OPINIA PRAWNA

Sprawa
Lwa Rywina
1. Czy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie Lwa Rywina, VIII K 360/03 – odpowiada prawu,
skoro uzasadnienie wyroku nie odnosi się do zaprotokołowanej
okoliczności, podnoszonej w toku postępowania sądowego
przez obronę, że z zeznań Grzegorza Kurczuka składanych przed
Sejmową Komisją Śledczą (dowód z zeznań G. Kurczuka
został przed Sądem przeprowadzony) wynika,
iż nagranie magnetofonowe rozmowy Michnik−Rywin
stanowiło ustawową tajemnicę dziennikarską?
2. Czy wyrok ten odpowiada prawu, skoro jego uzasadnienie
nie odnosi się do zaprotokołowanych zeznań świadka co do faktu,
że w przedmiotowej sprawie w związku z wcześniejszymi
transmisjami TV z obrad Sejmowej Komisji Śledczej,
mamy do czynienia nie z zeznaniami spontanicznymi świadków,
tylko z zeznaniami będącymi efektem zasugerowania się tym,
co mówili wcześniej inni świadkowie przesłuchiwani przez Sejmową
Komisję Śledczą odnośnie tego samego stanu faktycznego?
WALDEMAR GONTARSKI
I. Rekonstrukcja stanu prawnego k.p.k., w przypadku tajemnicy dzienni−
I.1.a)
Ustawowe zakazy dowodowe dzieli−
my na względne i bezwzględne. Kryte−
rium podziału opiera się na możliwości
uchylenia zakazu lub braku takiej moż−
liwości1. Zgodnie z art. 180 § 3 i 4

karskiej, bezwzględny zakaz dowodo−
wy dotyczy tylko osobowych źródeł in−
formacji i to jedynie w zakresie prze−
stępstw innych niż te, o których mowa
w art. 240 § 1 k.k. Ze względu na za−
kres przedmiotowy chronionej ustawo−
wo tajemnicy dziennikarskiej, dzienni−
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karz gdyby chciał wywiązać się ze spo−
łecznego obowiązku zawiadomienia
o przestępstwie, nie może ujawnić
danych umożliwiających identyfikację
autora materiału prasowego, listu do
redakcji lub innego materiału o tym
charakterze, jak również innych osób
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udzielających informacji opublikowa−
nych lub przekazanych do opublikowa−
nia, jeżeli osoby te zastrzegły nieujaw−
nianie tych danych – tak stanowi art.
15 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 stycznia
1984 r. – Prawo prasowe (p.p.)2. Prze−
stępstwem (ściganym z urzędu) jest
naruszenie przez dziennikarza obo−
wiązku zachowania tajemnicy dzienni−
karskiej – art. 49 w związku z art. 15
ust. 2 p.p.3. W ten sposób ustawodawca
przyznaje pierwszeństwo wolności pra−
sy przed interesem wymiaru sprawie−
dliwości (prawdą materialną). Jedynie
wyjątkowo (zgodnie z art. 180 § 4
k.p.k.), w wypadku najcięższych prze−
stępstw (art. 240 § 1 k.k.), można od
dziennikarza uzyskać pełne dane, rów−
nież umożliwiające zidentyfikowanie
informatora, ale wyłącznie na warun−
kach określonych w art. 180 § 2 k.p.k.,
tzn. gdy jest to niezbędne dla dobra
wymiaru sprawiedliwości, a okolicz−
ność nie może być ustalona na podsta−
wie innego dowodu; wtedy o przesłu−
chaniu lub zezwoleniu na przesłucha−
nie zdecyduje sąd w postanowieniu, na
które przysługuje zażalenie. Ujawnie−
nie danych umożliwiających zidentyfi−
kowanie informatora dziennikarskiego
jest więc możliwe tylko w wypadku
tych czynów karalnych, o których zwy−
kły obywatel ma obowiązek prawny za−
wiadomić.
