (vide anglia)152. wykluczenie kwalifikacji we-
dług merytorycznej legis fori jest zresztą uzasadnione przede wszystkim  
z tego względu, że mimo generalnego poszanowania w państwach zachodu 
dla centralnej pozycji osoby ludzkiej w systemie prawnym153, dobór cy-
wilnoprawnych instrumentów ochrony godności i integralności jednostki 
oraz jej pozycji w społeczeństwie ma jednak charakter bardzo niejednoli-
ty154. zasadniczo można dostrzec silną korelację między instytucjami da-
nego prawa merytorycznego a stopniem ochrony sfery prywatności jed-
nostki, jaki uważa się w danym społeczeństwie za konieczny i uzasadniony 
przy uwzględnieniu kolidujących interesów: indywidualnego oraz publicz- 
nego155.

151 zob. uwagi w pkt iii niniejszego artykułu.
152 a. d i c k i n s o n, [przyp. 17], s. 238.
153 Źródłem tego przekonania jest tyleż kulturowe dziedzictwo naszego kontynentu, 

co i wzorce płynące z uniwersalnego oraz europejskiego systemu ochrony praw człowieka;  
a. s z p u n a r, ochrona dóbr osobistych, warszawa 1979, s. 20 i n.; J. M a t y s, Model za-
dośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym, warszawa 
2010, s. 103 i n.

154 M. d e c k e r, [przyp. 67], s. 416 i n.
155 znamienne jest w tym zakresie zróżnicowane traktowanie naruszenia dóbr osobi-
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Podzielając wszelkie zastrzeżenia co do możliwości apriorycznego 
posłużenia się, dla celów dokonania kwalifikacji pojęć prawnych, norma-
mi jakiegokolwiek prawa merytorycznego156, należy jednak podkreślić, iż 
użyte terminy posiadają pewne zabarwienie prawne. niewątpliwie w treści 
„ochrony dóbr osobistych” zawiera się rozstrzyganie o typach i przesłan-
kach roszczeń materialnoprawnych, których celem jest między innymi za-
kaz publicznego ujawniania informacji o życiu intymnym bądź prywatnym  
(w tym rodzinnym) jednostki, a także formy, w jakich ma nastąpić naprawie-
nie szkody majątkowej bądź niemajątkowej wyrządzonej naruszeniem dóbr 
osobistych157. Konsekwentnie to samo należy powiedzieć o ocenie przez sąd 
negatywnych przesłanek odpowiedzialności sprawcy naruszenia — w szcze-
gólności tego, czy istnieje ważny interes uzasadniający ujawnienie informa-
cji o życiu prywatnym jednostki, czy i w jakim stopniu poszkodowany jako 
osoba publiczna ma obowiązek liczyć się z krytyką opinii publicznej, itp.

Mimo faktu, że ustanowienie art. 1 ust. 2 lit. g rzym ii było motywo-
wane właściwie wyłącznie dążeniem do ochrony środków masowego prze-
kazu przed rzekomym ryzykiem prawnym, nie powinno budzić większych 
wątpliwości, że niejako „przy okazji” z zakresu regulacji rozporządzenia 
wyłączono także właściwość prawa dla zobowiązań z naruszenia dóbr oso-
bistych między jednostkami. zakres art. 16 p.p.m. obejmie zatem również  
i kwestię prawa merytorycznego miarodajnego dla zasady odpowiedzialno-
ści, przesłanek oraz środków ochrony poszkodowanego, jak też dla zakresu 
odpowiedzialności cywilnej sprawcy w przypadku „zwykłych”, tj. prywat-
nych naruszeń dóbr osobistych158, polegających na przykład na znieważe-
niu bądź naruszeniu nietykalności cielesnej. Jednakże takie sytuacje mogą 
jednak spowodować istotne problemy praktyczne, jako że rozgraniczenie 
sytuacji podlegających i niepodlegających rozporządzeniu nie zawsze jest 

