Pytanie prawne

Ochrona dobrego imienia
osoby prawnej na przykładzie
1
„afery Orlenu”
Opinia prawna
dotyczy zapytania:

W związku z działalnością Komisji Śledczej
– powołanej na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Śled−
czej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu
Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków
na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarzą−
du PKN Orlen S.A. (M.P. z 2004 r. Nr 24, poz. 412) –

jakie środki prawne przysługują PKN Orlen w przypadku
publicznego posługiwania się przez członków Komisji
zwrotami typu „afera Orlenu”?
WALDEMAR GONTARSKI

I. Stan prawny
I.1.a) Cześć człowieka można podzielić na:
• zewnętrzną (dobre imię, jakim cieszy się człowiek w opi−
nii innych ludzi);
• wewnętrzną (godność, której naruszenie polega na wywo−
łaniu przykrości lub nawet bólu).
Cześć zewnętrzna jest przedmiotem ochrony w przestęp−
stwie zniesławienia (art. 212 k.k.); cześć wewnętrzna – zniewa−
gi (art. 216 k.k.)2.
Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosu−
je się odpowiednio do osób prawnych (art. 43 k.c.). Dobra oso−
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biste osób prawnych – to wartości niemajątkowe, dzięki którym
osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem
działań (art. 43 w związku z art. 23 k.c.) – wyrok Sądu Najwyż−
szego z 14 listopada 1986 r., II CR 295/863. Odpowiednie stoso−
wanie art. 23 k.c. wyłącza z zakresu tej ochrony takie jednak do−
bra osobiste człowieka, które w przypadku osoby prawnej w ogóle
nie mogą być brane pod uwagę, jak np. zdrowie lub wizerunek.
Nie jest bowiem wizerunkiem osoby prawnej ani wizerunek miej−
sca jej siedziby ani osób, wchodzących w skład jej organów lub
nawet całego zespołu itp., jej elementów (z osobna lub łącznie
wziętych) – wyrok SN z 25 maja 1977 r., I CR 159/77 (niepubli−
kowany).
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Słowem, osoby prawnej nie dotyczy cześć wewnętrzna, tyl−
ko zewnętrzna.

I.1.b) W przypadku naruszenia dobrego imienia, zarówno
z punktu widzenia prawa karnego, jak i cywilnego, chodzi o da−
jącą się udowodnić (podlegającą kwalifikowaniu w kategoriach
prawda−nieprawda)4, zracjonalizowaną wypowiedź opisową
(fakty). W przypadku zaś zniewagi – o niesprawdzalną (wymy−
kającą się spod kontroli w kategoriach prawda−nieprawda, czy−
li pozbawioną wartości logicznej5), niezracjonalizowaną wypo−
wiedź ocenną6. Zgodnie z art. 212 § 1 k.k., kto pomawia inną
osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępo−
wanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii
publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla dane−
go stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzyw−
nie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
Nie ulega wątpliwości, że w przypadku pomówienia
o określone postępowanie, chodzi o naruszające cześć ze−
wnętrzna fakty7. Jednak również w przypadku pomówienia
o właściwości rzecz dotyczy faktów. Na przykład: Nazwanie
urzędnika „łapownikiem”... nie zawiera w sobie wskazania na
konkretne fakty, ale przez stereotypowość stwarza domniemanie,
że fakty te musiały istnieć, skoro są znane mówiącemu8. Podob−
nie jest w przypadku „biurokraty”. Natomiast powiedzenie
o kimś: „osioł” – to już wypowiedź niezracjonalizowana, której
celem w zasadzie nie jest uzyskanie negatywnych dla zniewa−
żanego konsekwencji na zewnątrz (konsekwencji społecz−
nych), np. zawodowych, tylko przede wszystkim spowodowa−
nie przykrego przeżycia dla niego samego9.