Polskie rozwiązania prawne doty−
czące ochrony dziennikarskich źródeł
informacji są zgodne ze standardami
Rady Europy, w szczególności z orzecz−
nictwem Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu (ETPCz)
dotyczącym ochrony dziennikarskich
źródeł informacji, a także z Rekomen−
dacją o prawie dziennikarzy do nieujaw−
niania źródeł informacji, przyjętą 8 mar−
ca 2000 r. przez Komitet Ministrów Ra−
dy Europy. Polskie regulacje dotyczące
ochrony dziennikarskich źródeł infor−
macji zawarte w art. 180 k.p.k. odpo−
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wiadają też wymaganiom stawianym
w systemie Unii Europejskiej, w szcze−
gólności w Rezolucji Parlamentu Euro−
pejskiego o poufności dziennikarskich
źródeł informacji, z 18 stycznia 1994 ro−
ku.4
Z praktycznego punktu widzenia,
aby korzystać z art. 180 § 3 k.p.k., ko−
nieczne jest uprzednie zastrzeżenie
anonimowości przez informatora – art.
15 ust. 2 pkt 1 in fine i art. 180 § 3 k.p.k.
in fine. Jednak zdaniem doktryny: Udo−
wodnienie dziennikarzowi braku takiego
zastrzeżenia będzie niezwykle trudne,
chyba że sam autor lub informator po−
twierdzi, że nie zastrzegł nieujawniania
swoich danych5.
I.1.b)
Obalanie domniemania niewinności
poprzez naruszanie ustawowych zaka−
zów dowodowych nie jest działaniem na
podstawie i w granicach prawa6. Zawar−
ta w art. 7 Konstytucji RP zasada prawo−
rządności jest przedmiotem ochrony
art. 231 k.k. (przestępstwo nadużycia
władzy). Podejmowanie przez funkcjo−
nariusza czynności służbowych wycho−
dzących poza legitymację prawną, może
być penalizowane właśnie przez art. 231
k.k. (przestępstwo formalne), jeśli jest
to działanie na szkodę interesu publicz−
nego lub prywatnego (szkoda w szero−
kim znaczeniu, obejmującym również
szkodę niemajątkową wywołaną np. na−
ruszeniem dobrego imienia). Obywatel
ma prawo do działania zgodnie z zasa−
dą: wszystko, co nie jest wyraźnie za−
bronione przez prawo, jest dozwolone.
Organy władzy publicznej mogą działać
tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego
upoważnia.
Orzecznictwo strasburskie zajmowa−
ło się kwestią zakazu dowodowego
w przypadku wykorzystania w postępo−
waniu karnym nagrania magnetofono−
wego podsłuchanej rozmowy (art. 8
Konwencji – prawo do poszanowania
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życia prywatnego, rodzinnego, domu
i korespondencji). Czyniło to zarówno
w oparciu o art. 6 ust. 1, jak i art. 6
ust. 2 Konwencji. Ten ostatni przepis
(wraz z przepisami zawartymi w art. 6
ust. 3 Konwencji) składa się na szcze−
gólne gwarancje postępowania kar−
nego i zawiera zasadę domniemania
niewinności (domniemanie to dotyczy
wyłącznie czynów zagrożonych karą).
Zasada domniemania niewinności
z art. 6 ust. 3 jest rozwinięciem zasady
rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 (z te−
go przepisu też można wyinterpreto−
wać tę zasadę). Jest to inna zasada –
przynajmniej na gruncie efektów wy−
kładni językowej – niż zasada niewin−
ności z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP
z 1997 r. W ujęciu konstytucyjnym do−
mniemanie niewinności obala prawo−
mocny wyrok sądowy; w ujęciu kon−
wencyjnym – udowodnienie „winy zgo−
dnie z ustawą”. Termin „zgodnie
z ustawą” oznacza, że o winie nie moż−
na mówić, jeśli prawomocny wyrok
oparto na ustawowym zakazie dowodo−
wym, czyli na dowodzie nielegalnym –
na co zwrócono uwagę ETPCz: Cho−
ciaż art. 6 gwarantuje prawo do rzetel−
nego procesu, nie ustala jednak żadnych
zasad dotyczących dopuszczalności dowo−
dów. Należy to głównie do regulacji pra−
wa krajowego. Nie można wiec wyklu−
czyć co do zasady i w sposób abstrakcyj−
ny dowodów uzyskanych nielegalnie, pod
warunkiem ze proces jako całość jest rze−
telny7. ETPCz argumentował tutaj, że
proces jako całość był rzetelny, gdyż
w uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził,
że oparł się na dowodach innych niż ta−
śma, które potwierdziły wynikające z za−
pisu na niej argumenty świadczące o wi−
nie...
