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„Parental trolling” -  wybrane zagadnienia prawne

STRESZCZENIE

Artykuł opisuje zjawisko określane jako „parental trolling” oraz wybrane zagadnienia 
prawne z nim związane. W dzisiejszych czasach z „parental trollingiem” spotykamy 
się codziennie na całym świecie. Przez ostatnie lata obserwujemy dynamiczny rozwój 
tego zjawiska również w Polsce. Każdego dnia możemy znaleźć kompromitujące zdję
cia dzieci umieszczone przez ich rodziców w mediach społecznościowych (zwłaszcza 
na portalach Facebook i Instagram).

Praca wyjaśnia pojęcie „parental trolling” oraz omawia sprawę zakończoną prawo
mocnym wyrokiem w 2017 roku. Był to pierwszy wyrok skazujący wydany w Polsce 
za umieszczenie w Internecie ośmieszającego zdjęcia dziecka przez jednego z rodziców.

Referat porusza również sferę wykonywania władzy rodzicielskiej oraz przedsta
wia problem umieszczania kompromitujących zdjęć własnych dzieci w kontekście 
naruszenia:

-  zasady dobra dziecka wynikającej z Konstytucji oraz Kodeksu rodzinnego i opie
kuńczego,

-  zasady dóbr osobistych wynikającej z Kodeksu cywilnego,
-  zasady godności osobistej wynikającej z Konstytucji.

Słowa kluczowe: parental trolling, ośmieszanie, dziecko, rodzice.

Praca poświęcona jest zjawisku „parental trolling” oraz zagadnieniom prawnym z nim zwią
zanym. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym jest to pojęcie -  w największym 
skrócie polega ono na tym, że rodzice umieszczają w Internecie (zwłaszcza w mediach spo
łecznościowych typu Facebook, Instagram) kompromitujące zdjęcia lub filmiki przedstawia
jące ich dziecko. Parental trolling znany jest na całym świecie, w Polsce w ostatnich latach 
obserwujemy jego dynamiczny rozwój.

Czemu dorosły, odpowiedzialny rodzic, którego zadaniem jest chronić dziecko i dbać 
o jego dobro, miałby zamieszczać w Internecie ośmieszające zdjęcia swojej pociechy? Na to 
pytanie trudno odpowiedzieć, niniejszy artykuł ma za zadanie wskazać, jakie zasady prawne 
narusza tego rodzaju zachowanie.

W 2017 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał pierwszy wyrok za parental trolling 
wobec mężczyzny, który w 2012 r. umieścił na portalu społecznościowym Facebook zdjęcie 
swojego syna. Decydujący w sprawie był fakt, że fotografia nie była zwykłym zdjęciem dwu
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latka, które wstawia dumny rodzic, lecz przedstawiało nagiego chłopczyka, który w jednej 
ręce trzyma butelkę piwa, a drugą ręką trzyma się za penisa.

Ojciec dziecka nie widział w swoim zachowaniu nic złego i mimo interwencji matki 
chłopca oraz ich wspólnych znajomych odmówił usunięcia fotografii. Zdjęcie, które było 
ogólnodostępne, ponieważ mężczyzna posiadał profil publiczny, co oznacza, że każdy mógł 
wejść na jego „tablicę”, zostało usunięte przez administratorów Facebooka dopiero po 
8 godzinach od momentu zgłoszenia tego faktu przez matkę dziecka.

Rodzice dziecka nie są małżeństwem i nie mieszkają razem. Do kompromitującej foto
grafii doszło, kiedy matka przyszła wraz z dwulatkiem do jego babci (matki mężczyzny) 
w odwiedziny. Kobieta musiała wyjść do toalety, a w tym czasie ojciec postanowił zrobić 
dziecku „zabawne” zdjęcie. Matka chłopca zgłosiła całą sprawę na policję, wskutek czego 
sprawa trafiła do sądu. Akt oskarżenia do sądu skierowała prokuratura z artykułu 191a 
Kodeksu karnego („§ 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności 
seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, 
albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpo
wszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Ściganie nastę
puje na wniosek pokrzywdzonego” 1).

Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie tym, że czuje się artystą i ma prawo fotografo
wać swoje własne dziecko. Sąd w I instancji uniewinnił mężczyznę, uznając, że warunek 
zgody na publikację zdjęcia został spełniony przez jednego z rodziców (ojca dziecka), a zdję
cie nie nosiło cech pornografii (art. 202 k.k.). Od wyroku odwołał się prokurator, następ
stwem czego sąd II instancji wymierzył ojcu chłopca karę 9 miesięcy ograniczenia wolności 
z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne. W wyniku odwołania 
się od wyroku przez mężczyznę, sąd zmniejszył wysokość kary na 3 miesiące ograniczenia 
wolności z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne, ponieważ 
okazało się, że matka również zamieszczała zdjęcia nagiego chłopca na Facebooku. Były 
to co prawda zwykłe, rodzinne, naturalne zdjęcia z wakacji, które zrobione zostały na plaży, 
ale chłopiec był nagi, w związku z czym sąd zmniejszył wymiar kary dla ojca.

