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SPRINGER VS. SPRINGER:
BWHS WYGRYWA PO RAZ
KOLEJNY Z RINGIER AXEL
SPRINGER POLSKA
Zespół procesowy Kancelarii BWHS, kierowany przez Andrzeja
Springera, wygrał kolejny proces przeciwko Ringier Axel Springer
Polska sp.z o.o. (RASP) w sprawie o naruszenie dóbr osobistych
Klienta BWHS w serii artykułów prasowych.
W dniu 24 czerwca br. Sąd Apelacyjny w Warszawie, III Wydział Cywilny
ogłosił wyrok w sprawie przeciwko autorowi, redaktorowi naczelnemu
dziennika „Fakt Gazeta Codzienna” oraz wydawcy dziennika. Sąd
uwzględnił apelację kancelarii prawnej BWHS i zmienił wyrok sądu
I instancji, oddalający powództwo w całości. Zgodnie z decyzją Sądu,
RASP, redaktor naczelny „Fakt Gazety Codziennej” oraz autor artykułu
muszą przeprosić Klienta BWHS w papierowym wydaniu dziennika „Fakt
Gazeta Codzienna”, jak i na stronie www.fakt.pl w terminie 14 dni od
wydania wyroku przez Sąd Apelacyjny.
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