Słowem, istotą zniesławienia w rozumieniu prawnokarnym
i cywilnoprawnego naruszenia dobrego imienia – jest element
faktyczny, zaś element ocenny stanowi jedynie uzupełnienie
(tło).
I.2.a) Z kolizją wolność wypowiedzi przeciwko czci, demo−
kratyczne państwa prawne radzą sobie w ten sposób, że za
granicę wolności słowa uznają odpowiedzialność za słowo10,
co nie wyklucza prawa do krytyki. „Krytyka” jest terminem
pojęciowo szerszym niż „ujemne oceny”, gdyż oprócz „ujem−
nych ocen” obejmuje element opisowy (fakty) – na zasadzie,
że najpierw coś opisujemy (analizujemy), dopiero później oce−
niamy11. Granicę krytyki dozwolonej jako krytyki opartej na
faktach Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazuje
w orzeczeniu z 25 lipca 2001 r., w sprawie Perna przeciwko
Włochom (skarga nr 48898/99). W tym sensie o prawdziwości
krytyki, jako o ujemnych ocenach mających podstawę w fak−
tach, wypowiada się Trybunał w orzeczeniu z 28 września
1999 r., w sprawie Dalban przeciwko Rumunii (skarga nr
28114/95)12.
Krytyka jest kontratypem (okolicznością uchylającą odpo−
wiedzialność prawną) z tytułu naruszenia czci. Krytyka stano−
wi swojego rodzaju dozwolone naruszenie czci13. W procesie cy−
wilnym sąd musi w sprawie o ochronę dóbr osobistych wskazać
dwie przesłanki: pozytywną – że nastąpiło naruszenie dóbr oso−
bistych oraz negatywną – że nie ustalono okoliczności wyłączają−

cych bezprawność, o czym sędziowie często zapominają14. Podob−
nie jest z ochroną czci w procesie karnym.
W myśl art. 213 § 2 k.k., nie popełnia przestępstwa zniesła−
wienia (a zgodnie z art. 24 k.c. § 1 zd. pierwsze in fine k.c., nie
narusza dobra osobistego w postaci dobrego imienia – vide:
wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 sierpnia 1997 r.,
I ACr 416/9715) ten, kto publicznie podnosi lub rozgłasza praw−
dziwy16 zarzut służący społecznie uzasadnionemu interesowi.
Jest to kontratyp krytyki, czyli prawo do krytyki dozwolonej.
Jeśli kogoś zniesławimy, ale w sądzie udowodnimy, że nasze
zarzuty mają pokrycie w rzeczywistości i że podanie do pu−
blicznej wiadomości tych zarzutów służyło obronie społecznie
uzasadnionego interesu (a nie np. chęci zrewanżowania się),
to działamy w granicach krytyki dozwolonej. Wtedy przestęp−
stwa zniesławienia (i naruszenia dobrego imienia) nie ma, ale
pod warunkiem, że zarzuty te nie zostały wyrażone przy pomo−
cy słów powszechnie uznawanych za obraźliwe (forma wysło−
wienia). Ponadto, gdy sprawca działał w przeświadczeniu
o prawdziwości i/lub o obronie interesu społecznego, w grę
wchodzi prawo do „nieodpartego błędu”17 – wyprowadzone
z art. 29 k.k.18 (błąd co do kontratypu).

I.2.b) Naruszenie czci może nastąpić nie tylko poprzez
podanie nieprawdziwych faktów, lecz właśnie również poprzez
formę wysłowienia, co też stanowi przedmiot kontroli sądowej.
Słowa zawarte w krytyce powinny mieć uzasadnienie w „zasa−
dach współżycia społecznego”. Dlatego nie może być... tolero−
wana forma przekraczająca granice kulturalnego postępowania
powszechnie przez społeczeństwo akceptowanego – orzeczenie
SN z 9 czerwca 1976 r., I CR 176/7619. Krytyka polega na wypo−
wiadaniu opinii, chociażby ujemnej, używanie zaś wyrazów obe−
lżywych w krytyce jest niedopuszczalne – orzeczenie SN z 12
czerwca 1923 r., 1113 192320. W przeciwnym razie, tzn. gdy
w krytyce posłużono się słowami powszechnie uznawanymi za
obraźliwe, krytyka przestaje korzystać z ochrony prawnej.