stych w dwóch głównych porządkach prawnych należących do rodziny common law. o ile 
prawo angielskie traktuje tego rodzaju instytucję jako zbędną, obstając przy tradycyjnym, 
partykularnym podejściu do ochrony interesów ściśle osobistych za pośrednictwem wielu 
instytucji torts, np. defamation, trespass to land, invasion of property, breach of confidence, 
implied contract, o tyle w doktrynie i orzecznictwie Usa — głównie za sprawą wspomnia-
nego na początku, przełomowego opracowania s. d. w a r r e n a  i l. d. b r a n d e i s a  (the 
Right to Privacy, „harvard law review” 1890, s. 193 i n.) ukształtowało się ogólne pojęcie 
zakazu ingerowania w sferę prywatności, które funkcjonuje w sposób bardzo żywo przy-
pominający instytucję dóbr osobistych, prawa osobistości itp. instytucje kontynentalnej 
rodziny prawa; zob. P. b o u r e l, [przyp. 60], s. 303–304; szerzej na temat prawa i praktyki 
amerykańskiej zob. K. M o t y k a, Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony 
praw człowieka, lublin 2006, passim.

156 M. P a z d a n, Prawo…, [przyp. 11], s. 61.
157 a. d i c k i n s o n, [przyp. 17], s. 238–239.
158 a. J u n k e r, [przyp. 75], s. 187, art. 40 nb 76.
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możliwe do przeprowadzenia w sposób pewny. Przykładowo: niektóre zo-
bowiązania pozaumowne, wynikające z faktu publicznego spoliczkowania, 
mogą uzasadnić zastosowanie norm rozporządzenia rzymskiego ii w ta-
kim zakresie, w jakim uderzenie wywołało uszczerbek na zdrowiu powoda;  
z kolei do zakresu krajowej normy kolizyjnej (tutaj: art. 16 ust. 2 p.p.m.) 
bez wątpienia będą należały roszczenia wywodzone przez poszkodowanego 
z ujmy na czci, jakiej doznał w wyniku takiego zdarzenia159.

stojąc na stanowisku, że ochronę dóbr osobistych — przynajmniej co 
do zasady — powinno się kwalifikować jako instytucję deliktową160, należy 
się zgodzić z tym, że zakres art. 16 ust. 2 p.p.m. obejmie ustalenie krę-
gu osób ponoszących odpowiedzialność za wyrządzony uszczerbek. Jeżeli  
z okoliczności sprawy wynika tzw. wielosprawstwo, to statut ochrony dóbr 
osobistych powinien decydować o tym, która z osób i w jakim zakresie po-
nosi odpowiedzialność. ten sam statut wyznaczy także, co do zasady, zdol-
ność do ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie wspomnianych dóbr. 
bardziej skomplikowana jest kwestia przypisania osobie odpowiedzialności 
za czyn własny bądź cudzy; można jednak przyjąć w pewnym uproszcze-
niu, że nazwanie przez normy materialnoprawne należące do statutu ochro-
ny dóbr osobistych pewnego stosunku, który implikuje odpowiedzialność 
za czyn cudzy, za pośrednictwem kategorii prawnej (na przykład rodzic, 
opiekun), będzie powodowało powstanie kolizyjnej kwestii wstępnej; in-
nymi słowy, ustalenie istnienia takiego stosunku nastąpi zgodnie z prawem 
dla niego właściwym (na przykład statutem stosunków między rodzicami  
a dzieckiem, statutem opieki itp.)161.

statut ochrony dóbr osobistych wymaga dość precyzyjnego rozgrani-
czenia od statutu deliktowego dla spraw dotyczących czynów nieuczciwej 
konkurencji. ogólnie rzecz biorąc, nie budzi wątpliwości, iż ochrona dóbr 
osobistych jest uniwersalnym instrumentem ochrony interesów jednostek, 
bez względu na gospodarczy lub pozagospodarczy kontekst ich uczestnic-
twa w obrocie prawnym. z natury rzeczy jednak naruszenie osobistych 
interesów przedsiębiorców jest źródłem stanów faktycznych, które mogą 
wywoływać wątpliwości co do ich kwalifikacji. w grę wchodzi albo art. 6 
rzym ii (czyny nieuczciwej konkurencji), albo art. 16 p.p.m. (naruszenie 
dóbr osobistych osoby fizycznej lub prawnej, będącej przedsiębiorcą). w tej  
kwestii trudno jest o satysfakcjonujące wytyczenie linii demarkacyjnej, tym 

