
TaSmy powurna badai niezaJezna insgrtucja
PROGEDURY badai ABW - instJrtucja kon- macji mog4cych miei istotne
lo' -2e 

po!tg_$9 zqdowl ABW trolowana przez rz4d? Stwarza znaizenie-dla ochrony bezpie-
bada no5nlld l_nagranla - t9 rlzyko, a przynajmniej po- czefistwa wewngtrzn-ego pan-
z fzv. afery taSmowel, budzl dejrzenia, 2e zdobyte informa- stwa i jego porz4dku koinsf.tu-
zasilzdenlanlekrgvch cje ABW mo2e przekazywad cynelo, czyu ,,isw nie tj.tto
pnwnlk6r.Formalniema. _ przelo2onym: szefowi MSW, nioZe, ae nawet ma prawny
prawo, ale byloby leplel,gdyby premierowi. A ci mog4 je wy- obowi4zek, przekizywad
to tobll nbzab2ny podmlot korzystywai politycini-e. ciy wlasciwym orginom zo6uyte

Zbadanie nosnik6w, kt6re n46 podejrzeri o manipulacje staje zatem, czy w tym-3ledz-

sluchanychrozm6w,prokura- NoSniki podsluchanych ar. r .
turazlecilaABW(aczg6d Cen- rozm6ws4dowodemwSledz- NleZaleZnOSC
tralnemu Laboratorium Kry- twie, zatem ich zbadanie po- r ,

qinalistycznemu Komendy winno byd -przeprowadzone pIOKtlI€l,tUf/
Gl6wnej Policji). Jak powie- przez powolanych przez pro- r r r
dziata"iz;pro"liuatorhenata i.utatoi"ui"giicrt. '---- '-- ZySkalaby, gdyby
Mazur, rzecznik Prokuratury Bieglymimog4byifunkcjo- - r.,
okrqgbwej warszawi-piagi, . nariuiie p"ri.ii i"u es'w. ,,polityczne" taSmy
takajestpraktykawsprawach, Podstawyprawnej do specia- ,'- , ;
wtt6rychwctrodziwglekwe- tistycznychbaq""pt"#E" badal np. insryfut
stia tajemnicy paristwowej. nych przez ABW moina sig -

Jednak2e w Sledztwie w doszukai w art. 21 ust. 2
sprawie katastrofy smoleri- ustawyoAgencjiBezpieczeri-
skiej,duzowa2niejszej,proku- stwa Wewnetrznego i Agencji twie takpowinno byi.
ratura korzystala z potencjalu wywiadu. Pozwala on ABw - Je2eli oderwiemy sig od
m.in. Instytutu Ekspertyz S4- "wykonywai czynnodci na Sci3lejgzykowowykladanego
dowych im. prof. Jana Sehna, polecenie s4du lub prokura- prawa i popatrzvmv na nie z

Za ntezalre2nymi ekspertam i
opowiada sig adwokat Jerzy
Naumann.

- Z doniesieri prasowych
wiadomo, 2e ju2 w kilku wy-
padkach bohaterami nagrari
s4 czlonkowie rz4du, kwestia
trafnoSci wyboru ABW jako
opiniuj4cej dowody proceso-
we jest wigc jak najbardziej
praktyczna - tlumaczy.

Dlaczego jest to niefortun-
ne? - Gdy2 daje asumpt do
wysuwania zarzutu, 2e ABW
moZe nie byi wystarczaj4co
obiektywna, rzetelna i bez-
stronna podczas sporz4dzania
ekspertyz, poniewaZ znajduje
siq pod faktyczn4 kontrol4
rz4du - wyja3nia.

I podkreSla, 2e nie chodzi o
to, czy tego rodzaju zazut jest
dostatecznie uprawniony, tyl-
ko o to, 2e stwarzanie pretek-
stu do rozwa2ari, w kt6rych w
og6le moZe byi wysuwany,
wydaje sig calkowicie niepo-
trzebne.

Prokuratura ma do dyspo-
zycji caly wachlarz specjali-
stycznych plac6wek przygoto -
wanych do opracowania do-
wod6w z nagra-ri, kt6re nie s4
zale2ne od czynnik6w rz4do-
u,ych. Gdyby to one przepro-
wadzily badania, nikt nie
m6glby rozs4dnie lcwestiono-
wai wynik6w pracy zatudnio-
nych w nich specjalist6w

-MarekDomagakki

dowychim. prof. Janaclowych im. prol. Jana Sehna, polecenie s4du lub prokura- prawa i
kt6regorenomainiezale2no6i torawzakresie okreSlonymw punktu

prawa i popatrzymy na nie z
punktu widzenia innych war-

nie budz4 w4tpliwo6ci. Walor kodeksie postgpowania kar- toSci, takich jak transparent-
takich instytucji polega na nego". no6d2yciapublicznego,ta5myrarqcn rnsrJruucJt porega na nego'-. nosczycrapubfcznego,tasmy
tym,2enies4zale2neodczyn- AdwokatPawellgnatjewnie powinna badai niezale2na
nik6w rz4dowych i przez to ma w4tpliwoSci, 2e zdobyte plac6wka. Ale
nikt nie mo2e kwestionowai informacjeABWmo2eprzeka- konieckoric6l

plac6wka. Ale pamiqtajmy, 2e
koniec koric6w wszelkie decy-

wynik6w pracy specjalist6w zywaiprzelo2onym. zje w postgpowaniu
tampracuj4cych.

wac przeiozonJrm. zJe wpostQpowauuprzygoto-
- Do zadari ABW naleiy wawczympodejmieprokura-
yskiwanie, analizowanie, tor - twierdzi adwokat PawelCzy zatem tak dra2liwe do- uzyskiwanie, analizowanie,

wodyjaknoSnikiznagraniami przetwarzanie i przekazywa- Litwiriski z Instytutu Aller-
ze sprawytaSmowej powinna niewla6ciwymorganominfor- handa.


