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WYROK ZAOCZNY
W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2010 roku 

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący:   SSO  Jarosław Pawlik.   
           Protokolant:   B. S.
po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2010 roku  w Białymstoku
sprawy z powództwa A. B. i T P Sp.  z o. o. w K. 
przeciwko  T. G. 
o ochronę dóbr osobistych i zapłatę

I. Zobowiązuje  pozwanego  T.  G.  do  zaniechania  posługiwania  się  domeną 
„ tp.pl”.

II. Zobowiązuje  pozwanego  T.  G.  do  zamieszczenia  na  łamach  T  P 
całokolumnowego (całostronicowego) ogłoszenia płatnego umieszczonego na 
ostatniej stronie numeru, a także ogłoszeń płatnych o wymiarach co najmniej 
¼  strony  (kolumny),  na  stronie  3  lub  5,  w  wydaniach  piątkowych  lub 
weekendowych  w  dwóch  ogólnopolskich  dziennikach   „Rz.”  i  „G.  W.” 
oświadczenia następującej treści: „T. G. przeprasza T P spółkę z o.o. oraz ks. 
A. B. – redaktora naczelnego „T. P.” za publikacje na stronie internetowej 
www.tp.pl bezpodstawnych insynuacji wskazujących na powiązania redaktora 
naczelnego i innych członków redakcji ze S. B. PRL” w terminie 14 dni od 
uprawomocnienia się wyroku.

III. Zasądza od pozwanego T. G. na rzecz FPAH z siedzibą w W. kwotę 25 000 
( dwadzieścia pięć tysięcy) złotych  tytułem zadośćuczynienia za naruszenie 
dóbr osobistych T P spółki z o.o. z ustawowymi odsetkami w wysokości 13% w 
stosunku rocznym od dnia 28 grudnia 2009 roku do dnia zapłaty.

IV. Zasądza od pozwanego T. G. na rzecz FPAH z siedzibą w W. kwotę 15.000 
(piętnaście  tysięcy)  złotych  tytułem  zadośćuczynienia  za  naruszenie  dóbr 
osobistych ks. A. B. z ustawowymi odsetkami w  wysokości 13% w stosunku 
rocznym od dnia 28 grudnia 2009 roku do dnia zapłaty.

V. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 2600 złotych tytułem zwrotu 
opłaty  sądowej,  kwotę  2794  złote  tytułem  zwrotu  kosztów  zastępstwa 
procesowego.

VI. Wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

http://www.tp.pl/

