
Lublin, dnia 1 marca 2021 r.

W zw z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 26 stycznia 2021 r.
sygn. akt I ACa 799/19

Anna Jaśkowska, reprezentowania przez pełnomocnika adwokata Michała Skwarzyńskiego,
prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Lublinie, ul. Narutowicza 27/6, 20-004 Lublin

Oświadczenie do mediów

W imieniu prof. Anny Jaśkowskiej w zw. z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie I
Wydział Cywilny z dnia 26 stycznia 2021 r. sygn. akt I ACa 799/19 oraz jego uzasadnieniem
oświadczam, że:

I) w sprawie złożono Skargę Kasacyjną oraz Skargę Konstytucyjną wraz z wnioskami o
wstrzymanie wykonania orzeczenia;

II) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie jest rażąco sprzeczny z prawem i łamie
strasburski standard wolności słowa polityka opozycji, a takim była Radna Anna Jaśkowska.
Sąd pozbawia prawa do krytyki części społeczeństwa, jaką reprezentowała Radna niwecząc przy
tym istotę pluralizmu poglądów, gdzie będą występowały także takie z jakimi się nie zgadzamy.
Sąd Apelacyjny pominął szereg orzeczeń ETPCz w tym przedmiocie, jakie były przedstawione
przez pełnomocnika pozwanej1. 

III)  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie rażąco narusza zakaz reformationis in peius,
bowiem zmienia orzeczenie Sądu Okręgowego niekorzystnie dla pozwanej w pkt. I, a był on w tym
zakresie zaskarżony tylko przez pozwaną. Żaden Sąd nie może zmieniać orzeczenia na niekorzyść
skarżącego. 

IV) Wyrok Sądu Apelacyjnego w zakresie ogłoszeń w prasie, których nie orzekł w ogóle
wcześniej Sąd Okręgowy, to koszt ok 8 milionów złotych, oznacza to, że Sąd Apelacyjny orzekł
rzeczywistą konfiskatę mienia i przepadek całego mienia Anny Jaśkowskiej. Sądy nie mają
takiego prawa i orzeczenie takie w sposób oczywisty jest sprzeczne z konstytucją i prawami
człowieka.

V) Wartość ogłoszeń w mediach wynika z wycen dokonanych przez media (do skargi
kasacyjnej załączono korespondencję) i formy przeprosin, jaką określił Sąd Apelacyjny.
Obligowanie do umieszczenia przeprosin na 1 stronie portalu onet i tok.fm oraz w prasie na
stronach niereklamowych, więc na ich powierzchni „normalnie nie reklamowej” wymaga opłat w
wysokości kilku milionów złotych, bowiem są to zamówienia szczególne.

Media stosując specjalne zasady wyceny określiły łączny koszt przeprosin na ok 8 mln

1  Wyrok ETPCz z 4 maja 2006 r. w sprawie Alinak et al. v. Turcja, skarga Nr 34520/97 (szczególna ochrona wolności
słowa polityka opozycji);  Wyrok ETPCz z dnia 14 czerwca 2007, w sprawie Hachette Filipacchi Associes p. Francji,
skarga nr 71111/01, pkt. 46, 47, 48, 49, 51; Wyrok ETPCz z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie Éditions Plon p. Francji,
skarga nr 58148/00, pkt. 47, 53 (ochrona pamięci zmarłego polityka); Dolata p. Polsce, Skarga nr 74409/16, Decyzja
ETPCz z dnia 5 marca 2019 r. (dot. wypowiedzi w ramach procedury przed organem kolegialnym – Radą Powiatu. Ten
sam adwokat reprezentował tam innego klienta. W tamtej sprawie, skarżący na posiedzeniu Rady Powiatu wobec
działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stwierdził, że dopuścił się czynów kryminalnych i jego
działania mają znamiona przestępstw. ETPCz zgodził się z adwokatem, że takie wypowiedzi, ostrzejsze niż pozwanej,
mieszczą się w granicach art. 10 ust. 1 EKPCz).



złotych - 3 dni ogłoszenia w Onet i wkładki do gazet, które zastąpią tzw. stronę redakcyjną,
wskazaną przez Sąd jako miejsce przeprosin co jest niemożliwe dla Redakcji . Sąd Apelacyjny
określił sposób wyświetlenia ogłoszenia, który wyklucza zwykłą reklamę/ogłoszenie, ma on być na
pierwszej stronie dużych portali przez 3 dni, w dość dużej formie zwłaszcza na popularne obecnie
urządzenia mobilne. Sąd wskazał przy tym strony, w których czasopisma nie zamieszczają płatnych
treści, albo nie zamieszczają treści w ogóle – tzw. strona redakcyjna. Koszt takiego szczególnego
zamówienia waha się od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy za ogłoszenie zależnie od tytułu
prasowego i jego zasięgu. Samo ogłoszenie w gazetach na konkretnych stronach także w oczywisty
sposób oznacza kilkaset tysięcy złotych łącznie. Sąd cywilny nie może orzekać, żadnej formy
śmierci cywilnej, żadnej formy konfiskaty mienia, nazywając to nawet w inny sposób. Nie może
także po pozorem przeprosin nakładać obowiązku finansowego o wartości kilkuletnich
przychodów. Jest to bowiem zakamuflowana forma śmierci cywilnej. Zwłaszcza, że w sprawie
mamy do czynienia ze starszą osobą na emeryturze. 


