
CZY HEJT JEST PRZESTĘPSTWEM?
TAK. Według kodeksu karnego ścigane są zniesławienie i znieważenie innej 
osoby, propa-gowanie faszyzmu i totalitaryzmu, znieważenie grupy lub 
osoby z powodu jej przynależno-ści narodowej, etnicznej, rasowej, 
wyznaniowej albo jej bezwyznaniowości oraz znieważe-nie narodu 
lub Rzeczpospolitej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

CO TO JEST ZNIESŁAWIENIE?
Zniesławienia to pomówienie, które prowadzi do poniżenia w oczach opinii 
publicznej lub naraże-nia pokrzywdzonego na utratę zaufania potrzebnego 
do sprawowania stanowiska, zawodu lub da-nego rodzaju działalności. 
Treścią pomówienia, co do zasady, są informacje nieprawdziwe Przestęp-
stwo to zostało stypizowane w art. 212 Kodeksu karnego. 

CZY MOŻNA ŚCIGAĆ ZA ZNIESŁAWIENIE?
TAK. Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 212 § 4 K.k.)

CO TO JEST ZNIEWAGA?
Przestępstwo zniewagi polega zaś na ubliżeniu innej osobie w jej obecności 
lub pod jej nieobec-ność, ale z zamiarem, by zniewaga do niej dotarła. 
Przestępstwo to zostało stypizowane w art. 216 K.k. O znieważeniu decyduje 
użycie zwrotu lub gestu, które powszechnie odbierany jest za pogardliwy, 
wulgarny lub ośmieszający, obraźliwy i naruszający godność pokrzywdzone-

go (subiektywne poczucie własnej wartości). Dla oceny, czy określone 
zachowanie stanowi zniewagę, istotne zna-czenie ma obiektywna ocena 
tego zachowania, tj. czy zachowanie to jest powszechnie, przeciętnie 
przez osoby trzecie uważane za obraźliwe i naruszające godność po-
krzywdzonego. 

CZY MOŻNA ŚCIGAĆ ZNIEWAŻENIE?
TAK. Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 216 § 5 K.k.)

CZY MOŻNA KOGOŚ ZNIESŁAWIĆ LUB ZNIEWAŻYĆ W SIECI?
TAK, internet jest środkiem masowego komunikowania, za pomocą które-
go sprawca może dopu-ścić się zarówno zniesławienia, jak i znieważenia. 
Mówi o tym art. 212 § 2 i 216 § 2 K.k.

CO TO ZNACZY ŚCIGANE "Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO"?
Akt oskarżenia musi być wniesiony osobiście przez pokrzywdzonego 
(tzw. prywatny akt oskarże-nia). 

JAKĄ KARĘ PRZEWIDUJE KODEKS KARNY 
ZA ZNIESŁAWIENIE LUB ZNIEWAŻENIE? 
Ten, który dopuścił się zniesławienia lub znieważenia za pomocą środ-
ków masowego komuniko-wania się, podlega karze grzywny, ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności do wysokości roku. Sąd może 
też orzec nawiązkę 


