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Rozprawa oostaruchao'
iednak bez cenzury
s4DowNlcrwo lWnioskiem o konffolq prasowych nagrari prokurator dal zielone

Swiatto do szukania podtekst6w politycznych w procesie ,,Starucha'.
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MAREK DOMAGAI]SKI

W Internecie, m.in. na YouTube,
kra2a filmiki z rozprawy,Sta-
rucha", na K6rych prokirrator
Walerian Janas sirrzeciwia sig
nagrywaniu rozprawy. Jego
r,iysl4pienie m o2na zrozumi. ei
jako pr6bq ocenzurowania re-
lacji prasowych z procesu.,

Z polifycznym
podlekstem

Pierwsza rozprawa Piotra
Staruchowicza, lidera kibi-
c6w Legii oskarZonego o
udzial w obrocie amfetamin4,
odbyla sig 8 maja. Sprawa
wywoluje emocje i pos4dze-
nia o polityczny podtekst.

"Staruch" zaslyn4l m.in. jako
autor antyrz4dowego hdsla:
,Donald matole, tw6j rz4d
obal4 kibole".

Dlatego mecenas Marek
Malecki, obrofca,starucha",
wyst4pil we wlasnym imieniu
oraz przybylych na proces
dziennikarzy o zgodg na na-
grywanie rozprauy.

Przeciwko takiemu wnio-
skowi zdecydowanie zaprote-
stowal Walerian Janas, pro-
kurator. M6wi1, 2e nagrywa-
nie przer media nie jest
standardem w piocedurze
karnej i praktyce s4dowej.
Je2eli s4d widzi tak4 potrze-
bg, to powinien zapewnii
odpowiednie urz4dzenie i
osobg, kt6ra dokona nagra-
nia, aby nie stracil nad nimi
kontroli. Bez kontroli s4du
,wycinki bgd4 wyrywane z

kontekstu, a na,drugi dzieli
bqdziemy mieli r62ne relacje
przedstawiaj4ce sprawg w
zale2no3ci od punktu widze-
nia strony relacjonuj4cej w
mediach, a s4d tego nie bg-
dzi,e m6gl kontrolowai".

Na pytanie sgdziego Marci-
na Patrl'o podstawq prawn4
takiego sprzeciwu prokurator
odpowiedzial, Ze to nie jego
rola, a s4d powinien sam wy-
ci4gn4i wnroski z przepis6w.

Nic dziwnego, 2e prokurator
ich ,nie przeds'tawil. Takich
przepis6w bowiem nie ma.
Artykuly 3s7-558 kodeksu
postgpowania karnego stano-
wi4, 2e s4d mo2e zezwoli(
przedstawicielom radia, tele-
wizji, filmu i prasyna utrwala-
nie rozprawy, je3li interes
spoleczny za tym przemawia,
a nie bgdzie to utrudniai
prowadzenia rozprawy, i wa2-
ny interes uczdstnika postgpo-
waniatemu sig nie sprzeciwia.

Co wigcej, s4d mo2e pozwo.
lii samej stronie, np. oskar2o-
nemu, na nagrywanie (audio)
rozprarvy. Z tW 2e s4d mo2e
okre6lii warunki, od kt6rych
uzale2nia wydanie zezwolenia.

Bqdzieiawna

Sqdzia oddalil wniosek
prokuratora; Zapowiedzial
te2, 2e kolejna rozprawa bg-
dzie nagrywana r6wnie2 przez
s4d, je2eli bgd4 mo2liwosci
techniczne.

- S4d mo2e zarz4dzi(wla-
sne nagrywanie przebiegu
rozprawy, ale nie ma ono nic
wsp6lnego z nagraniami me-
di6w - wskazuie adwokat Mi-
kolaj Pietrzak. - JawnoSi roz-
prawy oraz dostgp medi6w
jest fundamentaln4 zasad4
qrwilizowanego procesu.

Co o tym incydencie s4dz4
inni prawnicy zajmuj4cy sig
sprawalni kamymi i prasowymi?

- Nikt nie twierdzi, 2e roz-
prawg mo2na nagrywad na
2ywiol, ale ograniczenia proce-
dury karnej trzeba widziei w
kontekScie konst5rtucyjnej za-
sady wolno3ci prasy (art: t4

w:.......
r Dziqki lnlernelowi wpadkq prokuraton Janasa mogq oglqdae

mitiony os6b

konstytucji), wolnoSci pozy.
skiwania i rozpowszechniania
informacji (art. 54 ust. r) i zaka-
zu cenzury prewencyjnej (art.
54 ust.2) - wskazuje adwokat
Antoni Bojafczyk z Katedry
Prawa Karnego UKSW. - S4d
zatem nie r4o2e wplywai na to,
w jaki spos6b materialy z roz-
prawy zostan4 wykorzystane
przez dziennikarzy. Ci
maj4 prawo, czego sig tak
obawia prokurator, przedsta-
wiai sprawg ze swojego punk-
tu widzenia. Musz4 tylko pa-
mietai o zakazie ferowania
ocen co do rozstrzygnigcia
przed wyrokierir w pierwszej
instancji, respektowai ochro-
ng wizerunku niekt6rych
uczestnik6w, co rbguluje pra-
wo prasowe. Ingerowanie w
montaZ publikacji byloby
cenzurowaniem sprawozdaw-
czoSci s4dowej - dodaje.
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Tesfowanie sqdziego

- Sgdzia wykazal sig ogrom-
nym spokojem i taktem. Za-
chowaniem prokuratora je-
stem natomiast zbulwersowa-
ny, jego wywody nie mialy
2adnego oparcia w procedurze

- m6qi adwokat Grzegorz
Kuczyriski. .- Smiem twierdzii,
2e wypowiedl ta powinna zo-
stai poddana ocenie dyscypli-
narnej - dodaje.

Nieco inaczej na sprawq
patrzy adwokat Jerzy Na-
umann. Jego zdaniem w pro-
cesie s4dowym gla sie tak, jak
sgdziapozwala.

- Na sali s4dowej rz4dzi nie
prokurator, nie adwokat, lecz
wlaSnie sgdzia. Je2eli dzieje
sig inaczej, to nie jest to win4
oskarZyciela ani obroricy, ale
sgdziego. Bo to on musiumiei
poskrornii swawolnik6w na
sali rozpraw. Nie mo2na miei
pretensji do stron, kt6re testu-
j4, na ile mog4 sobie pozwolii.
S4d to tak2e pole psycholo-
gicznych zmagari. S gdzia moie
albo uderzyi w st6l, albo
skarcii dokazuj4cego post
factum. W tej sprawie wybral
tg drug4 metodg i zastosowal
j4 w spos6b wzbudzaj4cy po-
dziw W4tpliwe jest jednak, czy
prokurator odebral lekcjg.
Nale2y zaloiyf. 2e YouTube
dopelni dziela - wyjaSnia. s
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