159 h. h e i s s, l. d. l o a c k e r, [przyp. 27], s. 621.
160 J. l. c h e n e a u x, [przyp. 42], s. 41 i cyt. tam wyimki z orzecznictwa niemiec-

kiego.
161 szerzej na ten temat w kontekście statutu deliktowego por. t. P a j o r, [przyp. 146], 

s. 262 i n.
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bardziej że stosunkowo krótki czas od chwili wejścia w życie rozporządze-
nia nie pozwolił na ukształtowanie się jakiejkolwiek praktyki orzeczniczej 
w państwach członkowskich Unii europejskiej. Można jednak z dużą dozą 
prawdopodobieństwa zakładać, że istotny w ramach oceny jest zarówno 
wzajemny status podmiotu naruszającego dobra osobiste drugiego, jak  
i cel działania sprawcy naruszenia. czyny nieuczciwej konkurencji charak-
teryzują się generalnie dążeniem do utrudnienia innym podmiotom udziału  
w rynku, tworzeniem nieuzasadnionych barier oraz osiąganiem korzyści162. 
Jeżeli zatem któraś ze stron stosunku nie uczestniczy w grze rynkowej  
i interesy obu w tym zakresie nie są skonfliktowane, to najpewniej nie mamy 
do czynienia z nieuczciwą konkurencją, ale z naruszeniem dobra osobistego. 
i tak na przykład żądanie zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych 
informacji o produkcie bądź marce, jakie zgłasza przedsiębiorca przeciwko 
osobie (co najmniej potencjalnego) konkurenta, powinno być kwalifikowa-
ne zdecydowanie pod zakres statutu czynów nieuczciwej konkurencji163. 
natomiast roszczenia mające swoje źródło w rozmaitych kampaniach spo-
łecznych bądź informacyjnych, jakie coraz częściej inicjują w dzisiejszej 
rzeczywistości organizacje pozarządowe (na przykład ekologiczne, zawo-
dowe itp.), należy raczej obejmować zakresem art. 16 p.p.m.164 Ujawnienie 
prawnie chronionej tajemnicy działalności gospodarczej (na przykład ta-
jemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy negocjacji) na ogół powinno być kwa-
lifikowane pod względem kolizyjnoprawnym jako czyn nieuczciwej kon-
kurencji165. Jednakże przypadki wątpliwe należałoby, mając na względzie 

162 szerszą typologię czynów nieuczciwej konkurencji przedstawił swego czasu  
t. K n y p l, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w świetle prawa prywatnego międzynaro-
dowego, „Przegląd sądowy” 1996, z. 11–12, s. 99 i n.

163 tak również a. d i c k i n s o n, [przyp. 17], s. 239.
164 w piśmiennictwie podaje się ciekawy przykład kampanii, jaką prowadziło pewne 

stowarzyszenie przeciwko koncernowi danone, gdy ten ostatni ogłosił, że przenosi część 
produkcji poza Francję. w celu sprowokowania publicznej debaty, zarejestrowano dome-
nę internetową: „jeboycottedanone.com” (w dosłownym tłumaczeniu „jabojkotujedanone.
com”) oraz specjalną stronę www, umożliwiając każdemu zainteresowanemu wyrażenie 
opinii na liście dyskusyjnej. Jakkolwiek chodziło o spór zakwalifikowany jako wewnątrz-
krajowy, nie ma raczej wątpliwości, że w przypadku stosowania norm kolizyjnych trudno 
byłoby kwalifikować taką sprawę jako dotyczącą odpowiedzialności za czyn nieuczciwej 
konkurencji; zob. M. i s g o u r, L’attente à l’image de marque des personnes morales, 
auteurs&Média 2007, z. 3, s. 221.