Dyrektywa całościowego traktowa−
nia procesu, a nie jego poszczególnych
elementów, należy do jednolitej linii
orzecznictwa strasburskiego, wydane−
go zarówno na podstawie art. 6 ust. 18,
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jak i szczególnych gwarancji z art. 6
ust. 2 i 3 Konwencji9.
Można więc powiedzieć, że z punk−
tu widzenia Konwencji, wprawdzie do−
wód osobowy będący produktem prze−
słuchania niedozwolonego jest bez−
wartościowy, ale może doprowadzić
do innych, już wartościowych dowo−
dów. Takim abstrakcyjnym przypad−
kiem zajmowała się też polska doktry−
na procedury karnej – zwracając uwa−
gę, że:
• po pier wsze – w systemie pol−
skim nie znajduje zastosowania
w czystej postaci amerykańska
koncepcja „owoców zatrutego
drzewa” zabraniająca sięgania po
dowody, które same nie były objęte
zakazem, gdyby nie to, że dotarto do
nich właśnie w wyniku przeprowa−
dzenia dowodu objętego zakazem10;
w polskiej procedurze karnej wol−
no np. posłużyć się przed sądem do−
wodem z właściwości broni palnej
znalezionej dzięki przyznaniu się po−
dejrzanego przesłuchiwanego z na−
ruszeniem prawa do swobodnej wy−
powiedzi11;
• po drugie – żaden z nowych kode−
ksów nie reguluje kwestii dowodu
pośrednio skażonego12.
Według orzecznictwa strasburskiego
...domniemanie niewinności promieniu−
je na postępowanie przygotowawcze.
Chodzi o to, że przeprowadzone w tym
postępowaniu dowody nie mogą być wy−
korzystane na rozprawie, jeśli uzyskano
je w sposób naruszający prawo. Wykorzy−
stanie takich dowodów nie tylko narusza
art. 6 ust. 1 ETPCz, ale także ust. 2 tego
przepisu, bowiem wzruszenie domnie−
mania niewinności wymaga przeprowa−
dzenia dowodu w sposób legalny. Jeśli
w postępowaniu przygotowawczym prze−
prowadzono go inaczej, to tym samym
naruszono domniemanie niewinności13.
ETPCz zwraca wielokrotnie uwagę,
że proces karny, aby spełniał wymogi

Konwencji, powinien opierać się na do−
wodach przeprowadzonych w sposób
określony przez ustawę14. Inne dowody
są bezwartościowe – i w tym zakresie,
czyli w zakresie bezpośrednim, w sy−
stemie polskim i w systemie Rady Eu−
ropy, obowiązuje koncepcja „owoców
zatrutego drzewa”.
I.1.c)
Powstaje pytanie o skutki prawno−
procesowe naruszenia ustawowego za−
kazu dowodowego odnośnie do taje−
mnicy dziennikarskiej. Sformułowany
w art. 180 § 3 k.p.k. zakaz zwalniania
dziennikarza od obowiązku zachowania
w tajemnicy danych umożliwiających
identyfikację autora materiału prasowe−
go, listu do redakcji lub innego materia−
łu o tym charakterze, jak również identy−
fikację osób udzielających informacji
opublikowanych lub przekazanych do
opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły
nieujawnianie tych danych – konkretyzu−
je treść tajemnicy dziennikarskiej okre−
ślonej w art. 15 ustawy z 26 stycznia
1984 r. – Prawo prasowe. Zakaz ten ma
charakter bezwzględny i nie może być na−
ruszany poprzez zastosowanie art. 2 § 1
pkt 1 k.p.k. i art. 9 k.p.k. – zauważa
J. Sobczak i konstatuje: Naruszenie za−
kazu dowodowego z art. 180 k.p.k. przez
sąd – jako obraza przepisów postępowa−
nia – stanowi w postępowaniu odwoław−
czym względną przyczynę uchylenia za−
skarżonego orzeczenia, tzn. stanowi pod−
stawę do zastosowania art. 438 § 2
k.p.k. (warunek konieczny: jeśli narusze−
nie zakazu dowodowego mogło mieć
wpływ na treść orzeczenia)15. Z powodu
bezwzględnego wymiaru tajemnicy
dziennikarskiej (z wyjątkiem tych prze−
stępstw, w przypadku których obywatel
ma obowiązek prawny zawiadomienie
o przestępstwie), czynność dowodowa
dokonana wbrew zakazowi dowodowe−
mu jest bezskuteczna i nie ulega konwa−
lidacji16.