Naruszenie odpowiedniej formy wypowiedzi rodzi zarówno
odpowiedzialność karną, jak i cywilną, nawet wówczas, gdy
z merytorycznego punktu autor krytyki miał rację21. W tym
kontekście o niewłaściwej formie krytyki jest mowa też
w orzecznictwie strasburskim22.
Np. słowo „kłamca”, „kłamliwy”, „kłamliwie” – oprócz ko−
notacji znaczeniowej (tak nazywamy kogoś, kto podaje niepraw−
dę) ma również konotacje obraźliwe i w związku z tym narusza
prawo – na co zwrócono uwagę w wymienionym wcześniej wy−
roku SA w Krakowie z 13 sierpnia 1997 r., I ACr 416/97. Orze−
czenie to dotyczy ochrony czci zewnętrznej na podstawie art.
24 k.c., ale powyższa uwaga nadaje się do zastosowania na
gruncie karnoprawnym. Posłużenie się słowem „kłamca”,
„kłamliwy”, „kłamliwie” – wyklucza możliwość zastosowania
art. 213 § 2 k.k., o czym stanowi art. 214 k.k. (i co wyprowadza−
my z art. 24 § 1 in fine k.c. w związku z art. 5 k.c.).
Obok znaczenia przedmiotowego wyrazu (rozumianego jako
wycinek rzeczywistości, czyli przedmiot, który danemu wyra−
zowi odpowiada23), językoznawcy wyodrębniają nacechowanie
dodatkowe24. Wyrazy nacechowane emocjonalnie, w przeci−
wieństwie do wyrazów neutralnych emocjonalnie, mają pewną
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nadwyżkę treści. Ta nadwyżka stanowi o nacechowaniu. Nace−
chowanie emocjonalne wyrazów pozwala wyrazić autorowi jego
stosunek do opisywanego zjawiska lub też zasugerować określony
stosunek do tych zjawisk słuchaczowi lub czytelnikowi. Najogól−
niej rzecz biorąc, stosunek ten może być negatywny lub pozytyw−
ny25. Określeniem neutralnym emocjonalnie jest np. właśnie
stwierdzenie: „mówi nieprawdę”, zaś słowem negatywnie nace−
chowanym emocjonalnie (obraźliwa konotacja): „kłamca”,
„kłamliwy”, „kłamliwie”. Podstawowa funkcja języka, czyli funk−
cja komunikatywna, odbywa się poprzez wyrazy neutralne emo−
cjonalnie. Funkcja ekspresywna służy do wyrażania stanów
emocjonalnych26 i tutaj korzysta się z wyrazów nacechowanych
emocjonalnie. Można ustalić nawet (co zresztą próbowano już
wielokrotnie robić) czy ułożyć coś w rodzaju „słownika” wyrazów
nacechowanych – z ich neutralnymi (nienacechowanymi) lub na−
cechowanymi w odmienny sposób „tłumaczeniami”...27.