Powyższy wyrok jest przełomowy, ponieważ po raz pierwszy w Polsce wymierzono karę 
za tzw. „parental trolling”. Niestety zjawisko jest obecne praktycznie wszędzie, można przy
puszczać, że każdy, kto aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, przynajmniej raz 
w życiu spotkał się z kompromitującym zdjęciem dziecka, które zamieszczone zostało przez 
jego rodziców, niedostrzegających w takich fotografiach nic złego.

W tym miejscu należy postawić pytanie: czy rodzice, którzy posiadają pełną władzę 
rodzicielską, mają prawo swobodnie dysponować zdjęciami swojego dziecka?

Kwestie związane z władzą rodzicielską reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy1 2, 
począwszy od art. 92. Nigdzie nie odnajdujemy wprost definicji władzy rodzicielskiej, 
ale w oparciu o art. 95 możemy wymienić elementy, które wchodzą w obszar jej sprawowa
nia, natomiast w kontekście omawianego tematu najważniejszym aspektem jest wychowanie 
dziecka z poszanowaniem jego godności i praw.

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, natomiast zgodnie 
z art. 93 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) sąd może orzec o zawieszeniu, 
ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553).
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59).
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W opisywanym przypadku rodzice posiadali pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem. 
Między innymi dlatego doszło do uniewinnienia ojca w I instancji -  mężczyzna posiadał wła
dzę rodzicielską, dlatego mógł wyrazić zgodę na publikację zdjęcia dziecka, które nie posiada 
jeszcze zdolności do czynności prawnych. W tym przypadku należy brać pod uwagę również 
art. 81 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych3, który stanowi, że rozpowszech
nianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej.

Dwuletnie dziecko nie posiada zdolności do czynności prawnych, dlatego niezbędna jest 
zgoda rodzica.

Mimo że rodzic posiadający władzę rodzicielską może umieścić w Internecie zdjęcie 
swojego dziecka, należy zastanowić się, czy istnieją jakieś granice wyznaczone przez prawo 
w swobodzie dysponowania wizerunkiem małoletniego. Zwłaszcza jeżeli fotografie ośmie
szają dziecko. Czy zamieszczanie kompromitujących zdjęć w Internecie nie stanowi naru
szenia prawa?

Nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że zachowanie to narusza m.in.:
-  zasadę dobra dziecka,
-  art. 23 Kodeksu cywilnego, czyli dobra osobiste,
-  zasadę godności wynikającą z art. 30 Konstytucji.
Zasada dobra dziecka to zarówno zasada, którą odnajdujemy w Konstytucji4, w Kodeksie 

rodzinnym i opiekuńczym, jak również w aktach międzynarodowych, np. art. 3 Konwencji 
o Prawach Dziecka. Ustawa zasadnicza tę zasadę zawarła w art. 72, w którym Rzeczpospo
lita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, a każdy ma prawo żądać od organów władzy 
publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Znaczący jest fakt, że Ustawa zasadnicza z 1997 r. w art. 72 ust. 4 ustanowiła konstytu
cyjny jednoosobowy organ władzy państwowej, jakim jest Rzecznik Praw Dziecka, którego 
zadaniem jest stać na straży praw dziecka, które wynikają z aktów wewnętrznych oraz mię
dzynarodowych.

Zasada dobra dziecka jest fundamentalną zasadą w polskim prawie rodzinnym, dla
tego występuje w wielu przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego m.in. jako prze
słanka negatywna przy rozwodzie (art. 56 § 2 k.r.o.), separacji (611 § 2 k.r.o.) i rozwiązaniu 
przysposobienia (art. 125 § 2 k.r.o.), jak również odnajdujemy ją  bezpośrednio w przepisie 
dotyczącym wykonywania władzy rodzicielskiej w art. 95 § 3 k.r.o. -  „władza rodziciel
ska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny” 5. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy odwołuje się do niej bardzo często, a „jej sens sprowadza 
się do zapewnienia dziecku maksymalnej ochrony jego interesów zarówno osobowych, 
jak i majątkowych” 6.

O tym, jak doniosłe jest znaczenie tej zasady, świadczy fakt, że Sąd Najwyższy wielokrot
nie w swoich wyrokach odwoływał się do tej normy.