165 Por. a. d i c k i n s o n, [przyp. 17], s. 240, którego zdaniem w tym przypadku 
ma jednak znaczenie nie tylko to, że chodzi o tajemnicę handlową, lecz także oznaczenie 
osoby, której przypisuje się odpowiedzialność (konkurent — czyn nieuczciwej konkurencji, 
pracownik lub podobna osoba trzecia — naruszenie prawa do prywatności).
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wyjątkowy charakter wyłączenia z art. 1 ust. 2 lit. g rzym ii, rozstrzygać 
raczej na korzyść jednolitej regulacji kolizyjnoprawnej Unii europejskiej (in 
dubio pro iure europeo uniformi).

Poza art. 16 p.p.m. nowa ustawa kolizyjna zawiera także inny przepis 
szczególny o prawie właściwym dla odpowiedzialności deliktowej, a miano-
wicie art. 35 p.p.m. w jego zakresie mieści się odpowiedzialność cywilna za 
działania i zaniechania organów wykonujących w danym państwie władzę 
publiczną. wbrew temu, co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ten 
przepis nie wysławia normy kolizyjnej zupełnej, lecz normę jednostronną, 
do zakresu której należą wyłącznie działania i zaniechania polskich organów 
władzy publicznej, zaś prawem właściwym na jego podstawie może być 
tylko prawo polskie. Jest tak w konsekwencji obowiązywania w prawie 
międzynarodowym zasady par in parem non habet imperium, implikującej 
immunitet państwa. tak jak w sprawie przeciwko państwu i jego organom 
o odszkodowanie za acta iure imperii nie mogą orzekać sądy innych, su-
werennych państw, a więc sprawa toczy się przed sądem państwa, które 
czyni się odpowiedzialnym za skutki wykonywania władzy publicznej166, 
tak też prawem stosowanym przez sąd w tego rodzaju sprawie może być 
tylko prawo polskie, tzn. przepisy polskiego kodeksu cywilnego. zakresy 
rozważanych tutaj norm kolizyjnych, a to art. 35 p.p.m. oraz art. 16 ust. 1  
i 2 p.p.m., oczywiście mogą się krzyżować, co pokazuje zresztą — co 
prawda niepodlegająca omawianej ustawie ratione temporis — głośna spra-
wa brytyjskiego sikha, którego funkcjonariusze polskiej straży Granicznej 
zmusili do zdjęcia rytualnego okrycia głowy w czasie kontroli osobistej 
na lotnisku okęcie167. wydaje się, że w tego rodzaju sytuacjach przewa-
ża raczej czynnik wykonywania władzy publicznej i stosunek życiowy 
podlega kwalifikacji pod zakres prawa właściwego wskazanego przez  
art. 35 p.p.m. Ubocznie zauważmy jednak, abstrahując od wcześniej 
przeprowadzonej krytyki, że również w sprawie o naruszenie dóbr oso-
bistych przez funkcjonariusza publicznego wykonującego czynności służ-
bowe, ocena prawna sądu teoretycznie nie powinna pomijać zastosowania 
prawa wskazanego przez art. 16 ust. 1 p.p.m. dla istnienia i treści dóbr  
osobistych.

166 zob. zwłaszcza postanowienie sn z 29 X 2010 r., iV csK 456/09, osnc 2011,  
nr 2, poz. 22, z glosą w. czaplińskiego, osP 2011, z. 7–8, poz. 82, s. 572 i n.

167 sprawa shamindera Puri jest powszechnie znana i relacjonowana w prasie: wyrok 
so w warszawie z 21 Xii 2011 r., XXiV c 920/10, został zaskarżony apelacją, która w tej 
chwili oczekuje na rozpoznanie; apelacja udostępniona na stronach helsińskiej Fundacji 
Praw człowieka, zob. pod adresem: http://hrpol.waw.pl/.
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3. statUt odPowiedzi, sProstowania lUb inneGo PodobneGo 
środKa ochronneGo (art. 16 Ust. 3 P.P.M.)