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I.2.a)
Art. 371 § 1 k.p.k.: Przy przesłuchaniu
świadka nie powinni być obecni świadko−
wie, którzy jeszcze nie zostali przesłucha−
ni. Art. 371 § 2 k.p.k.: Przewodniczący
powinien przedsiębrać środki zapobie−
gające porozumiewaniu się osób przesłu−
chanych z osobami, które jeszcze nie
zostały przesłuchane. Przepisy te nasta−
wione są przeciwdziałanie wzajemne−
mu oddziaływaniu na siebie osób prze−
słuchiwanych, czyli na przeciwdziałanie
sugerowaniu się przez osoby podlega−
jące przesłuchaniu informacjami uzy−
skanymi od osób, które już zostały
przesłuchane. Wszak wiarygodność
można przypisać jedynie wypowiedzi
spontanicznej17. Pierwszy z tych przepi−
sów nakazuje przedsięwziąć środki za−
pobiegające porozumiewaniu się świad−
ków na sali obrad; drugi – poza salą
rozpraw i nie tylko świadków. W ten
sposób eliminowane mają być prze−
szkody w dotarciu do prawdy material−
nej.
I.2.b)
Naruszeniem przepisów zawartych
w art. 371 k.p.k. może być np. zgoda są−
du na retransmisję radiową i/lub tele−
wizyjną rozpraw. Analogicznie rzecz się
ma z retransmisją (i transmisją) posie−
dzeń sejmowej komisji śledczej, pod−
czas których zeznania składają świad−
kowie w zakresie tego samego stanu
faktycznego, w zakresie którego są słu−
chani później świadkowie dla potrzeb
postępowania sądowego. Takie trans−
misje i retransmisje z punktu widzenia
oskarżonego mogą wyczerpywać hipo−
tezę ustrojowego zakazu zróżnicowania
dyskryminacyjnego, tj. naruszenie art.
32 ust. 1 zd. drugie Konstytucji (Wszy−
scy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne), gdyż sytuacja
prawnoprocesowa oskarżonego staje
się gorsza niż innych oskarżonych.
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Zgoda sądu na retransmisję posie−
dzenia sądu i transmisje posiedzeń ko−
misji śledczej jest analogiczna do stanu
faktycznego przedstawionego w nastę−
pującym orzeczeniu: Jeżeli w toku prze−
wodu sądowego sąd dojdzie do wniosku,
że zachodzi potrzeba przeprowadzenia
dowodu z przesłuchania dalszych świad−
ków (art. 152 k.p.k. – obecnie art. 167),
to okoliczność, iż osoba powołana na
świadka przybywała uprzednio na sali
sądowej, nie stanowi przeszkody w prze−
słuchaniu tej osoby, a jedynie wtedy, gdy
fakt uprzedniego przebywania tej osoby
w toku procesu dojdzie do wiadomości
sądu, powinno to być zaznaczone w pro−
tokole. Ponadto w szczególnych wypad−
kach sąd powinien przy ocenie zeznań ta−
kiego świadka mieć na względzie okolicz−
ność, że znajomość dotychczasowego
przebiegu przewodu sądowego może mieć
wpływ na treść zeznań tego świadka
(podkreślenie moje – W.G.). Ta ostat−
nia uwaga nie odnosi się zresztą do
niniejszej sprawy, skoro zeznania świad−
ka Ryszarda N. dotyczyły głównie cech
charakteryzujących osobę nieletniego
pokrzywdzonego oraz sposobu relacjo−
nowania przez niego pewnych zdarzeń –
wyrok SN z 3 stycznia 1975 r., I KR
158/7418.
Inaczej mówiąc, sąd dokonując oce−
ny wiarygodności dowodu pochodzą−
cego z przesłuchania świadka, który
zapoznał się z zeznaniami świadków
wcześniej słuchanych, nie może pomi−
nąć takiej okoliczności19. Fakt obecno−
ści na sali rozpraw osoby, co do której
następnie został złożony wniosek dowo−
dowy o przesłuchanie w charakterze
świadka, należy odnotować w protokole
rozprawy, gdyż jest to okoliczność, która
może mieć istotne znaczenie dla oceny
jego zeznań20.
