
CO TO JEST NAWIĄZKA?
Nawiązka to kwota pieniężna, do której zapłaty sąd zobowiązuje skazanego. 

ILE MAM CZASU NA WNIESIENIE OSKARŻENIA?
Karalność zniesławienia i zniewagi ustaje z upływem roku od czasu, 
gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później 
jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia (art. 101 § 2 kodeksu 
karnego). W razie wszczęcia w tym okresie postępowania przeciwko osobie 
przedawnienie karalności przestępstwa zniewagi następuje z upływem 5 lat 
od zakończenia tego okresu (art. 102 KK).

CZY SPRAWCA ZAWSZE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA ZNIESŁAWIENIE?
NIE. Nie ponosi, jeżeli zarzuty są prawdziwe lub dotyczą osoby pełniącej 
obowiązki publiczne, lub służą obronie społecznie uzasadnionego interesu 
(art. 213 K.k.).

CZY PRAWDĄ JEST, ŻE MOŻNA ZNIEWAŻYĆ 
NIE TYLKO INNĄ OSOBĘ, ALE TEŻ URZĄD LUB PAŃSTWO?
TAK, art. 133 K.k. mówi o publicznym znieważeniu narodu lub Rzeczpospoli-
tej. Przestępstwo ści-gane jest z oskarżenia publicznego i zagrożone jest 
karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

CZY PRZESTĘPSTWO TO MOŻNA POPEŁNIĆ TEŻ W SIECI?
TAK, m.in. poprzez sporządzenie i upublicznienie strony w Internecie 
lub dokonanie zmian w ofi-cjalnej stronie internetowej Prezydenta RP 
lub rządu RP, które spowodują, iż zawarte tam po zmianie informacje 
będą miały obraźliwy lub ośmieszający charakter.

A JEŚLI HEJTER NARUSZA WAŻNE WARTOŚCI SPOŁECZNE? 
Kodeks karny nakazuje ściganie z urzędu znieważenia osoby lub grupy 
osób z powodu przynależ-ności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznanio-
wej albo bezwyznaniowości. Przestępstwo to ścigane jest z oskarżenia 
publicznego i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 257 K.k.)

Ponadto, nie wolno publicznie propagować faszyzmu, nawoływać 
do nienawiści, rozpowszechniać treści lub symboli faszystowskich 
lub propagujących totalitaryzm. Przestępstwo to ścigane jest z oskarże-
nia publicznego i stypizowane zostało w przepisie art. 256 § 1 K.k.

CO OZNACZA, ŻE PRZESTĘPSTWO JEST ŚCIGANE 
Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO?
Oznacza to, że policja czy prokuratura, otrzymawszy zawiadomienie 
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przeprowadza 
postępowanie przygotowawcze, wynikiem którego (o ile stosowne 
organy uznają, iż przestępstwo zostało popełnione) jest wniesienie aktu 
oskarżenia do sądu lub umorzenie postępowania.


