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Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. PrawoPrasowe
(Dz. U. Nr 5, poz. 24 z pózno zm.) wnosze o zamieszczenie sprostowania
nieprawdziwych

i niescislych

,,°

który

czlowieku,

mial

informacji,
pogrzebac

które

znalazly

Zbigniewa

sie w artykule

Ziobre",

pt.:

opublikowanym

w "Dzienniku" 5 - 6.04.2008.
Autor

artykulu

Sprawiedliwosci

-

Zbigniew

Pan

Piotr

Gursztyn

stwierdza,

jakoby

Minister

Cwiakalski "EkspertYze napisal i dla K"?)'sztofa Popenc!Y,

a.rystentaMarka Dochnala, ko"?)'stna tez dla Dochnala, skadinad znqjomego Z czasów
uniwer.ryteckich ".

N alezy podkreslic,

ze opinia

dotyczaca

czynnego) byla wylacznie naukowa i teoretyczna

art. 229 § 6 k.k. (lapownictwa
interpretacja

przepisu prawa

karnego, a nie opinia w konkretnej sprawie. Minister Zbigniew Cwiakalski, nie mial
wiedzy i wplywu

na to w jakiej sprawie zostanie

wykorzystana

przygotowana

wykladnia przepisu, zwlaszcza, ze Pani adwokat, która zwrócila sie z wnioskiem
o

przygotowanie

Cwiakalskiego
informowania,
przygotowana

opinii

prawnej,

nie

o celu jej uzyskania.
na

uzytek

jakiej

poinformowala

Ponadto

sprawy

adwokat

zostala

ona

Ministra

Zbigniewa

nie miala

obowiazku

zamówiona.

Opinia

przez Ministra Zbigniewa Cwiakalskiego mogla byc równie dobrze

2

wykorzystanaw jakiejkolwiekinnej sprawie dot. art. 229 § 6 k.k., tym bardziej, ze
ZbigniewCwiakalskisporzadzil ja jakoprofesor uniwersytecki,a nie jako adwokat.
Warto
w

podkreslic,

rozszerzonej

wspólczesnej

ze wykladnia

wersji

w ksiazce

przestepczosci"

tego

pt.:

przepisu

"Nauki

zostala

penalne

opublikowana

wobec

problemów

(tytul opinii: Ujawnienieprzestepstwa na podstawie art.

229 §. 6 k.k. a pr.ry;eciekonstrukCji"tzw. 'ci)nu ciqglego),wydanej przez Wolters Kluwer
Polska w 2007 r., co dodatkowo

przemawia

za jej teoretycznym

i naukowym

charakterem.
Minister

Zbigniew

Cwiakalski,

doktryny prawa karnego,

przygotowal

przepisów,

które

i opracowujac

zostaly

jako ceniony

i przedstawiciel

w swej karierze zawodowej

wykorzystane

je, zawsze kierowal

adwokat

lacznie

sie wylacznie

interpretacje

w kilkudziesieciu

sprawach

tym, by byly one oparte na

mozliwie najlepszej posiadanej wiedzy, a nie jakimikolwiek innymi przeslankami.
Autor ponadto

pisze, ze Minister Zbigniew Cwiakalski byl obronca: "Piotra

Bykowskiego (wlascicieladwóch banków, które zbankrutowa!J w di!w1!Jchokolicznosciach)".
Taka sytuacja nigdy nie miala miejsca.
Autor

pisze, ze Minister

Zbigniew

Cwiakalski "Jako pelnomocnik Henryka

Stoklory bronil jego firmy Parmutil w procesie wytocZ°1!Jm przez
któr.ry zadali zamkniecia zakladu

okolicZ1!Jch mieszkanców,

utYlizaCji"odpadów ilVierzerych -

zródla smrodu

i zanieci)szczen. Przeciwnikiem !ry!J dwie organizaCjereprezent~jace okoliczna ludnosc
- Stowar.ryszenieEkologiczne Pr.ry;f1ciólZiemi Nadnoteckiej i Ruch Przeciw Bezradnosci
Spolecznf!j".Minister nie byl pelnomocnikiem

w tej sprawie.

W zwiazku z tym wnosze o opublikowanie

przez "Dziennik"

sprostowania

nastepujacej tresci:
"Opinia przygotowana w 2006 r. przez Zbigniewa

Cwiakalskiego,

obecnie Ministra Sprawiedliwosci dotyczaca wykladni art. 229 § 6 kk byla
wylacznie

naukowa,

teoretyczna

interpretacja przepisu

prawa karnego.

Minister nie mial wplywu na to w jakiej sprawie zostanie wykorzystana.
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Nie jest prawdziwa informacja, ze Minister Zbigniew Cwiakalski byl
obronca Piotra Bykowskiego.
Nieprawda
pelnomocnikiem

jest równiez,

ze Minister

Zbigniew

Cwiakalski

byl

Henryka Stoklosy w procesie dotyczacym firmy Farmutil,

wytoczonym przez okolicznych mieszkanców".
Wnosze o opublikowanie przedmiotowego sprostowania w terminie i formie
wynikajacej z art. 32 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. PrawoPrasowe.
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