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Zabezpieczenie roszczenia o zakazanie 
naruszeń dóbr osobistych może polegać także 
na nakazaniu modyfikacji treści dokumentu 
- uznał Sąd Okręgowy w Warszawie 

informacje te niewątpliwie 
naruszały ich dobre imię. Po
krzywdzeni wystąpili do sądu 
z wnioskiem o zabezpieczenie 
ich roszczenia o zakazanie na
ruszeń dobrego imienia min. 
poprzez nakazanie spółce usu
nięcia określonych treści z pro
spektu emisyjnego. 

Sąd rozpatrujący wnio
sek uznał, że treści wskaza
ne w prospekcie emisyjnym 
mogą naruszać dobra osobi

ste wnioskodawców. 
Jak wyjaśnił, spółka za
mieściła w prospekcie 
informacje niepraw
dziwe, których rozpo

wszechnianie przed wyda
niem wyroku sądowego było 
bezprawne. Zdaniem sądu 
usunięcie nieprawdziwych 
i zniesławiających informacji 
z treści prospektu emisyjne
go jeszcze przed wszczęciem 
postępowania w sprawie było 
konieczne, ponieważ „brak za
bezpieczenia roszczenia może 
doprowadzić do dalszych na-

Sprawa dotyczyła spółki ak
cyjnej, która opublikowała 
prospekt emisyjny w związ
ku z ofertą publiczną swoich 
akcji. Podała w nim niepraw
dziwe informacje na temat 
postępowań wytoczonych jej 
byłym współpracowni
kom. Wynikało z nich, 
jakoby mieli się oni Analiza 
dopuścić czynu nie- D G P 
uczciwej konkuren
cji na szkodę spółki (poprzez 
ujawnienie tajemnicy przed
siębiorstwa), a działanie to 
miało doprowadzić do wyrzą
dzenia firmie szkody. Tymcza
sem okoliczność ta nie zosta
ła potwierdzona jakimkolwiek 
orzeczeniem sądowym. Zda
niem współpracowników spół
ki zarzuty podniesione wobec 
nich są bezzasadne. Przy tym 

ruszeń ich dóbr osobistych 
oraz pogłębiania skutków 
tych naruszeń". Sąd wskazał 
także, iż nieusunięcie treści 
naruszających dobra osobiste 
skarżących z dokumentu mo
głoby uniemożliwić prawidło
we wykonanie późniejszego 
wyroku w tej sprawie. Przy 
tym usunięcie określonych 
informacji z treści prospektu 
powinno nastąpić w drodze 
aneksu do mego. 

Sąd uznał także, że zwłoka 
spółki w wykonaniu nałożo
nego na nią obowiązku może 
skutkować powstaniem szkody 
po stronie jej byłych współpra
cowników. W związku z tym 
nałożył na spółkę obowią
zek zapłaty na rzecz każdego 
z uprawnionych 50 tys. zł za 
każdy dzień zwłoki w wyko
naniu nakazu (postanowienie 
Sądu Okręgowego w Warsza
wie z 11 grudnia 2015 r., sygn. 
akt IV Co 218/15). 

Otwarty katalog 
zabezpieczeń 
Postępowanie zabezpieczają
ce jest często wykorzystywa
nym w praktyce środkiem uzy
skania tymczasowej ochrony 
prawnej. Jego celem jest za

bezpieczenie roszczeń wnio
skodawcy, gdy istnieje obawa, 
że - nawet w przypadku uzy
skania korzystnego wyroku 
- ochrona uzyskana na jego 
podstawie będzie spóźniona 
lub niepełna. 

Przepisy postępowania 
cywilnego wskazują kilka 
sposobów zabezpieczenia 
roszczenia niepieniężnego. 
Sąd może min. unormować 
prawa i obowiązki stron lub 
uczestników postępowania 
na czas trwania postępowania 
poprzez nakazanie podjęcia 
lub zaniechania określonych 
czynności albo nieprzeszka-
dzania czynnościom upraw
nionego. W przypadku po
stępowań o naruszenie dóbr 
osobistych sąd może zabez
pieczyć roszczenie także po
przez zakazanie publikacji, 
pod warunkiem że nie sprze
ciwia się temu ważny interes 
publiczny. 

Odmiennie niż w przypadku 
zabezpieczenia roszczeń pie
niężnych sposoby zabezpie
czenia roszczenia niepienięż
nego wskazane w przepisach 
postępowania cywilnego nie 
wyczerpują jednak katalogu 
możliwych sposobów zabez

pieczenia. Strona może żądać 
innego: takiego, jaki jej zda
niem będzie chronił jej inte
resy adekwatnie do sytuacji. 
Sposób udzielenia zabezpie
czenia przez sąd musi jednak 
zapewniać uprawnionemu na
leżytą ochronę jego interesu, 
a jednocześnie nie może ob
ciążać w sposób nadmierny 
obowiązanego. 

Modyfikacja treści 
d o k u m e n t u 
Wydawać by się mogło, że na
kazanie przez sąd modyfikacji 
dokumentu poprzez usunięcie 
pewnych treści wykracza poza 
cel postępowania zabezpiecza
jącego, jakim jest udzielenie 
tymczasowej ochrony praw
nej. Jest to jednak sprzeczność 
pozorna. Istota sprawy spro
wadza się bowiem do tego, 
że nie ma innego sposobu na 
przerwanie naruszeń w trak
cie procesu. Prospekt emisyjny 
jest dokumentem publicznie 
dostępnym (publikowanym 
na stronie internetowej emi
tenta) i każdy może zapoznać 
się z jego treścią. Długotrwała 
publiczna dostępność zniesła
wiających informacji (perma-
nentność naruszenia) może 

spowodować, że utrwalą się 
one w świadomości odbiorców, 
a skutki tego będą niemożliwe 
do odwrócenia. A zatem - na
wet w przypadku uzyskania 
pozytywnego wyroku - cel 
postępowania nie zostanie 
osiągnięty. 

Należy zatem w pełni po
twierdzić słuszność takie
go działania sądu, zwłaszcza 
z uwagi na łatwość, z jaką 
można dziś rozpowszech
niać zniesławiające treści (za 
pośrednictwem intemetu), 
a zarazem dotkliwości skut
ków, jakie z takiej formy roz
powszechniania wynikają. 
Ważna jest wtedy szybka i od
powiednia reakcja, uniemoż
liwiająca dalszą dystrybucję 
szkodliwych treści. Z pomocą 
przychodzą tu niewątpliwie 
także te regulacje, które po
zwalają sądowi zagrozić obo
wiązkiem zapłaty na rzecz 
uprawnionego sum pienięż
nych w przypadku niezasto
sowania się do treści posta
nowienia o zabezpieczeniu. 
Praktyka sądów pokazuje, że 
sumy te mogą być bardzo wy
sokie, zapewniając rzeczywiste 
przestrzeganie sądowych na
kazów lub zakazów. ©® 
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