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Masz ciekawe spostrzeżenia lub sprawy do opisania? 

Napisz do nas!     

redakcja.paragrafowo@gmail.com 

 

7 stycznia 2022/ nr 7/241 

 

ul. Sprawiedliwości 17 

80-150 Gdynia  

Tel. 845 956 214 

 

Dnia 28 grudnia 2021 r. odbyła się rozprawa 

sądowa w sprawie Pana Tobiasza W. za oczernianie 

popularnej w Paragrafowie restauracji “M&N”.  

Prokurator Przemysław Docieklak tak mówi o 

głośnej sprawie:  

„Tobiasz W., pracownik restauracji M&N od dłuższego 

czasu nie krył się ze swoimi negatywnymi odczuciami do 

właścicieli i prowadzonego przez nich biznesu. Jakiś czas 

temu oczernianie przeszło w kolejną fazę. Oskarżony zaczął 

umieszczać na swoim profilu YouTube i Tik-Tok filmiki 

mające na celu obniżenie renomy restauracji w oczach 

przyszłych klientów. Właściciele zgłosili sprawę na Policję, 

a po kilkumiesięcznym dochodzeniu sprawa trafiła do 

sądu”.   

Śledczy natrafili na autora obraźliwych filmików po 

adresie IP. Okazał się nim pracownik restauracji! Został on 

oskarżony o zniesławienie. 
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Myślał, że mu się upiecze 

KURIER LOKALNY 

Tobiasz W. przyznał się do winy, ale nie 

okazał żadnej skruchy. Był przekonany, że może bez 

ograniczeń wyrażać swoje zdanie na temat lokalu. 

Sędzia Krzysztof Paragraf wydał wyrok, powołując 

się na 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.  

Na oskarżonego nałożono karę grzywny w 

wysokości 5 000 złotych oraz zobligowano go do 

publicznych przeprosin.  

 

Zatrzymanie Tobiasza W. 

przez funkcjonariuszy Komendy Głównej w Gdańsku   

Przemysław Docieklak − prokurator okręgowy  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: Czy kodeks karny słusznie przewiduje karę za 

takie zachowanie, jakiego dopuścił się Tobiasz W.? 

GS: Zdecydowanie tak. Każdy musi przestrzegać 

zasad zarówno w świecie rzeczywistym, jak i 

wirtualnym. Nikt nie ma prawa bezpodstawnie 

oskarżać, obrażać, czy poniżać. Niestety dla wielu 

osób Internet jest do tego dobrą 

przestrzenią, bo sprawia 

wrażenie miejsca 

„niekontrolowanego”. Ale 

prawo nie ma granic. 

Przestępstwa internetowe są 

bardzo poważne i potrafią 

zniszczyć życie wielu osobom, 

dlatego sprawcy muszą ponosić konsekwencje 

swoich czynów. 

P: Czy w Internecie można być bezkarnym?  

GS: Oczywiście, że nie! Każdy, kto tak myśli, jest w 

błędzie. Niestety wielu internautów uważa, że są 

anonimowi, bo się nie podpisują imieniem i 

nazwiskiem pozorna anonimowość. 

nazwiskiem pod swoimi wpisami. Ale to tylko 

pozorna anonimowość. 

O: Dlaczego pozorna?  

GS: Ludzie często pozwalają sobie na więcej w świecie 

wirtualnym, bo sądzą, że nie spotka ich za to żadna kara. 

Wszystkie obraźliwe komentarze, hejt, wynikają w dużej 

mierze właśnie z tego powodu. Internet to przestrzeń 

publiczna, więc często kary za przekraczanie 

granic, są nawet surowsze, bo 

dopuszczono się przestępstwa za 

pomocą środków masowego 

przekazu. Przy każdym połączeniu 

zapisywane są dane, które 

umożliwiają identyfikację 

użytkownika, dlatego nikt w sieci nie 

jest anonimowy. Procedura karna pozwala na ustalenie 

sprawcy przestępstwa zniesławienia lub znieważenia, a 

następnie pociągnięcie go do odpowiedzialności. Nie jest 

więc zgodne z rzeczywistością przekonanie wielu osób, że 

w Internecie jest się anonimowym.

  

Wracamy do sprawy Telimeny F., pielęgniarki ze 

szpitala w Dużym Świerku, która kryjąc swoją 

przyjaciółkę Celinę Z., zeznała niezgodnie z prawdą przed 

sądem, że tego wieczoru, podczas którego miał miejsce 

tragiczny wypadek, Celiny Z. nie było na dyżurze.  

