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Zbliżone uwarunkowania determinują też gotowość do podejmowania 
w sieci zachowań zawierających elementy przemocy. W porównawczych 
badaniach młodych ludzi z Chin i Stanów Zjednoczonych okazało się, że – 
niezależnie od pewnych szczegółowych różnic – dla nastolatków z obydwu 
krajów wspólny był jeden typ postaw: „Młodzi ludzie, którzy przejawiali 
zachowania moralnie dyskusyjne w świecie realnym, i ci, którzy mocniej ak-
ceptowali wyjątki od zachowań moralnych wtedy, gdy sprzyjało to realizacji 
ich własnych celów, jednocześnie bardziej akceptowali wszystkie rodzaje 
zachowań wątpliwych moralnie w sieci”17. Moralnie wątpliwe zachowania, 
o których mowa, to między innymi wykorzystywanie konta internetowego 
znajomych bez ich zgody, rozsyłanie wirusów, ale także wysyłanie gróźb do 
osób znajomych i nieznajomych oraz wysyłanie wiadomości odwołujących się 
wprost do kwestii seksualnych. 

Co istotne, na poziom akceptacji niemoralnych zachowań w sieci – włącza-
jąc w to zachowania związane z przemocą – nie wpływa intensywność korzy-
stania z Internetu. Nie jest więc tak, że Internet „psuje” swych użytkowników, 
a najbardziej narażeni na wejście na ścieżkę sieciowej przemocy są ci, dla któ-
rych użytkowanie nowych technologii jest podstawowym, zabierającym wiele 
godzin dziennie sposobem funkcjonowania w życiu. Stosunek do przemocy 
w sieci przenosimy ze świata realnego, a Internet jest tylko barometrem, wy-
raziście pokazującym, jacy jesteśmy. Jest to konkluzja zapewne trudna do za-
akceptowania przez wszystkich tych, którzy traktują podejrzliwie – lub wręcz 
wrogo – zmiany technologiczne, widząc w nich czynnik deterministycznie 
kształtujący sposób postępowania współczesnego człowieka. Z drugiej stro-
ny jednak, świadomość, że w świecie wirtualnym realizujemy tylko nawyki, 
potrzeby i postawy uformowane znacznie wcześniej, niż zostaliśmy użytkow-
nikami nowych technologii, daje nadzieję na skuteczniejsze kontrolowanie 
sieciowych zachowań destrukcyjnych. W tym kontekście ograniczanie skali 
przemocy w Internecie jest bowiem tylko jednym z aspektów batalii o bardziej 
przyjazne i mniej nasycone agresją relacje społeczne.

PRZEMOC W SIECI A PRAWO

Świadomość, że nowe formy przemocy powstałe w wyniku rewolucji infor-
macyjnej są wyzwaniem dla życia społecznego nie oznacza jeszcze powszech-
nej zgody dotyczącej strategii ograniczania zakresu tego zjawiska. Najbardziej 

17  L.A.  J a c k s o n, Y.  Z h a o, W.  Q i u, A.  K o l e n i c, H.E.  F i t z g e r a l d, R.  H a r o l d, 
A. von  E y e, Cultural Differences in Morality in the Real and Virtual Worlds: A Comparison of 
Chinese and U.S. Youth, „CyberPsychology & Behavior” 11(2008) nr 3, s. 285.
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oczywistą drogą wydają się w tym kontekście środki prawne. Skuteczne ich 
stosowanie napotyka jednak na szereg trudnych do rozwiązania problemów. 
Pierwsze z nich mają charakter systemowy i związane są z relacjami między 
państwami. W tradycyjnym rozumieniu egzekwowanie prawa ogranicza się 
do konkretnego terytorium, wyznaczonego granicami, w których obowiązuje 
pewien system prawny. Internet wymyka się tego rodzaju logice, swobodnie 
przekraczając granice i tworząc przestrzeń globalną – odporną na ingerencje 
ze strony władz poszczególnych państw18. Co więcej, porozumienia między-
narodowe ułatwiające koordynację ścigania osób naruszających prawo mają 
w przypadku przemocy sieciowej dość ograniczone zastosowanie. Powodem są 
znaczące rozbieżności między systemami prawnymi poszczególnych krajów, 
dotyczące tego, jakie formy sieciowej aktywności powinny podlegać karze. 
Dobrym przykładem jest status tak zwanej mowy nienawiści. O ile w większo-
ści państw europejskich rozpowszechnianie treści znieważających osoby lub 
grupy społeczne nie jest uznawane za realizację wolności wypowiedzi i może 
podlegać ściganiu, o tyle w Stanach Zjednoczonych wypowiedzi tego typu 
traktowane są jako opinie podlegające konstytucyjnej ochronie. W efekcie nie 
powiodła się próba wprowadzenia zapisów przeciwko mowie nienawiści do 
przyjętej przez Radę Europy w roku 2001 Konwencji o cyberprzestępczości. 
Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych warunkowali zgodę na podpis pod 
dokumentem rezygnacją z włączenia w zakres czynów podlegających ściganiu 
nawet najbardziej nasyconych przemocą wypowiedzi19. Kwestia ta ma bardzo 
realne konsekwencje. Uniemożliwia choćby pociąganie do odpowiedzialno-
ści administratorów amerykańskich serwerów za umieszczanie na nich treści 
niezgodnych z prawem krajów europejskich.