I.2.c)
Problem retransmisji rozprawy i tran−
smisji posiedzeń sejmowej komisji śled−
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czej powinno się rozpatrywać też
w świetle prawa do rzetelnego procesu
z art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 45 ust. 1
Konstytucji21. Otóż w świetle orzecznic−
twa strasburskiego: Wprawdzie wolność
prasy należy do fundamentalnych praw
w państwach demokratycznych, to jednak
musi mieć pewne granice, w ramach
których możliwe jest zagwarantowanie
oskarżonemu rzetelnego postępowania
sądowego. Sam dostęp prasy i telewizji
do rozprawy nie oznacza jeszcze pogwał−
cenia art. 6 ust. 1 EKPCz. W każdej in−
dywidualnej sprawie trzeba bowiem wy−
kazać, iż obecność prasy na rozprawie,
albo rozpętanie kampanii prasowej, wy−
warła wpływ na sędziego. Wpływ kampa−
nii prasowej na świadków nie może być
powodem kwestionowania bezstronności
sędziego, aczkolwiek może prowadzić do
wypaczenia wyników postępowania do−
wodowego22.
Dyspozycja art. 371 § 1 nie została
tak kategorycznie sformułowana, jak
odpowiednika tego przepisu w k.p.k.
z 1969 r. (art. 320 § 1: Świadka przesłu−
chuje się podczas nieobecności świad−
ków, którzy jeszcze nie złożyli zeznań).
Jednak nie może to stanowić podsta−
wy do relatywizowania zakazu zróżni−
cowania dyskryminacyjnego z art. 32
ust. 1 zd. drugie Konstytucji oraz pra−
wa do rzetelnego procesu z art. 45
ust. 1 Konstytucji i art. 14 Konwencji
(gwarantującego korzystanie z praw
i wolności wymienionych w Konwen−
cji, bez dyskryminacji wynikającej
z jakichkolwiek przyczyn) w związku
z art. 6 ust. 1 Konwencji (chodzi tutaj
o naruszenie tego ostatniego przepisu
poprzez wypaczenie postępowania do−
wodowego).
Przy retransmisji rozprawy – w świe−
tle art. 371 § 1 k.p.k. oraz art. 6 ust. 1
Konwencji i art. 45 ust. 1 Konstytucji –
można skutecznie podważać wiarygod−
ność zeznań świadków, gdy treść ze−
znań świadka przedstawiona w retran−
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smisji może wpływać na treść wypo−
wiedzi innych świadków, którzy mają
dopiero zeznawać. Podobnie kwalifiku−
jemy stan faktyczny polegający na tym,
że najpierw świadkowie składają pu−
blicznie (transmisje radiowe i telewi−
zyjne) zeznania przed sejmową komi−
sją śledczą, a później przed prokurato−
rem i sądem. Ustawodawca racjonalny
przewidział taką sytuację, co znalazło
wyraz w art. 8 pkt 3 ustawy z 21 stycz−
nia 1999 r. o sejmowej komisji śled−
czej23 (Komisja, za zgodą Marszałka
Sejmu, może zawiesić swoją działalność
do czasu zakończenia określonego etapu
lub całości postępowania toczącego się
przed innym organem władzy publicz−
nej).
I.3.a)
Sformułowana w art. 7 k.p.k. zasada
swobodnej oceny dowodów obliguje
m.in. do przedstawienia w uzasadnie−
niu wyroku, że sędziowska ocena wia−
rygodności dowodów została oparta na
zasadach logicznego myślenia (przy−
czynowo−skutkowego), wskazaniach
wiedzy (praktycznej i teoretycznej)
oraz zasadach doświadczenia życiowe−
go24. Tak pojmowana swoboda, a nie
dowolność, dotyczy właśnie też oceny
wiarygodności dowodów – na co zwró−
cono uwagę w postanowieniu Sądu
Apelacyjnego w Krakowie z 27 czerwca
2000 r., II AKa 208/0025.
