
Zostałem znieważony na publicznym forum internetowym? Czy mogę się jakoś bronić?
Jakie działania mogę podjąć w celu ochrony mojego dobrego imienia? Podkreślam, że
nie znam danych osobowych autora wpisu (tylko pseudonim i adres e-mail). 

W pierwszej kolejności powinien Pan zgłosić w/w naruszenie do administratora portalu (forum
internetowego), który powinien podjąć działania zmierzające do usunięcia znieważającego Pana
wpisu). 

W dalszej kolejności, powinien Pan zrobić, np. print screen wpisu (jako dowód w ewentualnym
postępowaniu karnym lub cywilnym). Znając adres poczty elektronicznej autora wpisu, może Pan
wysłać  mu wiadomość  –  wezwanie  do  natychmiastowego  zaprzestania  naruszania  Pana  dóbr
osobistych w postaci dobrego imienia (tj. do usunięcia wpisu) oraz przeproszenia Pana poprzez
odpowiedni wpis na forum.  

Z powodu braku danych osobowych autora wpisu, na tym etapie bezskuteczne będzie wszczęcie
procesu cywilnego o ochronę dóbr osobistych. Powinien Pan więc, w razie nieusunięcia wpisu
przez administratora forum lub autora wpisu, złożyć zawiadomienie na Policji lub w prokuraturze
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 216 § 2 k.k. z wnioskiem o ustalenie przez organy
ścigania danych osobowych autora wpisu (na podstawie adresu IP użytkownika). Zawiadomienie
powinno także zawierać wniosek o objęcie przestępstwa ściąganiem z urzędu. 

Zgodnie  z  art.  216  §  2  k.k.,  kto  znieważa  inną  osobę  za  pomocą  środków  masowego
komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.

Przestępstwo zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania ściągane jest z oskarżenia
prywatnego  (jednak  prokurator  może  takie  przestępstwo  objąć  ściganiem z  uwagi  na  interes
społeczny). Jeżeli organy ścigania ustalą dane autora wpisu, jednak prokurator odmówi objęcia
przestępstwa ściganiem, sprawa nie jest jeszcze przegrana. Znając bowiem dane autora wpisu
może Pan złożyć prywatny  akt oskarżenia  przeciwko sprawcy czynu lub też  wnieść  do sądu
pozew o ochronę dóbr osobistych. 

Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł. Z kolei, opłata sądowa od pozwu w sprawie
o ochronę dóbr osobistych wynosi 600 zł, a jeżeli poza przeprosinami będzie Pan też żądał zapłaty
zadośćuczynienia,  dodatkowo  opłatę  stosunkową  wynoszącą  5%  wartości  żądnej  kwoty
zadośćuczynienia. 
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