Podobnie jak niezrealizowany w tym zakresie wniosek prawodawczy 
Komisji europejskiej168, a także art. 139 ust. 2 iPrG/ldiP, omawiany prze-
pis art. 16 p.p.m. obejmuje szczególną normę kolizyjną, dotyczącą szczegól-
nego prawa do odpowiedzi (fr. droit de réponse, ang. right of reply) lub też 
sprostowania (niem. Gegendarstellungsrecht), a także środków równoważ-
nych. właściwym dla nich prawem jest prawo państwa siedziby albo miejsca 
zwykłego pobytu nadawcy bądź wydawcy. Jest to poprawne rozwiązanie, 
które gwarantuje stosunkowo pewny i przewidywalny rezultat — w każdym 
razie bardziej pewny, niż to wynika z analogicznego przepisu szwajcarskie-
go, gdzie przewidziano łącznik miejsca publikacji. w ten sposób unika się 
rozważań na temat miejsca nadania lub opublikowania w sytuacji, gdy nie 
jest ono ujawnione przez wydawcę lub nadawcę169; zresztą i tak najczęściej 
miejscem publikacji jest państwo siedziby bądź zwykłego pobytu przedsię-
biorcy medialnego.

Przeciwko łącznikowi art. 16 ust. 3 p.p.m. prima vista można pod-
nieść zarzut, że jest on z założenia korzystny dla podmiotu publikującego 
okreś lone treści, do których odnosi się sprostowanie lub odpowiedź. Jednak 
przy bliższej refleksji, takie rozwiązanie okazuje się mieć sporo zalet, które 
rekompensują to (raczej hipotetyczne) upośledzenie osoby żądającej spro-
stowania (prawa do odpowiedzi). najważniejszy argument to taki, że środki 
społecznego przekazu podlegają często jakimś formom reglamentacji i kon-
troli ze strony państwa. Kontrola ta jest kierowana do przedsiębiorcy i prze-
jawia się w przyznawaniu koncesji bądź zezwoleń oraz istnieniu wyspecja-
lizowanych organów nadzoru lub komisji, które czuwają nad zachowaniem 
ładu medialnego. skoro w pewnych przypadkach rażących naruszeń wspo-
mniane organy mogą stosować nawet środki przymusu administracyjnego  
w stosunku do nadawcy lub wydawcy, które są regulowane obowiązującym 
na pewnym terytorium prawem publicznym, to wydaje się, że realizacja 
uprawnienia chroniącego interes osoby przedstawionej w artykule bądź 
audycji w niekorzystnym jej zdaniem świetle również powinna, w miarę 
możliwości, podlegać temu samemu systemowi prawnemu.

nie wydaje się, aby wykładnia pojęć użytych w łączniku mogła być 
źródłem poważniejszych wątpliwości doktrynalnych bądź praktycznych, co 
pozwala pominąć bliższe rozważania na ten temat.

168 Por. art. 6 ust. 3 pierwotnego wniosku dotyczącego rozporządzenia rzymskiego ii, 
[przyp. 21].

169 szerzej por. a. b o n o m i, [przyp. 93], s. 1162.
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odnosząc się krótko do zakresu normy kolizyjnej art. 16 ust. 3 p.p.m., 
warto zauważyć, że związek objętych nim sytuacji życiowych z problema-
tyką transgranicznej ochrony dóbr osobistych jest tylko pośredni. sytuacje 
te obejmują bowiem w zasadzie tylko dochodzenie przez osoby zaintereso-
wane, przedstawione w publikacjach różnego rodzaju, przedstawienia ich 
punktu widzenia na opisywane przez media stany faktyczne. chodzi przy 
nich tyleż o ochronę interesu prywatnego (prawa do wysłuchania także 
własnego zdania osoby opisywanej w mediach), co i publicznego (prawa 
społeczeństwa do posiadania pełnej i niezafałszowanej wiedzy o faktach). 
na kontynencie europejskim ukształtowały się w tym zakresie dwa, nie-
co różne systemy: 1) francuski — odpowiedzi prasowej; 2) niemiecki — 
sprostowania. niezależnie od różnic między nimi, ochrona dóbr osobistych 
pojawia się jedynie „w tle” takich instytucji170. z tego powodu wydaje się, 
że użycie w pierwszych słowach przepisu zwrotu: „Jeżeli do naruszenia 
dobra osobistego osoby fizycznej doszło w środkach społecznego przekazu 
[…]” — jest mylące i nie odzwierciedla należycie charakterystyki sytuacji 
życiowych, dla jakich przepis ten został ustanowiony.