I.3.b)
Zupełne pominięcie w uzasadnieniu
wyroku dowodów powołanych na obronę
oskarżonego..., nie tylko narusza dyspo−
zycję art. 424 § 1 k.p.k., ale i zasadę
obiektywizmu sądu z art. 4 k.p.k. – wy−
rok Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z 9 lutego 2000 r., II AKa 252/9926. Jak
zwraca uwagę doktryna, powołując się
na orzecznictwo Sądu Najwyższego:
W uzasadnieniu należy przedstawić
w sposób uporządkowany wyniki narady,
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z dokładnym wskazaniem co sąd uznał
za udowodnione, jak ocenił poszczególne
dowody i dlaczego oparł się na jednych
dowodach, odrzucając inne27.
Na podstawie art. 424 k.p.k. domnie−
mywa się, że jeśli w uzasadnieniu sąd
nie odniósł się do pewnych ujawnio−
nych dowodów, to daną okoliczność fak−
tyczną lub daną kwestię prawną pomi−
nął. W rzeczywistości zarzut skonstruowa−
ny w oparciu o takie domniemanie jest
przede wszystkim zarzutem obrazy art.
410...28. Dlatego istotne znaczenia ma
ocena wszystkich dowodów ujawnio−
nych podczas rozpraw – na co zwraca
Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 7 mar−
ca 1979 r., III KR 35/7929. Sąd ferując
wyrok nie może opierać się na tym, co nie
zostało ujawnione na rozprawie. Wyroku
nie wolno wydawać na podstawie części
materiału dowodowego, a musi on być
wynikiem analizy całokształtu ujawnio−
nych okoliczności, a więc i tych, które te−
zę oskarżenia potwierdzają i tych, które
ją podważają. Dopiero wszechstronna
ocena wszystkich dowodów i wynikają−
cych z nich okoliczności może doprowa−
dzić do wykrycia prawdy i poczynienia
prawidłowych w tym zakresie ustaleń –
wyrok SN z 1 lutego 1996 r., III KRN
191/9530. Wszystkie dowody... podlegają
takiemu samemu procesowi oceny (wnio−
skowania, dowodzenia, sprawdzenia tłu−
maczenia), w wyniku którego dopiero
sąd selekcjonuje je z punktu widzenia au−
tentyczności i wiarygodności – wyrok Są−
du Apelacyjnego w Białymstoku z 13
kwietnia 2000 r., II AKa, OSA w Białym−
stoku 2000/2/34−3531.
I.3.c)
Kwestie wniosków dowodowych
i prawidłowego uzasadnienia wyroku
reguluje też art. 45 ust. 1 Konstytu−
cji RP oraz w art. 6 ust. 1 Konwencji32.
Odpowiedź na pytanie, czy zaistniała
bezstronność subiektywna sądu (pod−
miotowa, czyli tkwiąca w konkretnym

składzie sędziowskim) – gwarantowa−
na tymi przepisami – jest możliwa jedy−
nie w oparciu o okoliczności konkret−
nej sprawy33. Zaczerpnięte z orzecznic−
twa strasburskiego przykłady narusze−
nia bezstronności subiektywnej sądu:
sędzia rażąco wadliwie ocenia dowo−
dy34 bądź – jeśli nie znajduje uzasad−
nienia – oddalenie wniosków dowodo−
wych35.
W tych przepisach Konstytucji
i Konwencji zakodowana jest też za−
sada równości broni (jako element
procesu rzetelnego). Zasada ta może
być naruszona np. poprzez oddale−
nie wniosku oskarżonego o przesłu−
chanie świadka i niewyjaśnienie powo−
dów takiej decyzji procesowej w uza−
sadnieniu36.
Z art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 6
ust. 1 Konwencji wynika również, że
proces, aby mógł być uznany za rze−
telny, muszą być spełnione określo−
ne wymogi dotyczące uzasadnienia
wyroku. W szczególności uzasadnie−
nie wyroku powinno odnosić się do
wszystkich argumentów mających
istotnych wpływ na wynik sprawy37.
W przypadku argumentu istotnego
strony, sąd może ten argument odrzu−
cić tylko po należytym umotywowaniu
swojego stanowiska w uzasadnieniu
wyroku38.

II. Odpowiedź na pytania opinii
II.1.
