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"FAKT" TO "FAKT", A E-MAIL TO
ADRES KORESPONDENCYJNY
Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację sporządzoną
przez prawników BWHS w sprawie dotyczącej odmowy
opublikowania sprostowania nierzetelnego i krzywdzącego dla
naszego Klienta artykułu w „Fakt Gazecie Codziennej”.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie
stwierdził, że Redaktor Naczelny „Faktu” niesłusznie pozostawił
dwukrotne wezwanie do opublikowania sprostowania bez odpowiedzi
(zarówno dokonane osobiście jak i przez pełnomocnika). Wezwanie
takie może bowiem zostać skutecznie złożone także przez
pełnomocnika, a Redaktor Naczelny nie może uzasadniać swojej
bezczynności niepodaniem przez wnioskodawcę adresu
korespondencyjnego, gdyż adres mailowy jest w istocie takim
adresem.
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Codzienna”, jak i „Fakt” jest ten
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sam podmiot – Ringier Axel

adwokata Macieja Wałejko.

Springer Polska Sp. z o.o. w
Warszawie, natomiast tytuł „Fakt”
nie jest wydawany od co najmniej
kilkunastu lat.

WIĘCEJ INFORMACJI:

W SYTUACJI, GDY
SPROSTOWANIE
ODNOSI SIĘ DO WIELU
WĄTKÓW ARTYKUŁU,
MOŻE BYĆ ONO
DŁUŻSZE, NIŻ
PRZEWIDUJE ART. 31A
UST. 6 PRAWA
PRASOWEGO.
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