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WEZWANIE 

DO ZAPRZESTANIA NARUSZANIA DÓBR OSOBISTYCH 

 

Niniejszym, wzywam Panią do natychmiastowego zaprzestania naruszania moich dóbr 

osobistych, które to naruszenie dokonywane jest w szczególności poprzez regularne kierowanie 

do mnie gestów powszechnie uznawanych za obraźliwe, jak również bezprawne utrwalanie 

mojego wizerunku za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. 

 

Zgodnie  art. 23 Kodeksu cywilnego „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, 

wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 

korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i 

racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego”. Zgodnie z art. 24 §1 Kodeksu 

cywilnego „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać 

zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia 

może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności 

potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie 

odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on 

również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na 

wskazany cel społeczny”. 

 

Systematycznie podejmowane przez Panią działania niewątpliwie naruszają moje dobra 

osobiste, w tym m.in. godność, prawo do spokojnego życia, czy też ochronę wizerunku. Jak 

stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 03.08.2020 r., sygn. I ACa 770/19: 

„Dokonując oceny, czy doszło do naruszenia danego dobra osobistego, należy odnosić się do 

poglądów panujących w społeczeństwie, posługiwać się przy tym abstrakcyjnym wzorcem, nie 

zaś odwoływać się do jednostkowych, subiektywnych odczuć i ocen osoby pokrzywdzonej.” 

Niewątpliwym jest, iż nagrywanie wizerunku bez zgody osoby nagrywanej lub kierowanie do niej 



obraźliwych gestów (tzw. środkowy palec) powszechnie uchodzi za niedopuszczalne. 

Naruszenia te niewątpliwie mają również charakter bezprawny, gdyż żaden z przepisów 

prawnych nie uprawnia Pani do podejmowania wobec mnie tego typu działań. Czyni to niniejsze 

wezwanie w pełni uzasadnionym. 

 

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 24 §1 Kodeksu cywilnego, osoba której dobra osobiste 

zostały naruszone może żądać m.in. „zaniechania tego działania” oraz „zadośćuczynienia 

pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”. W 

przypadku dalszego utrzymywania się stanu naruszania moich dóbr osobistych, sprawa 

dotycząca zaniechania działań, żądania publicznych przeprosin oraz zapłaty określonych kwot 

pieniężnych może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. 
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