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Wydarzenia POLSAT 

Na podstawie art. 31 z/stany dnia 26 sgqnia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U .  Nr 5, poz. 

24 ze zm.) wnosze o zamieszczenie nastepujqcego sprostowania nieprawdziwych informacji, 

kt6re znalazly sic w ,,Wydarzeniach" TV Polsat z dnia 25 lutego 2007 r. o godz. 18.45, w 

zapowiedzi materialu Redaktora Roberta Gusty, wygloszonej przez Redaktor Beate Grabarczyk. 

Zapowiadajqc material dotyczqcy sqd6w 24-godzinnych, Redaktor Beata Grabarczyk 

stwierdza: ,,Mime, i e  sqdy 24-godzinne, tak szumnie zapowiadane przez Ministra 

SprawiedliwoSci, majq ruszyC za dwa tygodnie - 12 marca, w+i nie ma rozporz%dzeri do ustawy. 

Nie ma ich od czterech miesiecy". Zdanie to jest nieprawdziwe i wprowadza w blqd odbiorc6w 

materialu. 

W z*zku z tym, uprzejmie prosze o opublikowanie sprostowania nastepujqcej treici: 

,,Nie jest prawdq, i e  nie ma rozpomqdzen do nowelizacji kodyfikacji karnych, 

wprowadzajqcych tzw. sqdy 24-godzinne. Wszystkie uzy rozponqdzenia zosta* 

podpisane pnez Ministra SprawiedliwoSci i w y s b e  do publikacji w Dzienniku Ustaw". 

Projekty akt6w wykonawczych od stycznia 2006 r. konsultowane byly z podrniotami 

zainteresowanymi, w szczeg6lnoSci ze Srodowiskiem sedziowskim, prokuratorami, 

przedstawicielami korporacji adwokackiej (przesylajqc do uzgodnien projekt ustawy 

nowelizacyjnej dolqczone zostaly do niego projekty akt6w wykonawczych, kt6re w zasadniczym 

ksztalcie nie ulegky zrnianie). Ponadto, w pierwszej polowie lutego 2007 r. projekty akt6w 

wykonawczych w obecnym brzrnieniu, skierowane zostaly do prezes6w wszystkich sqd6w 



okgowych oraz prokuratorow apelacyjnych. Poza tym od grudnia 2006 r. Ministerstwo 

Sprawiedliwoici organizuje cykl szkoleli sedzi6w i prokurator6w w zakresie stosowania 

przepis6w o sqdach 24 - godzinnych. 

Prace legislacyjne nad rozporzqdzeniarni mogiy zostaC podjete, zgodnie z 

obowia,zujqcymi zasadami techniki prawodawczej, dopiero po opublikowaniu wspornnianej 

nowelizacji w Dzienniku Ustaw, co nastiqiio w dniu 11 grudnia 2006 r. 

Akty wykonawcze wejdq w iycie 12 marca 2007 r. Nie ma zatem iadnych obaw co do 

prawidiowego uruchomienia i dziaiania tzw. sqd6w 24-godzinnych. 

Rozpom&enie w sprawie zapewnienia oskarionemu moiliwoici korzystania z pomocy 

obroncy, jego wyboru w postepowaniu przyspieszonym oraz organiza j i  dyiur6w adwokackich, o 

kt6rym w Paristwa materiale m6wi Pan Andrzej Almert z Sqdu Okregowego w Krakowie, zostalo 

podpisane przez Ministra Sprawiedliwoici w dniu 22 lutego 2007 r. Tego samego dnia zostaio 

skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. 

Rozporzqdzenie Ministra Sprawiedliwoici w sprawie zrniany rozporzqdzenia - 

Regulamin wewnetrzny urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz 

rozporzqdzenie Ministra Sprawiedliwoici - Regulamin wewnetrzny urzedowania sqd6w 

powszechnych, zostaiy podpisane przez Ministra Sprawiedliwoici 23 lutego br. i tego samego 

dnia skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. 

Ponadto, nakiadem Ministerstwa w najbliiszych dniach ukaie sic komentam praktyczny 

do przepis6w o trybie przyspieszonym. 

Zapewniamy Paristwa, i e  Ministerstwo Sprawiedliwoici technicznie, logistycznie, 

finansowo i organizacyjnie pmygotowane jest do wejicia w iycie powyiszych kodyfikacji. 
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