I.2.c) Przekroczeniu granic krytyki dozwolonej określa się
mianem ekscesu krytyki – na wzór przekroczenia obrony ko−
niecznej (krytyka jest swego rodzaju społeczną „obroną koniecz−
ną”)28. Wypowiedź zawierająca obok elementów krytycznych
(elementów krytyki prawnie dozwolonej), elementy bezpraw−
ności – to eksces ekstensywny, zaś krytyka wyrażona w formie
obraźliwej jest ekscesem intensywnym29.„Stwierdzenie, że zai−
stniał eksces krytyki, a nie zniesławienie, może stanowić podsta−
wę do tzw. warunkowego umorzenia postępowania karnego. Nie
odnosi się to jednak do naruszenia czci i godności pod pozorem
krytyki30. Dodajmy, że w związku przekroczeniem granic stanu
wyższej konieczności i granic obrony koniecznej, doktryna
o ekscesie ekstensywnym mówi w przypadku naruszenia wa−
runku bezpośredniości niebezpieczeństwa31, kiedy obrona została
podjęta nim wystąpił zamach lub została podjęta bądź konty−
nuowana po ustaniu zamachu32. Zaś eksces intensywny pole−
ga na naruszeniu zasady subsydiarności lub proporcjonalności33,
czyli występuje w przypadku nadmiaru obrony, tzn. o ekscesie
intensywnym mówimy, jeśli zachodzi rażąca niewspółmierność
sposobu obrony do niebezpieczeństwa zamachu lub występuje ra−
żąca dysproporcja między wartością dóbr (napadniętego i napa−
stnika)34. Warunkiem koniecznym ekscesu jest wina, tzn.
sprawca musi mieć świadomość i co najmniej godzić się na to,
że używa nadmiernego środka obrony lub odparcia bezpośrednie−
go, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub
dobro jednostki albo, że jego działanie jest niewspółmierne w sto−
sunku do napadu – wyrok SN w wyroku z 11 sierpnia 1972 r.,
II KR 109/7235. Okoliczności, w których broni się napadnięty,
w zasadzie mają wpływ w sensie korzystnym na ocenę stopnia wi−
ny sprawcy oraz społecznego niebezpieczeństwa czynu– wyrok (7)
SN z 30 kwietnia 1974 r., VI KRN 26/7436.
I.3. Zniesławienie jest przestępstwem formalnym, czyli
chodzi jedynie o doprowadzenie do narażenia na utratę
w oczach innych dobrego imienia poprzez rozpowszechnianie
poniżających zarzutów, a nie rzeczywiste powstanie negatyw−
nej opinii o jednostce pokrzywdzonej. Wystarczy potencjalne
narażenie na szwank czci zewnętrznej – ta uwaga odnosi się
również do cywilnoprawnej ochrony czci zewnętrznej.
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I.4. Przestępstwo zniesławienia można popełnić tylko umy−
ślnie. Tutaj ciężar dowodu spoczywa po stronie oskarżyciela.
Sprawca musi mieć świadomość, że posługuje się zarzutami
nieprawdziwymi. Chodzi zarówno o:
• zamiar bezpośredni; gdy sprawca w sposób zamierzony
zniesławia lub znieważa;
• jak i ewentualny; gdy sprawca wprawdzie bezpośrednio
nie chce zniesławić, ale liczy się z tym (ma tego świado−
mość), że efektem jego wypowiedź może mieć charakter
zniesławiający, bo stawiane zarzuty nie sprawdził pod
względem prawdziwości (brak odpowiedniej staranności).
Dopełnienie staranności sprawia, że nie ma przestępstwa
zniesławienia, bowiem wykluczony zostaje zamiar bezpośredni
i ewentualny.
I.5. W związku z art. 24 § 1 zd. pierwsze k.c. i art. 213 k.k.,
przy ochronie czci mamy odejście od klasycznego rozkładu
ciężaru dowodu37. Z naruszeniem art. 6 i 24 § 1 w zw. z art. 43
KC przyjął Sąd Wojewódzki, że powoda obciążał ciężar przedsta−
wienia faktów wykazujących bezprawność działania pozwanego.
