
Arogancja i grolby wkradaja
siQ takze zalawq sqdziowsk4
TEMIDA j Proszg pana! Pan jest dzaju pehromocnikiem. Tak
Bral nieobecnego na Smieszny!Terazbgdziepizy- czy-tniczej, z pewnosci4 mial
rozprawie oslerionego chodzila publiczno$i iikla- prawo z$6sii-taki wnioseh w
z$ositvirniosefto jei dala wnioski? Gontarz pr6- iejkwestiiprawnicys4zgodni.
.nagrywanle,alezanim bowat dojsi do glosu, ale Niejesttak,2egdyicto3rieiest
zd+-yl:o:6 poqiedzie( nieskutecZnie: - -Panu nie stron4, to nie"mo2e skladaisqdziaiu2naniego przysluguje prawo glosu Zadnych wniosk6w. Moienakrzyczala. 2adnego. AIbo pan opuizcza przekazywac s4dowiinforma-

salg, albo pan cicho siedzi. cje,choibyochorobieuczest-

w Iniernecie niedawno furo- p"n"m ror-a#aa. zawraca .-;;;;;;tr 
"tit 

roto".i 
"rlyrg zrobil filmik z rozpra$y pan gtowq s4dowi. Jeszcze zarnknigcie oloa, by m6d l;-

"Starucha",la\t_61ej pioku- jedno slowo i zostanie pan pi$slSazeiprzebiegrozprawy.
rator chcial zablokowai jej ukarany za obrazg s4du.- - Przykro m| Ze dochodii

zwlaszcza tonem dalekim od \ r^ _ . _ _ r -_ : - _ . j _ ..r sgdzia z Warszawy, pragn4cy
uprzejmo6ci. Nagranie sgdzi l\awet rueWedza zichowai anonimowo3i.
Bo2enyW.zS4duRejonowe- __ _ -r_- -r___ _r_ _ j- Dodaje,2esqdzianiepowi-
goSzczecinCentrumprzebi- pOOSQOnyCn nle nien ujawniai emocji, krzy-
jatamto.A2strachpomySlei, rr___^_ _ _._ czei.Je3liwniosekbylnieza-
9o p1 byto, gdyby nagrari ta- UUmaCZy sadny, to sgdzia powinna go
kichbylowigcej-. :__^-*]^ ^-^ ^:: oddalii,alewcze$nlel wysiir-

romasz doniarz, mlody impeftynencji .[".a][."""."
przedsigbiorca ze Szczecina, ^ ^ ^r_, , Tyle m6wimy o kulturze
poszedl na sprawe brata o SQOAOW salis4dowej.Wtimprzypad-

ki przy legitymowaniu przez cym naruszeniLm tych zasai
policjg). Zrobil to, bo brat K.p.k. m6wi w art.3S7, Ze - ocenia adwokat Jerzy Na-
wyjechal za granicg - dostal s4dmo2e zezwoliiprzedsta- umann. - Sgdzia nie rlpre-
tampracA. wicielommedi6wnautrwa- zentuje siebie sam'ego, ale

- Przynioslem usprawie- Ianie obrazu i d2wigku z - przemawia w imieniu Rze-
dliwienie brataipoprosilem rozprawy, gdy uzasadniony czypospolitej. Ten majestat
ozgodgnanagr.j.wanieroz- interes spoleczny za tym jeifrai4co naruszony gdy
prawy. Nie wiedzialem, czy przemawia. S4d te2 ,wpaia sgdzia postgpuje obcesowo,
mam do t98o Prawo czy nie, zgodq" na reljestracjg d2wig- Wzyczy, daje upust wlasnl.rn
alepomy$lalem,2ezapytart. kunawniosekstrony,jeSlito dmocjom, posuwa sig-do
Przedstawilem s!9, a sgdzia nie utrudnia postgpowani4. drwin. Sprawiedliwosinigdy
namnienatycbmiastzkrzy- Tomasz Gontarz nie jest niejestarogancka.
kiem-relacjonuje,Rz". jednak dziennikarzem ani -MarekDomagalskiZanim zlo?yl wniosek o (formalnie) shon4, byi.rnoie _ . -
nagrywanie, sgdzia mu prze- wigc nie ma prawi db naery- $fl , fraement nagrania

rwali: panu nie przysluguje waniarozprarny, 
"froe 

to 6vi- H : zrozprawywSzczecinie
prawo skladania wniosk6w. stia dyskusyjn4 gdyzjestbra- wwvu.yaufube.ce*/riva*rh?
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DLA,,R.ZEC ZPO SPOLITEJ"

