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Plan prezentacji
1. Ustalenie danych sprawcy.

2. Rodzaje naruszeń prawa i ich charakterystyka.

3. Podsumowanie.
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Nieuzasadnione niczym jest 
natomiast twierdzenie, że ktoś 
wypowiadający się anonimowo, 
w sposób naruszający dobra innych 
podmiotów ma podlegać 
szczególnej ochronie i to jego dane 
osobowe są dobrem, które 
ustawodawca miał zamiar chronić 
w pierwszej kolejności.



Rodzaje naruszeń prawa

• Zniesławienie

• Znieważenie

• Naruszenie dóbr osobistych



Art. 212 Kodeksy karnego

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę 
osób, instytucję, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną niemającą 
osobowości prawnej o takie 
postępowanie lub właściwości, które 
mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub 
narazić na utratę zaufania potrzebnego 
dla danego stanowiska, zawodu lub 
rodzaju działalności, podlega grzywnie 
albo karze ograniczenia wolności.



• Sprawca działa ze świadomością 
negatywnych konsekwencji 
spowodowanych swoim zachowaniem 
oraz dąży do ich realizacji lub co najmniej 
godzi się na ich zaistnienie.

• Nie popełnia przestępstwa osoba bierna.
• Odpowiedzialności za nieprawdziwe 

zarzuty nie wyłącza dobra wiara sprawcy.
• Obiektywne poczucie poniżenia.
• Zniesławić można formułując zdanie 

w trybie przypuszczającym.



Art. 212 Kodeksy karnego

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu 
określonego w § 1 za pomocą środków 
masowego komunikowania, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo 
określone w § 1 lub 2 sąd może orzec 
nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, 
Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny 
cel społeczny wskazany przez 
pokrzywdzonego.



Art. 216 Kodeksy karnego

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej 
obecności albo choćby pod jej 
nieobecność, lecz publicznie lub 
w zamiarze, aby zniewaga do osoby 
tej dotarła, podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności.



• Do znieważenia nie dochodzi 
w przypadku rozmowy w cztery oczy 
o innej osobie.

• Znieważyć można jedynie umyślnie.
• Istotą zniewagi jest takie zachowanie, 

które z punktu widzenia obowiązujących 
wzorców kulturowych i społecznych 
wyraża pogardę dla drugiej osoby, 
uwłacza jej czci.

• Nieokazanie szacunku nie jest zniewagą.
• Znieważyć można wyłącznie osobę 

fizyczną naruszając poczucie jej godności.



Art. 216 Kodeksy karnego

§ 2. Kto znieważa inną osobę 
za pomocą środków masowego 
komunikowania, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo 
określone w § 2 sąd może orzec 
nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, 
Polskiego Czerwonego Krzyża albo 
na inny cel społeczny wskazany przez 
pokrzywdzonego.



Art. 23 Kodeksy cywilnego

Dobra osobiste człowieka, jak 
w szczególności zdrowie, wolność, 
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub 
pseudonim, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność 
mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna, wynalazcza 
i racjonalizatorska, pozostają pod 
ochroną prawa cywilnego niezależnie 
od ochrony przewidzianej w innych 
przepisach.



Art. 24 Kodeksy cywilnego

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym 
działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba 
że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego 
naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która 
dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności 
potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności 
ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści 
i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych 
w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia 
pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej 
na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została 
wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może 
żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.



• Przysługują osobom fizycznym 
i osobom prawnym.

• Dotyczy wartości o charakterze 
niemajątkowym, skutecznych 
wobec wszystkich, związanych 
z osobowością człowieka 
i powszechnie uznanych 
w społeczeństwie.

• Ochrona dób osobistych posiada 
charakter obiektywny, nie zależy 
od winy sprawcy.



Dziękuję za uwagę. 


