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Jawno6d rozprawy
oznacza wolno S d relacj i

rE\rrDA i W sprawie Brunona Kwretruaopnygotowywanie zamachu s4d zakazal

dziennikarzom podawania czqSci fakt6w, a na adwokat6w doni6sl do korporacji.

MAREKDOMAGAEKI

Adwokatom s4d zarzucil, 2e
sprawg komentuj4. Czy ma do
tego prawo?

S 4d postanowil zawiadomii
prokuraturq i Radg Adwokac-
k4 o ostatnich publikacjach na
temat procesu. W jego ocenie
jedna z nich mogla ujawnii
tajne wiadomoSci ze Sledztwa
(art. z4r kodeksu karnego). Do
Rady Adwokackiej zwr6cil siq
z kolei o wszczqcie dyscyplina-
rek przeciwko obroricom,
kt6rzy wypowiadali siq o
sprawie, w ocenie s4du, nie-
zgodnie z prawd4.

Zbytnia interencja

Jak powiedziala sqdzia
Aleksandra Almert, chodzilo o
to, 2e m6wili w gazecie, jakobY
lawnicy brali udzial w decyzji
o przedlu2eniu aresztu bez
zapoznania sig z materialami

w kancelarii tajnej, tymczasem
akta te kilkakrotnie byly spro-
wadzane na rozprawy. Zawia-
domienie dotyczy tak2e adwo-
kata Zbigrriewa CwiEkalskiego,
kt6ry te informacje komento-
wal, chocia2 nie mial do czy-
nienia ze spraw4.

- Nie bardzo rozumiem, o
jakim naruszeniu tajemnicy
rozprawy mo2na m6wii, gdy
jestonajawna - m6wi adwokat
Krzysztof CzyZewski. - Nie
mo2na jednoczeSnie miei
jawnej i niejawnej rozprawy;
procedura nie zna jawnoSci
ograniczonej czy warunkowej.
Skoro dziennikarze i wszystkie
inne osoby sig mogly przyslu-
chiwai rozprawie i zeznaniom,
to nie widzq mo2liwo$ci ust-
nego zakazania im komento-
wania tych zeznan lub prze-
biegu rozprawy.

- S4d mo2e ograniczyi
spos6b nagrywania jawnej
rozprawy, ale nie ma przepi-
s6w, kt6re uprawnialybygo do
ingerencji w tzw. sprawozdaw-

czo6i s4dow4 -.rn6wi z kolei
adwokat Gr zegorz Kuczyriski,
wsp6lautor komentarza do
prawa prasowego. - Je2eli
rozprawa (ej cz95i) odbywa
sig jawnie, to sprawozdanie w
mediach dokonane przez
dziennikarzy jest zgodne z
prawem. Sugestie s4du oce-
niam jako zbyt daleko id4ce,
ingeruj4ce w wolrloSi prasy.

Rola sqdu i adwokata

Zdaniem adwokata Jerzego
Naumanna sprawozdawca
s4dowy powinien sam ocenii,
kt6re fragmenty rozprawy
pomin4i lub przytoczyd tylko
oglgdnie, aby nie wplyn4i na
przebieg procesu. Trzeba tu
nie tylko warsztatu, ale przede
wszystkim dochowania stan-
dard6w etyki dziennikarskiej,
w kt6rej m.in. zawiera siq
zdrowyrozs4dek.

Adwokat natomiast nie jest
powolany do sprawozdawania

prasie przebiegu procesu. Ma
bronii oskar2onego, przeko-
nat sqdzi6w a nie dziennika-
rzy. Niedopuszczalne jest po-
lemizowanie obroricy z decy-
zjami s4du poza sal4 s4dow4.
Adwokat, kt6remu sig myli oko
kamery z okiem sgdziego,
stawia pod znakiem zapytania
wlasne przygotowanie do za-
wodu. Komentowanie prze-
biegu procesu przez prawni-
k6w, kt6rzy nie bior4 udzialu
w sprawie, musi byi zawsze
oglgdne.

- W4tpiq, by moZna bylo
zabraniai adwokatowi nieza-
anga2owanemu w sprawq ko-
mentowania upublicznionych
informacji z rozprawy - dodaje
mec. CzyZewski. - Gdybynaru-
szal np. dobre imiq sgdziego,
ten m6glbyvr,yst4pii z pozwem
za takie naruszenie. s
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