Art. 24 k.c. przerzuca ciężar dowodu na osobę, która przedsię−
wzięła działania zagrażające dobru osobistemu, wymagając od
niej udowodnienia okoliczności wyłączających bezprawność dzia−
łania. Bezprawność jest taką cechą działania, która polega na
jego sprzeczności z normami prawa lub zasadami współżycia spo−
łecznego, bez względu na winę, a nawet świadomość sprawcy –
wyrok SA w Poznaniu z 22 października 1991 r., I ACr
400/9038. W procesie karnym o ochronę czci wszelkie nieja−
sności dowodowe – ale tylko w zakresie art. 213 k.k. (czyli
przy zarzucie postawionym publicznie jedynie odnośnie praw−
dziwości i działania w obronie społecznie uzasadnionego inte−
resu39) – należy interpretować na korzyść pokrzywdzonego.
Chociaż oskarżyciel (podobnie jak powód) ma obowiązek pro−
cesowy udowodnić, że oskarżony (pozwany) postawił zarzuty,
czyli że wypowiedź atakująca cześć zewnętrzną w ogóle miała
miejsce. Odejście w prawie cywilnym i karnym przy ochronie
czci od klasycznego rozkładu ciężaru dowodu, oznacza wpro−
wadzenie domniemania bezprawności i w efekcie domniema−
nia nieprawdziwości.
I.6.a) Wymiar kary i środków karnych w przypadku prze−
stępstwa zniesławienia:
• na podstawie art. 212 § 1 i 2 k.k. – grzywna; ograniczenie
wolności; pozbawienie wolności;
• na podstawie art. 212 § 3 k.k. – nawiązka na rzecz
pokrzywdzonego albo na cel społeczny wskazany przez
pokrzywdzonego.
I.6.b) Wśród cywilnoprawnych środków ochronnych
czci40 pod względem dowodowym najłatwiejsze wydają się być:
• Powództwo o ustalenie praw niemajątkowych41 – art.
189 k.p.c. jako podstawa powództwa; na dopuszczalność
powództwa o ustalenie, że określone dobro osobiste przy−
sługuje konkretnej jednostce, jak również, że zostało za−
grożone już lub naruszone, SN zwraca uwagę w wyrokach
z 30 sierpnia 1974 r., I CR 384/7442 i z 6 listopada 1986 r.,
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I CR 317/86 (niepublikowane) oraz w uchwale z 22 wrze−
śnia 1995 r., III CZP 118/9543 – i pogląd ten powszechnie
akceptuje doktryna44 – chociaż początkowo SN stał na
stanowisku, że z powództwem z art. 189 k.p.c. można wy−
stąpić jedynie w sytuacji, gdy nie istnieje obawa dalszych
naruszeń dóbr osobistych – uchwała SN (7) z 24 lutego
1967 r., III PZP 41/6645.
• Żądanie zaniechania (na przyszłość, a więc profilaktycz−
nie) – art. 24 § 1 zd. pierwsze k.c. – gdy dobro osobiste
(tutaj dobre imię) jest zagrożone cudzym działaniem bez−
prawnym, ale nie zostało jeszcze naruszone i żądanie za−
niechania ma zapobiec naruszeniu.
• Żądanie zaniechania połączone z usunięciem skut−
ków naruszenia, w szczególności złożenie tzw. przepro−
sin, czyli oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowie−
dniej formie – art. 24 § 1 zd. drugie k.c. stosowany przez
sąd, w przypadku naruszenia dobrego imienia, obligato−
ryjnie – gdy do naruszenia dobrego imienia już doszło; tu−
taj w grę wchodzi też np. nakazanie zniszczenia niepraw−
dziwej opinii, na co zwraca uwagę SN w wyroku z 15 listo−
pada 1967 r., III PZP 41/6746; jak czytamy w tym wyroku:
Jeżeli opinia zawiera sformułowania nieprawdziwe... a na−
ruszające dobra osobiste..., przysługują... uprawnienia prze−
widziane w art. 24 par. 1 zd. 2 k.c. W szczególności... żąda−
nie zobowiązania... do zniszczenia oryginału takiej opinii,
skreślenia poszczególnych słów lub zdań w niej zawartych,
bądź wystawienia nowej opinii z pominięciem określonych
sformułowań. Wydanie opinii nie jest oświadczeniem woli
lecz oświadczeniem wiedzy i do takiego właśnie oświadcze −
nia ma zastosowanie art. 24 § 1 in fine k.c. (podkreślenie
moje – W.G.).