Prawu wskazanemu przez art. 16 ust. 3 p.p.m. podlega zarówno rodzaj 
środka prawnego (na przykład odpowiedź, sprostowanie), jak i sposób jego 
realizacji. Prawo właściwe określi między innymi ewentualne ograniczenia 
objętości odpowiedzi/sprostowania, terminy jego publikacji przez monito-
waną redakcję, przesłanki odmowy publikacji, terminy do dochodzenia rosz-
czenia o publikację odpowiedzi/sprostowania na drodze sądowej.

co do wykładni pojęć użytych w zakresie, warto jeszcze na chwilę 
skupić uwagę na pojęciu „środki społecznego przekazu”. termin ten jest 
znany prawu polskiemu171, ale biorąc pod uwagę postulaty kwalifikacji funk-
cjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym, oczywiście nie może 
być wykładany wprost w świetle norm merytorycznych naszego porządku 
prawnego, tym bardziej że i tak jest to na tle naszej regulacji prawnej termin 
nieostry, nieposiadający jakiejkolwiek, prawnej definicji. w świetle badań 
medioznawczych można ogólnie stwierdzić, że chodzi o wszelkie formy 
informowania opinii publicznej (ogółu, nieoznaczonego adresata) o istot-
nych wydarzeniach, które mają znaczenie ogólnospołeczne. tym właśnie 
środki społecznego przekazu (inne nazwy: mass media, środki masowego 

170 obszernie na ten temat zob. K. s k u b i s z - K ę p k a, Sprostowanie i odpowiedź  
w prasie. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, warszawa 
2009, s. 33 i n.

171 zob. zwłaszcza art. 14 i 54 Konstytucji rP; z kolei w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 16 i 1984 r. — Prawo prasowe (dz. U. nr 5, poz. 24 ze zm.) mowa o „środkach 
masowego przekazywania”.
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przekazu itp.) wyróżniają się na tle środków porozumiewania się grupowego 
bądź indywidualnego. tradycyjne środki mają często charakter periodyczny, 
tj. ukazują się cyklicznie; podlegają także scentralizowanej kontroli redak-
cyjnej. nowe media — do których zaliczyć trzeba także www — takiego 
charakteru już nie mają172.

zakres art. 16 ust. 3 p.p.m. powinien obejmować wszystkie środki pu-
blicznego przekazu, włącznie z internetem (niezależnie od tego, jak jest on 
kwalifikowany i traktowany przez przepisy prawa publicznego dotyczące 
regulacji rynku mediów w danym państwie)173. dla kwalifikacji nie ma zna-
czenia periodyczność ukazywania się publikacji, programów bądź innych 
form przekazu, a także ewentualny wymóg (bądź jego brak) urzędowej re-
jestracji tytułu174. oznacza to, że również publikacje książkowe będą objęte 
zakresem omawianego przepisu175.

4. dobra osobiste osób Prawnych (art. 20 P.P.M.)

odrębny przepis art. 20 p.p.m. nakazuje odpowiednie stosowanie do 
ochrony dóbr osobistych osób prawnych przepisu art. 16 p.p.m. temu roz-
wiązaniu trudno zarzucić jakąś znaczącą nieprawidłowość, gdyż współcześ - 
nie nie kwestionuje się poglądu, że także jednostki organizacyjne, które 
funkcjonują w obrocie na własny rachunek, posiadają własny interes pod-
legający prawnej ochronie, do pewnego stopnia podobnie jak osoby fizycz-
ne176. typowym i często nazywanym po imieniu — choć na pewno nie 
jedynym — dobrem osobistym osoby prawnej jest prawo do nazwy identy-
fikującej przedsiębiorcę (firmy).

zgodnie z art. 21 p.p.m. przepisy art. 17–20 tej ustawy stosuje się od-
powiednio do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 
oznacza to, że kwestie dotyczące ewentualnej ochrony dóbr osobistych 
takich jednostek oraz ich zdolności do ponoszenia we własnym imieniu 
odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych są poddane prawu wska-
zanemu przez normy kolizyjne art. 16 w związku z art. 20 p.p.m.

