Źródła problemu

1. Zewnętrzne:
●

Moda i trendy

●

Dereifikacja i personifikacja zwierząt

Bambiz i brak edukacji
społeczeństwa

●

●

2. Wewnętrzne:

●

Dezintegracja środowiska

●

Konflikty wewnętrzne

●

Brak promocji

●

ROZWÓJ INTERENETU !

Konwencja o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności z dnia 4
listopada 1950 r.

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania
opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania
informacji i idei bez ingerencji władz publicznych
i bez względu na granice państwowe. Niniejszy
przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania
procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych,
telewizyjnych lub kinematograficznych.
●

2. Korzystanie z tych wolności pociągających za
sobą obowiązki i odpowiedzialność może
podlegać takim wymogom formalnym,
warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są
przewidziane przez ustawę i niezbędne w
społeczeństwie demokratycznym w interesie
bezpieczeństwa państwowego, integralności
terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze
względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu
porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę
zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i
praw innych osób oraz ze względu na
zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub
na zagwarantowanie powagi i bezstronności
władzy sądowej.
●

Ustawa o świadczeniu
usług drogą
elektroniczną

Orzecznictwo ETPC
Odpowiedzialność
przedsiębiorcy za wpisy, które
naruszają dobra osobiste
●

Zasada „dowiedziałeś się skasuj“
●

●

Obowiązek sprawnej reakcji

PRAWO PRASOWE
z dnia 26 stycznia 1984 r.

Definicja prasy:
Art 7 ust. 2 pkt 1) w rozumieniu ustawy prasa oznacza
publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej,
jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do
roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem
bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma,
serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny,
programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą
są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu
technicznego środki masowego przekazywania, w tym także
rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe,
upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku,
wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa
obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby
zajmujące się działalnością dziennikarską;

Orzecznictwo:
Przekaz w formie drukowanej lub teletechnicznej

●

Cel informacyjny

●

Charakter cykliczny

●

Proces przygowania redakcyjnego

●

PRAWO PRASOWE
z dnia 26 stycznia 1984 r.

Art. 15 [Tajemnica dziennikarska]
2. Dziennikarz ma obowiązek
zachowania w tajemnicy:
2) wszelkich informacji, których
ujawnienie mogłoby naruszać chronione
prawem interesy osób trzecich.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2,
dotyczy również innych osób
zatrudnionych w redakcjach,
wydawnictwach prasowych i innych
prasowych jednostkach organizacyjnych.

Art. 49 Kto narusza przepisy art. 3, 11
ust. 2, art. 14, 15 ust. 2 i art. 27
- podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.

Prawo prasowe

Art. 31a [Sprostowanie]
1. Na wniosek
zainteresowanej osoby
fizycznej, osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej
niebędącej osobą prawną,
redaktor naczelny właściwego
dziennika lub czasopisma jest
obowiązany opublikować
bezpłatnie rzeczowe i
odnoszące się do faktów
sprostowanie nieścisłej lub
nieprawdziwej wiadomości
zawartej w materiale
prasowym.
●

Prawo prasowe

Art. 37 [Odpowiedzialność prawna za publikację
materiału prasowego]
Do odpowiedzialności za naruszenie prawa
spowodowane opublikowaniem materiału prasowego
stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa stanowi
inaczej.

Art. 38 [Solidarna odpowiedzialność podmiotów
prasowych]
1. Odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa
spowodowane opublikowaniem materiału prasowego
ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy
spowodowali opublikowanie tego materiału; nie
wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. W zakresie
odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych
osób jest solidarna.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do
odpowiedzialności cywilnej za naruszenie prawa
spowodowane ujawnieniem materiału prasowego przed
jego publikacją.

Kodeks cywilny

Art. 24
§ 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.

Kodeks cywilny

Art. 448
W razie naruszenia dobra
osobistego sąd może przyznać
temu, czyje dobro osobiste zostało
naruszone, odpowiednią sumę
tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę
lub na jego żądanie zasądzić
odpowiednią sumę pieniężną na
wskazany przez niego cel
społeczny, niezależnie od innych
środków potrzebnych do usunięcia
skutków naruszenia. Przepis art.
445 § 3 stosuje się.

Kodeks karny

Art. 212 [Zniesławienie]
§ 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.
§ 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.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2
odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Kodeks karny

Art. 216 [Zniewaga]
§ 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.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków
masowego komunikowania, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające
zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli
pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem
nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd
może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 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.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Kodeks
postępowania
karnego
Art. 487
Akt oskarżenia może ograniczyć
się do oznaczenia osoby
oskarżonego, zarzucanego mu
czynu oraz wskazania dowodów, na
których opiera się oskarżenie.

Art. 488
§ 1. Policja na żądanie
pokrzywdzonego przyjmuje ustną
lub pisemną skargę i w razie
potrzeby zabezpiecza dowody, po
czym przesyła skargę do
właściwego sądu.

Kodeks karny

Art. 190 [Groźba karalna]
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej
szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w
zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 190a [Uporczywe nękanie]
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej
najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami
poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną
osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe
w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest
targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje
na wniosek pokrzywdzonego.

Kodeks karny

Art. 255 [Nawoływanie i pochwalanie
przestępstwa]
§ 1. Kto publicznie nawołuje do
popełnienia występku lub przestępstwa
skarbowego,podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
§ 2. Kto publicznie nawołuje do
popełnienia zbrodni, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie
przestępstwa, podlega grzywnie do 180
stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do
roku.

Kodeks
wykroczeń
Art. 52a [Nawoływanie do przestępstwa]
Kto:

●

1) publicznie nawołuje do popełnienia
przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
●

2) publicznie nawołuje do
przeciwdziałania przemocą aktowi
stanowiącemu źródło powszechnie
obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej,
●

3) publicznie pochwala popełnienie
przestępstwa,
●

jeżeli zasięg czynu albo jego skutki nie
były znaczne
●

- podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.
●

Kodeks karny
de lege ferenda
Art. 257
Kto publicznie znieważa grupę
ludności albo poszczególną
osobę z powodu jej
przekonań lub działalności, o
ile nie są one zabronione,
przynależności narodowej,
etnicznej, rasowej,
wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z
takich powodów narusza
nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.

Miękkie metody
oddziaływania

Hejt => presja pyschiczna i ekonomiczna, która
ma wywołać u ofiary poczucie alienacji
i bezradności.
Właściwe działania:
1. Zabezpieczenie dowodów i reakcja prawna,
nie wyłączając kroków indywidualnych,
2. Kategoryczne stanowisko,
3. Wykorzystanie środków oddziaływania
społecznego.

Brak reakcji
rozzuchwala !

I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW
ODNAWIALNYCH ZASOBÓW
PRZYRODY

IAŚ