Można żądać zaniechania „tylko ściśle określonego działa−
nia”47. Powód winien wykazać przy tym realność obawy zagro−
żenia dobrego imienia w przyszłości – tak według SN w wyro−
ku z 26 lutego 1965 r., II CR 13/6548. Stan zagrożenia dóbr oso−
bistych winien być ujmowany w kategoriach obiektywnych
(podobnie jak i stan naruszenia), jako skutek określonego zacho−
wania, które obiektywnie rzecz ujmując mogło wywołać stan uza−
sadnionej obawy, że do naruszenia dóbr osobistych dojdzie. Stan
zagrożenie może występować przy tym niejako samoistnie (np.
przygotowanie do druku kompromitujących artykułów praso−
wych...) albo być konsekwencją dokonanego już w przeszłości na−
ruszenia dóbr osobistych, z czego można wywnioskować, iż owo
naruszeni może zostać ponowione...49. Miernika zagrożenia
i/lub naruszenia dobra osobistego doktryna i judykatura po−
szukuje przede wszystkim w opinii publicznej, która jest wyrazem
poglądów powszechnie akceptowanych przez społeczeństwo. Nie
decyduje subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony. (...) Na
pierwszy plan wysuwają się tutaj poglądy rozsądnych i uczciwie
myślących ludzi50.
Remedium na trudności dowodowe przy stanie zagrożenia,
na które zwraca uwagę doktryna51, ma być powództwo na pod−
stawie art. 189 k.p.c. Konieczną przesłanką materialnoprawną
powództwa o ustalenie jest obiektywnie istniejący interes pra−
wny powoda. Jest to interes szeroko pojmowanych praw i sto−
sunków prawnych52. Oczywiście, dowodowo łatwiejsza jest sy−

tuacja, kiedy dobro osobiste już zostało naruszone i żąda się
zaniechania na przyszłość. Pamiętać należy, że nie można żą−
dać ustalenia stanu faktycznego lub faktu53.
Oprócz wymienionych wcześniej roszczeń, w przypadku
naruszenia dobrego imienia przysługuje powództwo o za−
dośćuczynienie pieniężne54:
• za szkodę niemajątkową – art. 448 k.c. – zadośćuczy−
nienie (spośród omawianych tutaj roszczeń tylko to ma
charakter fakultatywny, gdyż przy naruszeniu dobra oso−
bistego sąd może je przyznać, ale odmowa przyznania
zadośćuczynienia powinna być oparta na obiektywnych
przesłankach55) – obowiązuje zasada odszkodowania
umiarkowanego56, czyli „odpowiedniej sumy”, która ma
być zasądzana (na rzecz poszkodowanego lub na cel spo−
łeczny przez niego wskazany) z uwzględnieniem zasady
proporcjonalności oraz takich przesłanek, jak siła nabyw−
cza waluty krajowej czy minimalne wynagrodzenie brutto
w kraju57.
• za szkodę majątkową będącą skutkiem naruszenia
dobrego imienia (art. 24 § 2 k.c.) – obowiązuje zasada
pełnego odszkodowania przewidziana art. 361 § 2 k.c.
Szkodę majątkową stanowi różnica między obecnym stanem
majątkowym poszkodowanego a tym, jaki by istniał, gdyby nie
nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Zadaniem wynagrodze−
nia szkody jest wyrównanie tej różnicy – orzeczenie SN z 11 lip−
ca 1957 r., 2 CR 304/57. Naprawienie szkody obejmuje zarów−
no straty, które poniósł poszkodowany, jak i korzyści, które
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 361
§ 2 k.c.), czyli chodzi właśnie o zasadę pełnego odszkodowa−
nia. Głównym źródłem obowiązku naprawienia szkody na mie−
niu wyrządzonej np. przez posłów poprzez prasę będą czyny
niedozwolone (art. 415 k.c.).