Sędziowie Sądu Najwyższego w jednym z orzeczeń (sygn. Akt. IV CSK 127/06) mówią 
o tym, że „dobro (interes) dziecka ma znaczenie nadrzędne i wymaga rozważenia w każdej 
sprawie dot. opieki nad małoletnim” 7. Sprawa, w której wypowiedział się Sąd Najwyższy,
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3 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
4 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
5 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59).
6 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 24.
7 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006 r. (IV CSK 127/06).
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dotyczyła kwestii przysposobienia zagranicznego. Skargę kasacyjną złożyła ciotka mało
letniego, ponieważ sąd II instancji podtrzymał decyzję o przysposobieniu zagranicznym jej 
małoletniego siostrzeńca. Kobieta wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie, argu
mentując go bliską więzią pokrewieństwa, jednak sąd I instancji orzekł o przysposobieniu 
zagranicznym, wskutek czego ciotka chłopca odwołała się od wyroku.

Sąd II instancji podzielił argumentację i zgodził się z wyrokiem sądu rejonowego, 
w następstwie czego uznał apelację za bezzasadną. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną 
kobiety, powołując się na zasadę dobra dziecka -  chłopiec wykazywał oznaki lekkiego nie
dorozwoju umysłowego, był zaniedbany w zakresie potrzeb fizycznych i emocjonalnych. 
Na terenie Polski nie udało się znaleźć odpowiednich kandydatów do zastępczych form 
wychowania rodzinnego, dlatego chłopiec został zakwalifikowany do przysposobienia 
zagranicznego. Małżonkowie pochodzący z Francji posiadali odpowiednie warunki, stałe 
źródło utrzymania oraz wykształcenie odpowiednie do prowadzenia samodzielnej terapii 
z przysposabiającym, więc zgodnie z art. 1142 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogli 
zapewnić małoletniemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne.

Sędziowie Sądu Najwyższego zwrócili również uwagę na to, że: „Obowiązująca zasada 
pierwszeństwa adopcji krajowej nie może być jednak rozumiana w sposób mechaniczny, 
w grę mogą bowiem wchodzić także inne względy, w szczególności sytuacja rodzinna 
lub cechy psychofizyczne dziecka, a także jego związek emocjonalny z wnioskodawcami, 
całościowa ocena nie może zaś abstrahować od dobra małoletniego dziecka” 8.

Sądy I i II instancji oraz Sąd Najwyższy powołali się w tym przypadku na zasadę dobra 
dziecka. Sędziowie Sądu Najwyższego wskazali, że „Jakkolwiek zatem w świetle art. 1142 § 1
k.r.io. adopcja zagraniczna rzeczywiście powinna być traktowana jako ultima ratio, to jednak 
nadrzędny interes dziecka, jego dobro, możliwość pełnego i harmonijnego rozwoju może 
wymagać, w konkretnym wypadku, odrzucenia zasady pierwszeństwa adopcji krajowej” 9.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006 r. (Sygn. akt IV CSK 127/06) 
potwierdza, że dobro dziecka w polskim prawie rodzinnym odgrywa fundamentalną rolę. 
Stanowi wartość pierwszorzędną, zasada dobra dziecka to „jądro wszystkich przepisów 
o prawach dziecka. Jest instrumentem wykładni norm obowiązujących, jak i dyrektywą 
w przypadku tworzenia prawa i jego stosowania, kryterium oceny przy podejmowaniu decy
zji w sprawach dziecka oraz rozstrzyganiu kolizji interesów dziecka i innych osób, zwłaszcza 
rodziców” 10.

Umieszczanie kompromitujących zdjęć stanowi naruszenie tej podstawowej zasady prawa 
rodzinnego -  rodzic zobowiązany jest chronić własne dziecko, działać dla jego dobra, wyko
nywać władzę rodzicielską z poszanowaniem praw oraz godności małoletniego. Ośmiesza
nie dziecka w Internecie stanowi przeciwieństwo działania zgodnie z zasadą dobra dziecka.

Ponadto „parental trolling” stanowi również naruszenie art. 23 Kodeksu cywilnego, czyli 
dóbr osobistych. Ustawa nie zawiera definicji tych wartości, a katalog zawarty w art. 23 
ma charakter otwarty. Przyjmuje się, że przepis odnosi się „do uznanych przez system prawny 
wartości (tj. wysoko cenionych stanów rzeczy), obejmujących fizyczną i psychiczną integral
ność człowieka, jego indywidualność oraz godność i pozycję w społeczeństwie, co stanowi

8 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006 r. (IV CSK 127/06).
9 Ibidem.
10 W. Stojanowska, Władza rodzicielskapozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Studium socjolo- 

giczno-prawne, Warszawa 2000, s. 32.
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przesłankę samorealizacji ludzkiej” 11. Należą do dóbr niemajątkowych oraz są nieodłącznie 
związane z człowiekiem. Dobra osobiste, które narusza „parental trolling”, to godność oraz 
wizerunek.

