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Ostateczne przedsądowe wezwanie
do mediacji w celu ugodowego zakończenia dwunastoletniego sporu prawnego

Odpowiedzi wyrażającej wolę porozumienia należy udzielić w terminie 7 dni, pod rygorem
wniesienia pozwu o zadośćuczynienie w kwocie 1 (jeden) milion złotych.

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych,
abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z
istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu
społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio
publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo nie jest własnością sędziów, nie są oni władzą ustawodawczą i wykonawczą. Mają
obowiązek je bezwzględnie stosować, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2 konstytucji), jednolitość państwa (art. 3
konstytucji), zasada ochrony godności człowieka (art. 30 konstytucji), zasady działania
organów państwa (art. 7 konstytucji), obowiązek przestrzegania prawa (art. 83 konstytucji),
zasada równości obywatela wobec prawa (art. 32 konstytucji), prawo do sprawiedliwego
procesu (art. 45 konstytucji), zasada zakazu tortur (art. 40 konstytucji).

Świadczenie niepieniężne, ujęte w pkt. I. tytułu wykonawczego I C 1062/08, jest
czynnością zastępowalną i nie podlega to żadnej interpretacji. Przesądza o tym podstawa
egzekucji, treść zobowiązania i ustanowiona wykładnia prawa, czyli uchwała SN III CZP
23/06:
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający
na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie
ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

Art. 1049. Egzekucja czynności zastępowalnej
Dz.U.2018.0.1360 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego
§ 1. Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez
dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba,
wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w
którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej
wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli
wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie
wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie
sądu przysługuje zażalenie.
§ 2. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do czynności polegających na
świadczeniu rzeczy oznaczonych co do tożsamości.
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy – art. 776 k.p.c.
I.

Tytuł wykonawczy I C 1062/08 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3
września 2008 r., pkt. I. – czynność zastępowalna:

zobowiązuje pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego do zamieszczenia na stronie
internetowej https://www.jelonka.com/ w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku
oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca
od uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM
„Ligęza” Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach
serwisu internetowego https://www.jelonka.com/ oraz na prowadzonym przez pozwanego
blogu internetowym http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ z dnia 23 lutego 2007r w
notatce zatytułowanej „Nie kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe
informacje, które w rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie
były potwierdzone jakimikolwiek dokumentami”
Każdy kto używa sformułowania „czynności niezastępowalnej” w kwestiach odnoszących
się do świadczenia niepieniężnego tytułu wykonawczego I C 1062/08, popełnia
przestępstwo nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 2 k.k.), w
związku z poświadczeniem nieprawdy (art. 271 § 3 k.k.), wyrządzeniem szkody w obrocie
gospodarczym (art. 296 § 3 k.k.) i przestępstwami przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
(rozdz. XXX k.k.), zagrożonymi odpowiedzialnością karną pozbawienia wolności do lat 10.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Sędzia Pokoju
Grzegorz Niedźwiecki