Dnia 12 grudnia 2021 r. odbyła się rozprawa 

sądowa Telimeny F. za składanie fałszywych zeznań. 

Sędzia Krzysztof Paragraf skazał Telimenę na 2 lata 

pozbawienia wolności na podstawie art. 233 § 1 k. k. 

Oskarżona przyznała się do winy i kłamstwa. Zachowanie 

pielęgniarki wzbudziło kontrowersje w środowisku 

medycznym i opinii publicznej. Czy Telimena F. będzie 

mogła dalej pracować w zawodzie? Niestety Dyrekcja 

szpitala odmawia komentarza. 

 

Anonimowość w sieci 

 

Co o sprawie sądzą eksperci? 

„Przy każdym połączeniu 

zapisywane są dane, które 

umożliwiają identyfikację 

użtkownika” 
 

Sprawę komentuje drużyna Gąbki Sprawiedliwości.                      

 

Pigułka kłamstwa 

"Chciałam tylko pomóc przyjaciółce ... 

Żałuję, że skłamałam." – mówiła         

w sądzie oskarżona, przepraszając         

i ocierając łzy. 



 

 

CO OZNACZA ZWROT „Nullum crimen sine lege” 

“Nullum crimen sine lege” z języka łacińskiego znaczy: “Nie ma przestępstwa bez ustawy”. 

Zasada polega na tym, że jeżeli w danym dniu ktoś coś zrobił i po jakimś czasie ta czynność zostanie uznana 

za przestępstwo, osoba jest niewinna. Jest to bardzo ważna zasada. Gdyby nie istniała, niektórzy mogliby 

zostać oskarżeni o coś, czego nie było w przepisach w momencie popełnienia czynu. 

Jest to jedna z najbardziej istotnych zasad współczesnego prawa karnego. Chroni obywateli. Mogą się 

czuć bezpiecznie – bez przekroczenia nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.  Zadaniem 

prawa, zwłaszcza karnego, jest wyznaczanie jasnych granic między tym, co jest dozwolone, a co zakazane. 

Zapis ten jest gwarantem stabilności prawa oraz umożliwia przewidywanie konsekwencji prawnokarnych. 

Co by się wydarzyło, gdyby można było karać za coś, co w dniu popełnienia czynu, było zgodne z prawem? 

Panowałby chaos, dezinformacja, a obywatele żyliby w niepewności. 

 

    

 

 

 

 

Czy wiesz… 

Dziękujemy za przesłane odpowiedzi konkursowe! 

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki wraz z hasłem 

najszybciej otrzymaliśmy od pana Pawła 

Wnukowskiego. Serdecznie gratulujemy! 

Laureata prosimy o kontakt w celu odbioru nagrody 

pieniężnej. 

 

KONKURS Z NAGRODĄ !!!  

1. Dokument urzędowy, w którym notariusz na piśmie 

potwierdza dokonanie określonych czynności 

prawnych. 

2. Generalny akt łaski polegający na darowaniu lub 

złagodzeniu kar. 

3. Nauka badająca przestępstwo, przestępczość, 

przestępcę oraz skuteczność walki z przestępczością.  

4. wobec osób, które popełniły przestępstwo. 

5. Czyn zabroniony. 

6. Odwołanie się od wyroku niższej instancji do sądów 

wyższej instancji. 

7. Sprawuje nadzór procesowy nad dochodzeniem 

prowadzonym przez policję lub inne organy. 

8. Osoba, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia. 

9. Obrońca w sądzie, osoba uprawniona do udzielenia 

porad prawnych. 

10. Urzędnik wykonujący wyroki dotyczące dłużników. 

11. Powrót do przestępstwa. 

12. Rejestr spraw sądowych w danym dniu. 

13. Powszechny akt łaski polegający na 

zakazie wszczęcia lub nakazie umorzenia 

postępowania karnego. 

 

14. Niezawodowy członek składu orzekającego. 

15. Forma prowadzenia postępowania 

przygotowawczego, toczy się w sprawach o 

najpoważniejsze przestępstwa. 

16. Orzeczenie sądu, kończące postępowanie w sprawie, 

wydane po przeprowadzeniu rozprawy 

17. Osoba zeznająca na korzyść lub niekorzyść oskarżonego. 

18. Czynność prawna, w wyniku której mocodawca 

upoważnia inną osobę do działania w jego imieniu. 

19. Czyn zabroniony niebędący przestępstwem. 
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Dodatowa nagroda dla pupila! 


