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oRzEczENlE
Flskus nle dosianie VAT
od pomocy drogowe|.
Usługi assistance
świadczone
na zlecenie zakładów
ubezpieczeniowych są
zwolnione z podalku, bo
polski uslawodawca źle
implementował
dyreKywę. +f,

REHABlLlTAcJA
F|rmy pod lupą
PFRON. Pracodawcy
zairudniający
niepełnosprawnych
pracowników mogą siq
spodziewać w na|bliższym
czasie kontroli. +C6

DANlNY
Gmlny szuka|ą docho-
dów. Opodaikowanie
bitlboardów sposobem
na uporządkowanie
pżestrzeni publicznej
w miaslach. łCl
ANAL|ZY l oPlNlE
Nasz wspólny lnter 5.
We władzach adwokatury
nie ma nikogo, kto chciałby
naruszać Prawa lub godzić
w interesy aplikanlów
- pisze Rafał Dębowski,
adwokal, członek
Naczelne| Rady
Adwokackiei. łC8

Emo$e nie dla sędziego
l Gniew i wzruszenie trzeba zostawić przed salą rozpraw
r Ich qawnianie w sądzie świadczy o braku profesjonalizmu
r Moze być to powodem wyłączenia sędziego bądz podwazenia wyroku

MAREKDoMAGAlsKl

W głośnym procesie Andersa
Breivika, sprawcy ubiegło-
rocznej masakry w Norwegii,
podczas prezentacji zdjęć za-
mordowanych nastolatków
sędzia nie wytrzymała i roz-
płakała się, a potem kilkarazy
ocierała łzy. Według jej kole-
gów można zrozumieć tę emo-
cjonalną reakcję, ale była ona
nieprofesjonalha i niedopusz -

cza]na.
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Czy sędzia moźe okuywać emoc]e
(np, gniew, wzruszenie) podczas
rozprawy?, W proc,

,urffi lĘ|nie

Opinie polskich praktyków
sądowychsąpodobne.

- Kiedyś sędzia krzyknął
do mnie: ,,Przecież golym
okiem widać, że chodzi panu
o zrujnowańe tego nieszczę-
śnika" - mówi adwokat Andrzej
Michalowski. - Sędzia wykro-
czył poza obowiązuj ące reguły
i został wyłączony ze sprawy.
Zupełnie inaczej oceniam na-
tomiast reagowanie sędziów
na nagalrne zachowania wo-
bec kogoś slabego, potrzebują-
cego życzliwości. To nie błąd,
ale wręcz obowiązek dobrego
sędziego.

- Zdarzyło mi się w okresie
stanu wojennego, że sędziemu
puściły nerwy (na korzyść
oskarżonych), ale zarządzil,
przerwę iprzeprosił - wspomi-
na adwokat czesław Jaworski.
- To minimum, musi on bowiem
zachować chlód i nie ulegać
emocjom, a już na pewno nie
możeichokazywać.

Adwokat Jerzy Naumann nie
mawąĘ|iwości:

- Nigdy nie widziałem pła-
czącego sędziego, alewiduje się
sędziów owładniętych zlymi
emocjami, Un|emożllwia lo wy-
mierzenie sprawledliwości, na-
5tępu|e sądowa kalasfrofa. Je-
śli sędz|ego opanowu|ą emoc|e
krófkolrwałe, wyslarczy prze-
]wa, Ieśll 5ą one glĘbokie, zale-
ga|ące - obowlązany iesl wyłą-
czyć slq ze sprawy.

Co najczęściej wyprowadza
sędziówzrównowagi?

Bezczelne, prowokacyjne za-
chowanie podsądnego. Rażące
kłamstwa świadka. Zdarzlo się
kiedyś np., że poirytowana sę-
dzia rzuciła na rozprawie: ,,Są-
dzi pani, że w to uwierzę?".
- Zdarza się oczywiście także,
że traci panorrańe nad sobą
adwokat czy prokuratoł ale oni
pozostają pod kontrolą sędzie-
go, od niego zatem wymagamy
więcej. Gdyby mnie się przltra-

Sędzia musi być nie tylko bezstronny - to jest fundament tego
zawodu, ale powinien także okazywać bezstronność.
Nie ma mowy o emocjach, zarówno o wzruszeniu, jak i złości.
Choć 1o czasem niezmiernie lrudne, musi być |ak skała
- na lym polega sźuka sprawowania iego urzędu. Nie powinien
nawet podnosić głosu, inaczei nie jest profesjonalistą. Zdazyło
mi się, że po wyroku podsądny, kióry przegrał sprawę, powiedział
w moją sironę: "Gdybym zapłacił, lobym wygra{!", zrobiło mi się
ciemno i niemal ryknęłam: ,,proszę wyiść'.'Na szczęście było
iuż po Wyroku.

+oPINIA

Teresa
Romer
sęfuia Sądu Najwyższego
w stanie spocrynku

fita taka sytuacja jak w Norwe-
gii, wystąliłbym o wyłączenie
sędziego - mówi adwokat Ja-
cekkondrack

Zarówno procedura kar-
na (art.4r kodeksu postępowa-
nia karnego), jak i cywil-
na (ań, 49 kodeksu postępowa.
nia rywilnego) mówią, że sę-
dzia podlega wyłączeniu z pro-
wadzenia sprawy, jeśli ńe byłĘ
bezstronny, Zaprzecza temu

DLA .Rz"

rozemocjonowanie czy płacz.
Z kolei niewyłączenie takiego
sędziego może być przyczyną
uchylenia wyroku, choć nie ma
tu automatu jak w przypadku
wyłączenia ,z moq prawa"
- gdynp. sędziaorzekaw spra-
wiekrewnego.w
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