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W związku z opublikowaniem w nr. 14. tygodnika „Przekrój”, zawierającego szereg nieprawdziwych treści, artykułu p. Rafała Madajczaka pt. „Chuliganów za ziobro”, na podstawie art. 31 ustawy Prawo Prasowe wnoszę o ich sprostowanie.

Autor o definicji występku o charakterze chuligańskim pojawiającym się w ministerialnym projekcie zmiany kodeksu karnego napisał: „To bardzo ogólna definicja. W tym jest wszystko – mówią adwokaci. Minister Ziobro tylko częściowo precyzuje: – Nowe przepisy wymierzone są nie tylko w boiskowych chuliganów, ale także w pijanych kierowców”. W nawiązaniu do tego fragmentu trzeba stwierdzić, że nie jest prawdą, jakoby Minister Zbigniew Ziobro częściowo precyzował definicję występku o charakterze chuligańskim, odnosząc go do pijanych kierowców. W rzeczywistości czyn polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego przez kierowcę będącego w stanie nietrzeźwości nie może być uznany za występek o charakterze chuligańskim zgodnie z definicją zawartą w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości, a przedstawioną w artykule. Minister Ziobro nigdy i nigdzie nie precyzował więc w taki sposób czynu chuligańskiego.

Niezgodna z prawdą jest także informacja, jakoby nowe przepisy w kodeksie postępowania karnego o postępowaniu przyspieszonym mogły objąć sprawę o domniemane znieważenie jednego z prokuratorów, która „toczy się obecnie przeciwko dziennikarzowi i naczelnemu >Przekroju<”. Sam Autor zauważył, że projekt przewiduje tryb przyspieszony wtedy, gdy sprawca czynu został ujęty na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub bezpośrednio potem. Nie jest zatem możliwe rozpoznawanie spraw o ewentualne znieważenie funkcjonariuszy publicznych za pośrednictwem środków masowego przekazu przez tzw. sądy 24-godzinne.

Autor wprowadza w błąd Czytelników, pisząc, że Minister zamierza wydłużyć godziny pracy sędziów. W rzeczywistości Minister nic takiego nie zamierza, gdyż nie ma takich uprawnień. Kwestia czasu pracy sędziów uregulowana jest ustawowo w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Art. 83 wspomnianej ustawy wyraźnie stanowi, że „czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań”.

Nieprawdę stanowi informacja, że „chuliganom nie będzie się wymierzać kar w zawieszeniu”. Dodany w projekcie zmiany kodeksu karnego paragraf 4. art. 69 brzmi: „Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim nie stosuje się zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny; sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach”. Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim jest więc możliwa tzw. kara w zawieszeniu.

Powtarzaną przez wiele mediów – w tym i przez „Przekrój” – nieprawdziwą informacją jest ta, że „z braku miejsc w więzieniach na wykonanie kary już dzisiaj czeka 40 tysięcy skazanych”. W rzeczywistości grupę osób, wobec których orzeczona kara pozbawienia wolności nie jest wykonywana, tworzą skazani, którym z różnych przyczyn (np. zdrowotnych, czy rodzinnych) odroczono wykonanie kary, bądź też skazani uchylający się od kary i nie stawiający się w zakładzie karnym.

W końcu nieprawdziwą jest informacja, jakoby projekt Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie usprawnienia postępowań w sprawach gospodarczych nie zajmował się kwestią egzekucji należności i komornikami. Faktycznie Ministerstwo przygotowało projekt nie tylko zmian w kodeksie postępowania cywilnego, ale również w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Biorąc pod uwagę tak dużą liczbę nieprawdziwych informacji zawartych tylko w jednym artykule, jak na wstępie wnoszę o ich sprostowanie.
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