Wyrok Sądu Okręgowego w War−
szawie z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
Lwa Rywina nie odpowiada prawu,
gdyż uzasadnienie wyroku nie odnosi
się do zaprotokołowanej okoliczności
podnoszonej w toku postępowania są−
dowego przez obronę, że z zeznań
Grzegorza Kurczuka składanych przed
Sejmową Komisją Śledczą (dowód z ze−
znań G. Kurczuka został przed Sądem
przeprowadzony) wynika, iż nagranie
WRZESIEŃ 2004

magnetofonowe rozmowy Michnik−
−Rywin stanowiło ustawową tajemnicę
dziennikarską. Na poziomie zasad
ustrojowych mamy tutaj do czynienia
z naruszeniem prawa do procesu rze−
telnego z art. 6 ust. 1 Konwencji i art.
45 ust. 1 Konstytucji (w uzasadnieniu
nie odniesiono się do okoliczności
mogących mieć istotny wpływ na wy−
nik sprawy) i zasady domniemania nie−
winności (art. 6 ust. 2 Konwencji –
domniemanie, że wyrok oparto na
nielegalnym dowodzie z taśmy mag−
netofonowej); na poziomie ustawo−
wym: z naruszeniem art. 180 k.p.k.
(przepisy dot. tajemnicy dziennikar−
skiej) oraz art. 410 i 424 k.p.k. (do−
mniemywa się, że jeśli w uzasadnieniu
sąd nie odniósł się do pewnych ujaw−
nionych dowodów, to daną okoliczność
faktyczną lub daną kwestię prawną
w postępowaniu sądowym pominię−
to). Chodzi o to, że okoliczność od−
nośnie do ustawowej tajemnicy dzien−
nikarskiej stanowiącej bezwzględny
zakaz dowodowy, ujawniona w toku
rozprawy głównej, nie weszła (w rozu−
mieniu art. 410 k.p.k.) w skład pod−
stawy wyroku. Tym samym Sąd kształ−
tował swe przekonanie nie na pod−
stawie wszystkich przeprowadzonych
dowodów, a jedynie ich części (czym
jednocześnie naruszył przepis art. 7
k.p.k.). W uzasadnieniu orzeczenia Sąd
nie wskazał, dlaczego omawiana oko−
liczność nie miała wpływu na treść
orzeczenia (naruszenie art. 424 § 1
k.p.k. i art. 4 k.p.k.).
Wszystko to składa się na względną
podstawę odwoławczą – art. 438 pkt 2
k.p.k.
II.2.
Orzeczenie wyroku w sprawie Lwa
Rywina nie odpowiada prawu, gdyż
uzasadnienie wyroku nie odnosi się do
zaprotokołowanych zeznań świadka,

9

OPINIA PRAWNA
że w przedmiotowej sprawie w związ−
ku z wcześniejszymi transmisjami TV
z obrad Sejmowej Komisji Śledczej, ma−
my do czynienia nie z zeznaniami spo−
ntanicznymi świadków, lecz z zeznania−
mi będącymi efektem zasugerowania
się tym, co mówili wcześniej inni świad−
kowie słuchani przez Sejmową Komisję
Śledczą odnośnie do tego samego sta−
nu faktycznego.
Na poziomie zasad ustrojowych
oznacza to naruszenie prawa do rzetel−
nego procesu oraz zakazu dyskrymina−
cji z art. 32 ust. 1 zd. drugie Konstytu−
cji i art. 14 Konwencji w związku z art.
6 ust. 1 Konwencji, a na poziomie usta−
wowym jest to naruszenie oprócz art. 4,
art. 410 i art. 424 k.p.k., także zasady
swobodnej oceny dowodów – poprzez
zaniechanie oceny wiarygodności ze−
znań świadków pod kątem tego, czy
mamy do czynienia z wypowiedziami
spontanicznymi czy zasugerowanymi.
Transmisje z przesłuchań przed Sejmo−
wą Komisją Śledczą stworzyły specy−
ficzną sytuację procesową, wymagającą
zastosowania adekwatnych środków
procesowych.
W sytuacji, gdy postępowanie do−
wodowe poprzedzone zostało publicz−
nymi zeznaniami świadków odnośnie
do tego samego stanu faktycznego,
składanymi przed Sejmową Komisją
Śledczą, a na dodatek miała jeszcze
miejsce retransmisja posiedzeń roz−
prawy – obowiązkiem sądu było do−
konanie wiarygodności wszystkich
zeznań pod kątem zasugerowania się
nimi przez świadków.
Wszystko to też składa się na względ−
ną podstawę odwoławczą – art. 438
pkt 2 k.p.k.
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