Godność, która wchodzi w skład dóbr osobistych wymienionych w art. 23 Kodeksu 
cywilnego, wynika z ustawy zasadniczej. W związku z tym „parental trolling” narusza rów
nież konstytucyjną zasadę zawartą w art. 30, jaką jest przyrodzona, niezbywalna, nienaru
szalna godność człowieka. Jest ona „prawem podmiotowym w momencie urodzenia danego 
człowieka i zachowuje ten charakter aż do śmierci” 11 12.

Wartość, która rozpoczyna rozdział II Konstytucji, opisujący wolności, prawa i obowiązki 
człowieka i obywatela, nie została zdefiniowana, ale w tym miejscu chciałabym powołać 
się na słowa profesora Leszka Garlickiego, który wskazuje, że jednym z jej elementów jest 
„zakaz poddawania człowieka takim sytuacjom czy takiemu traktowaniu, które mogą tę god
ność przekreślić” 13 -  nagie, kompromitujące zdjęcie dziecka, wstawione na portal społecz- 
nościowy, które każdy może zobaczyć, zapisać, wysłać dalej, są niezaprzeczalnie sytuacją, 
która odbiera godność nieświadomemu dziecku.

Godność to kolejna fundamentalna zasada polskiego prawa, którą narusza publikowanie 
ośmieszających treści: „W oparciu o art. 30 Konstytucji pojęciu godności ludzkiej należy 
przypisać charakter wartości konstytucyjnej o centralnym znaczeniu dla zbudowania aksjolo
gii obecnych rozwiązań konstytucyjnych, przez pryzmat której należy dokonywać wykładni 
i stosowania wszystkich pozostałych postanowień o prawach, wolnościach i obowiązkach 
jednostki” 14.

Sam fakt umieszczenia w Internecie wizerunku swojego dziecka nie jest karalny czy nie
etyczny, problemem jest to, co widnieje na danym zdjęciu czy filmiku wrzuconym do sieci. 
Rodzice powinni mieć świadomość tego, że treścią władzy rodzicielskiej nie są jedynie 
uprawnienia. Termin ten zgodnie z art. 95 § 1 k.r.o. oznacza „obowiązki i prawo”, niestety, 
o tym pierwszym opiekunowie czasami zapominają. Rodzice muszą zdawać sobie sprawę, 
że ową „władzę rodzicielską” zawsze muszą wykonywać zgodnie z zasadą dobra dziecka 
oraz poszanowaniem jego godności i praw.

Na dynamiczny rozwój zjawiska „parental trollingu” ma wpływ ogromny rozwój techno
logiczny. W obecnych czasach dostęp do Internetu nie jest żadnym problemem, każdy, kto 
posiada smartfon, w kilka sekund może zalogować się na Facebooka lub Instagram i udo
stępnić dowolne treści. Niestety, nadal nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w Inter
necie nic nie ginie. Raz umieszczone zdjęcie, mimo że później je usuniemy, może zostać 
skopiowane. Dlatego przed zamieszczeniem jakichkolwiek treści, zdjęć, filmów w Internecie 
warto się zastanowić, czy nie naruszamy żadnej zasady prawnej lub moralnej, a z mediów 
społecznościowych powinniśmy korzystać z większą rozwagą.

„Parental trolling" -  wybrane zagadnienia prawne

11 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne -  część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 
2015, s. 157.

12 K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, Konstytucja Rzeczpospolitej 
Polskiej -  komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 16.

13 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 94.
14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. akt P 46/09.
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SUMMARY 

Wiktoria Qader

“Parental trolling” -  selected legal issues

This essay describes the phenomenon of parental trolling. Nowadays, parental trolling 
is becoming more and more popular all over the world. For several years, we have 
been observing this phenomenon in Poland. Every day we can find some embarrassing 
photos of children posted by their parents on Facebook or Instagram. This paper 
explains the concept of “parental trolling” and discusses the case which ended with 
a valid court verdict in 2017. It was the first sentence for parental trolling in Poland. 
The author discusses the problem of exercising parental authority and the phenomenon 
of parental trolling as a violation of:

-  principles of the good of the child resulting from the Constitution of the Republic 
of Poland and The Family and Guardianship Code,

-  personal rights resulting from the Civil Code,
-  principles of human dignity resulting from the Constitution of the Republic 

of Poland.

Key words: parental trolling, ridicule, child, parents.
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