Drugi rodzaj barier dla skutecznego wykorzystywania prawa w ogranicza-
niu zjawiska sieciowej przemocy jest związany z dynamiką rozwoju nowych 
technologii. W konsekwencji szybkiego tempa tego procesu prawo musi być 
doraźnie dostosowywane do gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości. 
W rezultacie takiego wyścigu nieuchronnie rozszerza się przestrzeń niejedno-
znaczności, gdzie skutecznie mieszczą się zachowania i działania wcześniej 
nieznane lub marginalne, które w okresie rewolucji informacyjnej stają się 
istotnym problemem społecznym. Szybkość rozwoju technologii ma zresztą 
w kontekście skuteczności działań prawnych także nieco inne następstwa. 
Dramatycznie niski jest poziom świadomości prawnej i zrozumienia, co w ak-
tywności w sieci jest dozwolone, a które działania czynią z nas sprawców (lub 

18  Zob. B.S.  P a n d e y, Jurisdiction of Courts in the Virtual World of Cyberspace, „The ICFAI 
University Journal of Cyber Law” 8 (2009) nr 1, s. 42-59.

19  Zob. I.  R o r i v e, What Can Be Done against Cyber Hate? Freedom of Speech versus Hate 
Speech in the Council of Europe, „Cardozo Journal of International and Comparative Law” 2009, 
t. 17, nr 3, s. 417-426.
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ofi ary) przestępstwa. Dotyczy to wszystkich internautów, ale szczególnie wi-
doczne jest w przypadku nastolatków, a więc grupy osób mających najczęściej 
do czynienia z sieciową przemocą. „Istnieje wielka przepaść między tym, co 
uczniowie powinni wiedzieć na temat prawnych aspektów sieciowego zastra-
szania, a  wiedzą deklarowaną przez nich w tym zakresie”.  Konsekwencje 
takiej sytuacji bywają czasem zaskakujące, a jednocześnie bolesne. W roku 
2005 dwunastoletnia uczennica, mieszkanka amerykańskiego stanu Michigan, 
wysłała do swej szkoły e-mail, w którym zagroziła wysadzeniem budynku 
w powietrze. Władze zareagowały bardzo poważnie, stawiając jej zarzuty, po 
udowodnieniu których w więzieniu można spędzić dwadzieścia lat21. 

Sytuacja w której dziecko sądzone jest tak samo, jak członkowie grupy 
terrorystycznej, budzi oczywisty sprzeciw. Jednocześnie faktem pozostaje, 
że łatwość realizacji aktów sieciowej przemocy prowadzi do ich upowszech-
nienia. Brak adekwatnej reakcji prawnej może być bowiem traktowany jako 
dodatkowy bodziec stymulujący tego rodzaju zachowania. Istota problemu 
łączy się oczywiście z trudnością w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, co by-
łoby „adekwatną reakcją prawną” – trudność ta zaś wskazuje, że mamy tu do 
czynienia z problemem wykraczającym poza sferę prawa. W istocie dyskusja 
o sieciowej przemocy ma też znaczące implikacje dla debaty na temat kształtu 
demokracji.

PRZEMOC W SIECI A DEMOKRACJA

Problem, jaki zakres wolności ma gwarantować swym obywatelom pań-
stwo, należy do podstawowych dylematów, do których musi się odnieść każ-
dy system odwołujący się do ideałów demokracji. Ta ogólna kwestia ma też 
oczywiście bardziej konkretne konsekwencje praktyczne. Wśród wielu wy-
zwań tego typu wskazać można konieczność odpowiedzi na pytanie o formułę 
debaty publicznej i o regulacje gwarantujące maksymalny zakres wolności 
wypowiedzi przy jednoczesnym poszanowaniu wrażliwości i praw różnych 
uczestników publicznego dyskursu. Problem ten niemal wprost odnosi się 
także do sfery sieciowej przemocy.

Na najbardziej podstawowym poziomie mamy tu do czynienia z – zasygna-
lizowaną wcześniej w kontekście prawnym – kwestią konstytucyjnej ochrony 
wolności słowa. W realiach amerykańskich duża część działań dyscyplinar-

20  S.  P a u l, P.K.  S m i t h, H.H.  B l u m b e r g, Investigating Legal Aspects of Cyberbullying, 
„Psicothema” 24(2012) nr 4, s. 644.
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