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	Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo Prasowe wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji, które znalazły się w artykule pt. „Występek, który poróżnił prawników” („Gazeta Prawna”, 27.03.2006) autorstwa Piotra Trochy.

Autor, opisując projekt Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący zmian w ustawodawstwie mających na celu wprowadzenie tzw. sądów 24-godzinnych, powoływał się na propozycję z grudnia 2005. Tymczasem w dniu publikacji artykułu Ministerstwo miało gotowy już nieco zmieniony projekt, z którym opinia publiczna oraz dziennikarze mogli się zapoznać na wcześniej zwołanej konferencji prasowej poświęconej temu zagadnieniu oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl 
Stąd też artykuł niezgodnie z prawdą podaje, iż występek chuligański w propozycji Ministerstwa to „występek umyślny, którego sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie zasad porządku prawnego”. W rzeczywistości w dostępnym dla Autora projekcie zmian w kodeksie karnym występek chuligański definiowany jest jako „występek, polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatnym do użycia mienia, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego”, a więc bardziej wąsko niż jest to przedstawione w artykule.

Równie nieprawdziwa jest informacja, jakoby skutkiem krytycznej oceny wspomnianego projektu Ministerstwa, dokonanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, było odwołanie - na wniosek Ministra Zbigniewa Ziobro - profesora Stanisława Waltosia z funkcji przewodniczącego Komisji. W rzeczywistości przyczyną wniosku Ministra były niemerytoryczne i nieustające ataki członków Komisji na pomysły rządowe dotyczące reformy prawa karnego, a także skrajnie odmienne poglądy profesora Waltosia i kierownictwa Ministerstwa na politykę karną państwa, nie zaś jednorazowa krytyka dotycząca jednego z projektów.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek o sprostowanie nieprawdziwych treści przekazanych w artykule jest zasadny.
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