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Dobra osobiste w dobie komercjalizacji

1. Uwagi ogólne

Człowiek i jego tożsamość od dawna pozostają przedmiotem reflek-
sji różnych dziedzin nauki. Zgodnie z klasyczną definicją Arystotelesa
człowiek jest zwierzęciem rozumnym (zoon logikon). Przedmiotowe
ujęcie wskazuje na dwoistość bytu ludzkiego, składającego się z aspektu
cielesnego i duchowego, tworzących w bycie harmonijną całość.
Przedmiotowa koncepcja została zaakceptowana przez przedstawicieli
filozofii średniowiecza, a następnie była uznawana przez kolejnych
myślicieli aż do czasów współczesnych1. Konsekwentnie osoba ludzka
jawi się w różnych postaciach psychofizycznych i społecznych. Uznanie
na gruncie prawa zdolności prawnej człowieka obejmuje jeden z prze-
jawów jego obecności w kontekście systemu prawnego. Jednocześnie
zespół indywidualnych atrybutów osobowości ludzkiej (dóbr) pozostaje
pod ochroną prawa cywilnego, stosownie do rozstrzygnięć o charakterze
etycznym współczesnej kultury prawnej2. W tym kontekście problema-
tyka dóbr osobistych stanowi od dawna przedmiot rozważań na gruncie
doktryny. Przedstawiciele literatury przedmiotu w licznych opracowa-
niach z zakresu cywilistyki w sposób kompleksowy przedstawiają za-
gadnienia związane z aksjologią dóbr osobistych, charakterem poszcze-
gólnych wartości oraz ich ochroną. Jednakże należy zauważyć, że
obecnie dogmatyka prawa stoi przed koniecznością dokonania reanalizy
przedmiotowych ustaleń z uwagi na oddziałujące na sferę dóbr osobi-

1 J. Burggraf (w:) Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, red. M.Á. Monge,
Warszawa 2012, s. 23–24.

2 Z. Radwański, Koncepcja praw podmiotowych osobistych, Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny 1988, z. 2, s. 5.

15

Rozdział I



stych zjawisko komercjalizacji, urynkowienia poszczególnych dóbr
związanych z człowiekiem. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt,
że praktyka obrotu zdaje się niejako wyprzedzać reakcję jurysprudencji.
W związku z tym powstaje szereg zagadnień wymagających rozstrzyg-
nięcia, zarówno w sferze teorii, jak i praktyki stosowania prawa.

W celu dokonania oceny, czy obecne mechanizmy rynkowe oddzia-
ływają na sferę dóbr osobistych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie, koniecz-
ne jest uprzednie przedstawienie istoty problematyki dóbr osobistych
w ujęciu tradycyjnym. Analiza genezy i rozwoju ochrony wartości
związanych z człowiekiem na podstawie wykładni historycznej pozwoli
dokonać oceny obowiązujących rozwiązań prawnych w kontekście
zmieniających się stanów rzeczy, będących podstawą wyodrębniania
wartości związanych ze sferą człowieka. Ustalenie, co należy rozumieć
przez pojęcie „dobra osobiste”, jest ważne z punktu widzenia praw
i obowiązków podmiotów stosunków cywilnoprawnych3. Jest to tym
bardziej istotne z uwagi na fakt, że podejmowane na gruncie doktryny
próby zdefiniowania pojęcia dóbr osobistych odznaczają się abstrakcyj-
nością i ogólnością przyjmowanej charakterystyki tych dóbr4. Trudności
związane z ustaleniem, czym są dobra osobiste, wynikają ponadto
z braku precyzji i popełnianych błędów językowych. Przedstawiciele
doktryny stosują niekiedy zamiennie pojęcia: „dobra osobiste” i „prawa
osobiste”, traktując je jako synonimy. W tym kontekście zasadne jest
rozważenie, jaki model ochrony dóbr osobistych jest najbardziej efek-
tywny z punktu zabezpieczenia interesów podmiotu uprawnionego.
Zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia jest także ustalenie cha-
rakteru praw osobistych. Wyprowadzone wnioski zostaną wykorzystane
w dalszej części pracy do weryfikacji tradycyjnej koncepcji w kontekście
zjawiska komercjalizacji. Postępujący proces urynkowienia dóbr osobi-
stych uzasadnia przeprowadzenie analizy dotyczącej genezy i procesu
nabywania przez dobra osobiste wartości majątkowej. Jest to szczególnie
widoczne na gruncie orzecznictwa sądowego. Judykatura, rozpatrując
kolejne stany faktyczne dotyczące problematyki wykorzystania skomer-
cjalizowanych dóbr osobistych, stopniowo dostrzegała obecność ele-
mentów majątkowych w ramach praw osobistych, w szczególności
prawa do wizerunku, i uznawała potrzebę ochrony wartości ekonomicz-

3 A. Cisek, Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Acta
Universitatis Wratislaviensis 1989, nr 1016, Prawo CLXVII, s. 35.

4 E. Łętowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1993, s. 73.
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nych zwłaszcza w odniesieniu do osób powszechnie znanych. Przybli-
żenie początków zjawiska komercjalizacji dóbr osobistych, w szczegól-
ności wizerunku, na podstawie wniosków formułowanych przez sądy
stanie się podstawą dalszych rozważań dotyczących problematyki na-
ruszeń prawa do wizerunku, jego ochrony oraz charakteru prawa do
wizerunku.

2. Geneza i rozwój ochrony dóbr osobistych w Europie

Istnienie dóbr związanych ze sferą uczuć człowieka było uznawane
i stopniowo obejmowane ochroną już w czasach antycznych. Pierwsze
rozwiązania dotyczące ochrony interesów niemajątkowych jednostki
w postaci czci znane były prawu rzymskiemu5. Z punktu widzenia
ochrony dóbr osobistych powszechnego prawa cywilnego istotne zna-
czenie miało pojęcie iniuria rozumiane jako zniewaga. Zostało one
wprowadzone jako delikt do Lex duodecim tabularum. Zgodnie z tablicą
VIII, 4 karą w przypadku dopuszczenia się zniewagi było 25 asów (si
iniuriam (alteri) faxsit, viginti quinque poenae sunto). Przedmiotowe
rozwiązanie normatywne dotyczyło lekkiego uszkodzenia ciała i nie
obejmowało de facto bogactwa stanów faktycznych starożytnego Rzymu.
W związku z tym w toku rozwoju historycznego pojawiło się pojęcie
contumelia, które oznaczało pogardę (lekceważenie) lub pogardliwe
traktowanie (dyskredytację) innej osoby w słowie lub w czynie, prowa-
dzące do obniżenia wartości tej osoby6. Zakres zastosowania skargi był
dość szeroki i obejmował m.in. bezwzględność w postępowaniu wobec
innej osoby, naruszenie jej uczuć o charakterze rodzinnym oraz złama-
nie miru domowego7. Delikty dotyczące naruszenia wartości związanych
z osobą ludzką ewoluowały w szczególności za sprawą ogólnych
i szczególnych edyktów pretorskich8, doprowadzając do wykształcenia
skargi actio iniuriam, obejmującej ochroną osobowość człowieka jako
członka danej wspólnoty rzymskiej. W konsekwencji przedmiotowa
ochrona dotyczyła nie tyle indywidualnej osoby, ile była skierowana

5 A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 18.
6 K. Martin, Das allgemeine Persönlichkeitsrecht in seiner historischen Entwicklung,

Hamburg 2007, s. 22–23.
7 A. Szpunar, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s. 21.
8 K. Martin, Das allgemeine Persönlichkeitsrecht..., s. 23–28.
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