172 K. s k u b i s z - K ę p k a, [przyp. 170], s. 21 i n.
173 taka kwalifikacja jest dla administratorów stron internetowych w istocie korzyst-

na, gdyż zapewnia im traktowanie zgodne z opisaną już zasadą „państwa pochodzenia”, zaś 
w przeciwnym razie odpowiedzi na pytanie o prawo właściwe należałoby zapewne szukać 
w art. 16 ust. 2 p.p.m., co zwiększałoby ryzyko prawne takich osób.

174 a. b o n o m i, [przyp. 93], s. 1162.
175 F. V i s c h e r, [przyp. 76], s. 1568 (art. 139 nb 5).
176 szerzej zob. a. K u b i a k - c y r u l, Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005, 

passim.
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odesłanie do art. 16 p.p.m. dotyczy literalnie tylko „ochrony dóbr oso-
bistych”, ale już nie „dóbr osobistych”. nie wspomina się także oddzielnie 
o odpowiednim stosowaniu tegoż przepisu do żądania przez osobę praw-
ną odpowiedzi, sprostowania lub innego podobnego środka ochronnego  
(art. 16 ust. 3 p.p.m.). ten brak precyzji ustawodawcy nie zmienia istoty 
rzeczy — odesłanie następuje do całego art. 16 p.p.m., a więc także w zakre-
sie przewidzianym w jego ust. 1 i 3. oznacza to mutatis mutandis, że statut 
personalny, oznaczony zgodnie z art. 17 p.p.m., określa, czy i jakie dobra 
osobiste osobie prawnej przysługują. z pewnością rola statutu personalnego 
jest w omawianym przypadku poważniejsza niż przy osobach fizycznych, 
gdyż niewykluczone, że prawo wskazane przez art. 17 p.p.m. nakłada ogra-
niczenia ze względu na rodzaj osoby prawnej (chociażby przez uznanie jej 
podmiotowości prawnej tylko w ograniczonym zakresie).

nie powinno być wątpliwości, że osobom prawnym standardowo przy-
sługuje również prawo domagania się sprostowania bądź odpowiedzi pra-
sowej. legitymacja do zgłoszenia takiego żądania w imieniu i na rzecz 
osoby prawnej podlega generalnie prawu wskazanemu jako właściwe przez  
art. 16 ust. 3 p.p.m.

w literaturze zaproponowano, aby zdolność deliktową osoby prawnej 
poddać jej statutowi personalnemu, gdyby to było korzystniejsze dla poszko-
dowanego177. treść art. 20 w związku z art. 16 ust. 2 p.p.m. nie uzasadnia 
jednak takiego rozstrzygnięcia; również co do osób prawnych (rozumiejąc 
przez to pojęcie także jednostki mające tzw. ułomną osobowość prawną), ich 
zdolność do ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych 
innej osoby — fizycznej lub prawnej — należy oceniać według prawa me-
rytorycznego będącego statutem ochrony dobra osobistego.

V. PodsUMowanie i wniosKi De lege ferenDa

artykuł 16 p.p.m. nie stanowi — globalnie rzecz ujmując — regulacji 
zupełnie nieudanej. trudno jednak nie dostrzegać pewnych niedociągnięć,  
a nawet wad, wynikających może z niedostatku dyskusji nad szczegółowymi 
rozwiązaniami. wskazano na wątpliwą potrzebę obowiązywania — w ak-
tualnym kształcie — przepisu art. 16 ust. 1 p.p.m. w ust. 2 mankamentem 
jest zwłaszcza brak przewidzenia odpowiedniego przepisu rozstrzygającego 
właściwość prawa w braku wskazania przez uprawnionego. w ust. 3 niepo-

177 t. P a j o r, [przyp. 146], s. 278–279 i cyt. tam literatura.
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trzebnie stanowi się o naruszeniu dobra osobistego, podczas gdy chodzi o sy-
tuacje nieco inne, bowiem żądanie sprostowania (odpowiedzi) w prasie nie 
musi mieć na celu ochrony dóbr osobistych. Mimo tych mankamentów, kie-
runek przedsięwziętych zmian legislacyjnych należy uznać za prawidłowy.