W myśl art. 361 § 1 k.c., odpowiedzialność odszkodowawczą
ponosi się tylko za normalne następstwa działania lub zanie−
chania, z których wynikła szkoda. Brane pod uwagę są więc je−
dynie następstwa typowe (zwykłe), czyli niebędące rezultatem
wyjątkowego zbiegu okoliczności. Ocena, czy mamy do czy−
nienia z normalnym związkiem przyczynowym – jak zwraca
uwagę SN w wyroku z 2 czerwca 1956 r., 3 CR 515/56 – powin−
na się opierać na całokształcie okoliczności sprawy oraz do−
świadczeniu życiowym (wiedza praktyczna) i wiedzy nauko−
wej. Ciężar dowodu spoczywa na poszkodowanym (art. 6 k.c.),
chociaż istnieją dla niego ułatwienia. Posługując się przepisa−
mi art. 231 k.p.c. (domniemanie faktyczne) i art. 322 k.p.c. (za−
sądzenie odpowiedniej sumy) można dojść do wniosku, że
odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści nie należy się
jedynie wtedy, gdy stopień prawdopodobieństwa uzyskania
korzyści był niewielki lub niemożliwy do ustalenia. Wystarczy
jeśli poszkodowany ustali istnienie związku przyczynowego
z dostateczną dozą prawdopodobieństwa58.
Według wyroku SN z 16 grudnia 1963 r., I CR 412/62 – po−
szkodowany jest zobowiązany udowodnić wystąpienie szkody.
Ustalenie jej wysokości należy do sądu (art. 322 k.p.c.), ale do−
piero, gdy poszkodowany wyczerpie wszystkie dostępne dowo−
dy – podkreśla SN w wyroku z 26 stycznia 1976 r., I CR 954/75.
Granicę odpowiedzialności odszkodowawczej określa normal−
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ny związek przyczynowy. Związek ten ma znaczenie podwójne,
tzn. jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodo−
wawczej i jednocześnie określa jej granice. Naprawienie szko−
dy ma w całości zrekompensować uszczerbek na mieniu. Nie
można jednak dopuścić do nieuzasadnionego wzbogacenia po−
szkodowanego. Szkoda majątkowa powstała wskutek narusze−
nia dobrego imienia spółki może polegać na spadku jej noto−
wań giełdowych.
Reasumując: Zgodnie z art. 415 k.c. – wystarczy, że po−
szkodowany wykaże, iż mógłby rzeczywiście uzyskać korzyści
majątkowe, gdyby poseł poprzez prasę nie naruszył jego do−
brego imienia, nie dopełniwszy obowiązku szczególnej staran−
ności59 (wina) przy ustalaniu faktów naruszających dobre imię
poszkodowanego, a sąd powinien zasądzić odszkodowanie za
szkodę na mieniu, nawet jeśli poszkodowany nie udowodni jej
wysokości; powszechnie przyjętym sposobem definiowania wi−
ny nieumyślnej jest określenie jej jako niedołożenie odpowie−
dniej staranności60.

II. Odpowiedź na pytanie opinii
W przypadku naruszania dobrego imienia PKN Orlen
przez członków Komisji Śledczej (lub przez kogokolwiek)
– Spółce przysługują trzy rodzaje środków prawnych:
1) Akt oskarżenia o zniesławienie (art. 212 k.k.).
2) Oparte na winie powództwo o odszkodowanie za szkodę
powstałą wskutek naruszenia dobrego imienia:
– za szkodę niemajątkową – art. 24 § 1 zd. trzecie i art.
448 k.c.;
– za szkodę majątkową – art. 415 k.c. w związku z art. 24
§ 2 k.c. (roszczenie fakultatywne).
