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Pani

Anna Gąsiorowska

Redaktor Naczelna

Gazety Wyborczej Białystok

Sn.:~ C ~.~ (?~~: ft-~cft Lf ~ ,
Na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy Z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.

U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) i w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca

2002 r. (sygn. VCKN 1095/00, OSNC 2003/11/153) wnosz~ o zamieszczenie na

łamach Gazety Wyborczej Białystok poniższego sprostowania do artykułu pt.

"Umierają sądy 24-godzinne", autorstwa W. Wi~cko (Gazeta Wyborcza Białystok z

dnia 18 czerwca 2007 r.).

"W artykule Gazety Wyborczej Białystok z dnia 18 czerwca 2007 r. pt.

"Umierają sądy 24 - godzinne" zamieszczono nieprawdziwe informacje.

Nie jest prawdą, że "umierają sądy 24-godzinne". Zważywszy na

pejoratywne znaczenie słowa "umierać", podana przez dziennikarza

informacja nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji, panującej w sądach,

które prowadzą post~powanie przyspieszone.

Tzw. sądy 24-godzinne rozpocz~ły swą działalność 12 marca br. Do

końca maja br. w trybie przyspieszonym zapadło łącznie 14 005 wyroków

skazujących. W poszczególnych miesiącach liczba rozpatrywanych spraw

utrzymywała si~ na zbliżonym poziomie, przy czym kulminacja miała

miejsce w kwietniu, gdy skazano łącznie 5 179 osób. W miesiącu maju
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odnotowano 4 751skazań w trybie przyspieszonym. Wskazane dane w żaden

sposób nie uzasadniają informacji o rzekomej agonii tzw. sądów 24-

godzinnych, co dowodzi, że informacja podana w tytule publikacji nIe

znajduje odzwierciedlenia w faktach.

Nie jest również prawdą, że liczba spraw rozpatrywanych w trybie

przyspieszonym drastycznie spadła, w tym " (...) w Suwałkach i Sejnach

nawet o 80%
".

W Sądzie Rejonowym w Suwałkach, zarówno w kwietniu, jak i maju

br., liczba spraw w trybie przyspieszonym utrzymała si~ na niezmiennym

poziomie 21 spraw. Z kolei w Sądzie Rejonowym w Sejnach z 11 spraw w

kwietniu, liczba ta spadła do 8 w maju (a wi~c znacznie mniej niż o podane

przez dziennikarza 80%
)."

Marek Łukaszewicz
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