Nic nie usprawiedtiwia
braku kultury na sati rozpraw

*TERsseRouun
sl i-rzlq Seoi NaJwyiszrcal
w STANIE sP0czlfittll

Y: Co pani zdaniem sprawia, '
2e z ruku na rck rc5nle
liczba piszqcych slorgi
na ih funkcjonulqce
sqdy?
TrnEse Rourn: To chyba
wina sposobu ksztalcenia.
Podczas aplikacji i szkoleri
nie kladzie sig
wystarczaj4cego nacisku
na spos6b zachowania
sgdziego na sali. Wiedzanie
zast4pi zwyklej kultury i
empatii. Widai, 2e coraz
czg6ciej sig otym zapomina.

iqOzii na sati zachowywal
sle arcgancl@ i nlegrzecznie
- takh zazufy cz$to poiawiaiq
siewslqgach.

Sgdziowie czgsto
zapominaj4 o starej, ale
nadal bardzo aktualnej
zasadzie: sqdzia nie jest
panem spoleczeristwa tylko
ego slug4. Tymczasem
cowinni pamiqtad o tej roli
nie robii laski stronie,

<t6ra staje przed s4dem.
tym bardziej 2e bycie
iwiadkiem to obowi4zek.

trzed lily byrvalo lepiei?
lzy danniei sqdziowie
achowyrvall siq bz azutu?

Bywaly incydenty,
ale spoleczny odbi6r
urzgdu sgdziego byl
zupelnie inny. Nie wszyscy
wynosz4 dziS dobre
wychowanie z domu,
a podczas studi6w wielu
wykladowc6w tego
nie uczy, bo nie ma takiego
obowi4zku. Wielu mo2e te2
brakowai odpowiedniego
przygotowania. Dlatego od
tego powinna byi aplikacia

A nie jesf...

_ Sl<oro m6wi sig o rosnEcej
liczbie skarg, to niejest.
Widai,2e nie spelrria swojej
roli.

Moie to spoleczensfyyo Fst
baddei Swiadome fego, co mu
wolnq o co moiervalczyG
ifrcchqwiqcei wle o pnwie?

JeSli tak jest, to tylko
dobrze Swiadczy
o spoteczenstwie. Po prostu
wie,2e mo2e wyrnagai
od sgdziego, by bylgrzeczny
i kultdralny. KiedyS
nie trzeba bylo o tlm
przypominad i o to zabiegad.

A mo2e sqdziowie sq
pzemqczeni, zbyt obciaZeni

i czqSciej brakuje im sil
na uSmiechanie siq do strcn
igneczne zachovanie?

Toniejest2adne :

usprawiedliwienie.
Wdodatkuiztyrn
przepracowaniem te2 nie jest
najgorzej. Rzeczywi3cie
sprawjest du2o wiecei,
ale sgdziowie dostaj4 1e2
wsparcie techniczne,
komputery, pomoc
urzgdnik6w, asystent6w...
To wszystko im pomaga.
Fakt, 2e sgdzia bgdzie na sali
arogancki i nie gr zeczny,
nie odejmie mu pracy. Ka2dy
powinien o tym pamigtai.
Zwlaszcza 2e wizyta w s4dzie
to dla stron czy 6wiadk6w
ogromny stres. Wielu z nich
przychodzi do s4du pierwszy
i oslatni raz w 2yciu. I sgdzia
powinien miei to na uwadze.

Gzasem iednaksqd musi
podnieS( glos i ost,zei
zaruagowal.. '

OczywiScie, ie tak.
Na sali rozpraw mirsi
panowai porz4dek.
JeSIi ktoS go zakl6ca,
to takie zachowanie
musi sig spotkai z reakcj4.
Nawet surowq w postaci
nakazu opuszczenia sali.
Ale taka ostra reakcja ma
byi odpowiedzi4 na akcjq,
a nie pokazaniem: ja tutaj
rz4dzg, wszystko mi wolno,
i ka2dy musi mnie sluchai.'

-rozmawiala Agata
- Iukaszewicz
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