3) Powództwa niemajątkowe nie oparte na winie:
– o ustalenie, że określone dobro osobiste przysługuje
konkretnej jednostce, jak również, że zostało zagrożo−
ne już lub naruszone – art. 189 k.p.c.;
– o zaniechanie – zgodnie z art. 24 § 1 zd. pierwsze k.c.;
gdy dobre imię jest zagrożone cudzym działaniem bez−
prawnym, ale nie zostało jeszcze naruszone, możliwe
jest żądanie mające zapobiec naruszeniu, (czyli jest to
powództwo profilaktyczne), którego warunkiem ko−
niecznym jest wykazanie przez powoda realności oba−
wy zagrożenia dobrego imienia w przyszłości;
– o zaniechanie połączone z żądaniem usunięcia skutków
naruszenia (w szczególności przeprosiny), gdy dobre
imię już zostało naruszone – art. 24 § 1 zd. pierwsze
i zd. drugie k.c.
«

«

«

Zgodnie z art. art. 95 ust. 2 Konstytucji i art. 7 ust. 1 ustawy
z 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej61 oraz
z wymienioną na wstępie uchwałą Sejmu – Komisja Śledcza nie
została powołana do wyjaśnienia nieprawidłowości wyrządzo−
nych przez PKN Orlen, w szczególności przez Zarząd czy
przez Radę Nadzorczą PKN, ale jest uprawniona wyłącznie do
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kontroli przedstawicieli rządu i administracji rządowej w zakre−
sie określonym uchwałą, poprzez pozyskiwanie informacji od
wszystkich podmiotów prawa62, w tym od przedstawicieli PKN
Orlen. Nie jest więc wykluczone, że przy okazji Komisja dzia−
łając zgodnie z art. 7 Konstytucji, może zauważać nieprawidło−
wości wewnątrz Spółki, w tym w zarządzaniu Spółką. Tymcza−
sem zwrot typu „afera Orlenu” sugeruje opinii publicznej, że
w tej Spółce doszło właśnie do jakichś nieprawidłowości spo−
wodowanych przez przedstawicieli Spółki. Słowo „afera” defi−
niowane jest przez językoznawców jako nieuczciwe, kolidujące
z prawem lub wykorzystujące luki prawne przedsięwzięcie, dzia−
łanie, zwykle o szerokim zasięgu...63. Zwrot ten ma określoną ko−
notację znaczeniową (m.in. kolidujące z prawem przedsięwzię−
cie) podlegającą weryfikacji w kategorii prawda−nieprawda
(dokładniej mówiąc, weryfikacji tej podlegają fakty, na podsta−
wie których wysuwa się ocenę odnośnie działań kolidujących
z prawem). Natomiast choćby ze względu na powszechność te−
go wyrażenia, trudno tutaj doszukać się negatywnego nace−
chowania emocjonalnego. Jednak, żeby członek Komisji Śled−
czej mógł posłużyć się zwrotem „afera Orlenu”, powinien dys−
ponować materiałem dowodowym (fakty) potwierdzającym
nieprawidłowości dokonane wewnątrz Spółki, (tj. przez jej
przedstawicieli). W przeciwnym razie należy mówić o bez−
prawności w rozumieniu art. 24 § 1 zd. pierwsze in fine k.c.
(i o bezprawności karnej – art. 212 w zw. z art. 213 § 2 k.k.).
Należy przy tym pamiętać: Po pierwsze – określenie „afera
Orlenu” niewątpliwie atakuje dobre imię tej Spółki. Po drugie
– w przypadku spółki prawa handlowego, tak jak w przypadku
każdej osoby prawnej, naruszenie dobrego imienia wiąże się
pośrednio (w sytuacji opisanej w art. 24 § 2 k.c. także bezpo−
średnio) z zakłóceniem czerpania zysku z prowadzonej działal−
n
ności gospodarczej64.
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