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Kolejny tom serii Sądowych Komentarzy Tematycznych dedykowany jest 
szeroko rozumianemu prawu prasowemu. W ocenie Autorów komentarza dla-
tego szeroko rozumianemu, gdyż w zakresie praktycznego stosowania obej-
muje on nie tylko sensu stricto ustawę – Prawo prasowe, ale także odnosi 
się do innych relewantnych przepisów prawa polskiego (m.in. Konstytucji, 
Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, 
Kodeksu postępowania karnego, ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych) oraz do regulacji prawa międzynarodowego, w tym przede wszyst-
kim Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności.

Problematyka dotycząca zagadnień związanych z prawem prasowym, ochro-
ną dóbr osobistych była przedmiotem wielu różnych opracowań oraz komenta-
rzy, niemniej jednak dotychczas na rynku wydawniczym nie wydano komen-
tarza sądowego, który bazowałby jedynie na aspektach praktycznych, w tym 
stricte procesowych (sądowych) w przedmiotowej materii. 

Autorzy komentarza to praktycy, którzy od lat specjalizują się w reprezento-
waniu podmiotów w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, roszczeń wy-
nikających z ustawy – Prawo prasowe, spraw karnych dotyczących przestępstw 
prasowych sensu largo, jak również udzielają wsparcia w procesie redakcyjnym 
jednego z największych wydawców prasy w Polsce. 

Wieloletnie, unikatowe doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowe-
go prowadzenia spraw z dziedziny ochrony dóbr osobistych, poznanie aspek-
tów procesu redakcyjno-wydawniczego w Polsce, leżały u podstaw stworzenia 
pierwszego na rynku praktycznego komentarza sądowego. 

W ocenie Autorów, niniejszy komentarz jest przeznaczony przede wszyst-
kim dla praktyków, czyli pełnomocników, sądu, organów ochrony prawnej, ale 
również dziennikarzy, gdyż wiele spośród przedstawionych aspektów dotyczy 
bezpośrednio praw i obowiązków dziennikarza oraz prasy w demokratycznym 
państwie prawa.

W opracowaniu zostały systemowo opisane najważniejsze instytucje oraz 
postępowania sądowe dotyczące prawa prasowego sensu largo. To co wyróżnia 
niniejszą publikację od dotychczasowych Komentarzy do prawa prasowego to 
m.in.: systemowe podejście, przedstawienie szerokiego orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego oraz sądów powszechnych, w tym również dotychczas niepublikowa-
nych orzeczeń sądów rejonowych, czy sądów okręgowych, a także omówienie 
instytucji, które wcześniej nie były przedmiotem analizy, jak chociażby proble-
matyka tytułu prasowego w nazwie domeny internetowej.pl.

Komentarz w zakresie swojej struktury pozostaje zgodny z dotychczas 
przyjętą w serii Sądowych Komentarzy Tematycznych formą, czyli dzieli się 
na tzw. część tezową oraz na tzw. część opisową. Choć komentarz sądowy jest 
praktyczny, bo taki był cel Autorów, to jednak nie mogło zabraknąć krótkiego 
rysu współczesnej ustawy – Prawo prasowe, jak również opisu kluczowych 
instytucji wskazanych w ustawie – Prawo prasowe, gdyż w ocenie Autorów 
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taka konstrukcja pozwoli na pełniejsze zrozumienie realiów funkcjonowania 
prasy w Polsce. Uzupełnieniem opracowania są wzory wybranych pism pro-
cesowych i przedprocesowych wraz z praktycznymi informacjami oraz wyja-
śnieniami.

Warszawa, marzec 2017 r.    Konrad Orlik


