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SPROSTOWANIE
Na podstawie art. 31 Prawa Prasowego proszę o opublikowanie niniejszego sprostowania.

	W związku z nieprawidłowymi i nieścisłymi informacjami zawartymi w artykule pt. “Dlaczego Sąd chroni aferzystę” z dnia 25.XI. 2003 r. prostuję nieprawdziwe i nieścisłe informacje zawarte w tym materiale prasowym w sposób następujący:
Nieprawdą jest, że wnioski dotyczące zabezpieczenia powództwa wpłynęły do Sądu tego samego dnia. 
Treść i okoliczności złożenia obu wniosków różniły. Skutkowało to wydaniem dwóch odmiennych rozstrzygnięć.
Pierwszy wniosek, bardzo ogolny, wpłynął dnia 17. X. 2003 r. Dotyczył wyłącznie wydania postanowienia w trybie zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistych. Zawierał żądanie wydania zakazu  publikowania na czas trwania przyszłego procesu wszelkich informacji o osobie Pana Andrzeja P. Wniosek ten został oddalony. Sąd uznał, między innymi,  że brak wiadomości o treści przyszłego roszczenia uniemożliwia mu ocenę zasadności wniosku. Istniało bowiem  niebezpieczeństwo, że uwzględnienie wniosku w zgłoszonej formie zaspokajałoby roszczenie w całości. Powód osiągnąłby korzystne dla siebie rozstrzygniecie (czego domaga się przed Sądem) przed zapadnięciem wyroku. Żądanie publikowania wszelkich informacji uznane zostało przez Sąd za ogólnikowe i zbyt daleko idące.
Drugi wniosek wpłynął dnia 5 XI.2003 i zawarty był w pozwie. Wniosek ten był skonkretyzowany- wskazano czego dotyczyć ma zakaz. Sąd uwzględnił go uznając, że powód uprawdopodobnił roszczenie, a brak zabezpieczenia pozbawiłoby powoda zaspokojenia roszczenia w przyszłości.
Nieścisła jest informacja o ekspresowym działaniu Sądu.
Zgodnie z art. 732 par. 2 KPC rozpoznanie wniosku powinno nastąpić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 1 tygodnia od złożenia wniosku. Działanie Sądu zgodnie z przepisami nie powinno budzić zdziwienia, a tym bardziej być przedmiotem krytyki, zwłaszcza wobec powszechnych w prasie narzekań na zbyt wolne tempo procedury sądowej.
Nieścisła jest informacja, że tylko jedno rozpoznanie wniosku odbyło się na posiedzeniu niejawnym.
Zgodnie z art. 738 KPC oba wnioski Sąd rozpoznawał na posiedzeniu niejawnym.
Nieprawdą jest również, że Sąd nie zawiadomił Redaktora Naczelnego o postanowieniu. 
Dnia 18. XI. 2003 r. zostało wysłane do zainteresowanych stron w tym do Redaktora Naczelnego “Rzeczpospolitej” M. Łukasiewicza. Za pocztę Sąd nie odpowiada.
I tak przedstawia się ta sprawa.
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