UDZIAŁ DZIENNIKARZY W PROCESIE
Rozprawy sądowe są jawne, gwarantuje to Konstytucja.
Art. 45 K.R.P:
„KaŜdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej
zwłoki przez właściwy, niezaleŜny, bezstronny i niezawisły sąd (ust. 1). Wyłączenie jawności
rozprawy moŜe nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek
publiczny oraz ze względu na ochronę Ŝycia prywatnego stron lub inny waŜny interes
prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie”
Kodeks postępowania karnego (art. 355 k.p.k) mówi o jawności rozpraw karnych.
Sąd moŜe wyłączyć jawność rozprawy karnej w całości lub w części (np. na czas
przesłuchania określonego świadka). Gdy tak się stanie, dziennikarze muszą opuścić salę
rozpraw.
Powody wyłączenia jawności:
- jawność mogłaby wywołać zakłócenie spokoju publicznego,
- obraŜać dobre obyczaje,
- ujawnić okoliczności, które ze względu na waŜny interes państwa powinny być zachowane
w tajemnicy,
- naruszyć waŜny interes prywatny.
Sprawy o tzw. detencję (umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i
zastosowanie środka zapobiegawczego) są zawsze niejawne. Niejawne są takŜe sprawy o
pomówienie lub zniewaŜenie, jednakŜe na wniosek pokrzywdzonego rozprawa odbywa się
jawnie.
Wyroki są zawsze ogłaszane jawnie, a jeŜeli jawność rozprawy wyłączono w całości lub
części, przytoczenie powodów wyroku moŜe nastąpić równieŜ z wyłączeniem jawności w
całości lub części.
Kodeks postępowania cywilnego (art. 9 k.p.c.), mówi, iŜ rozpoznawanie spraw cywilnych
odbywa się jawnie, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej.
Posiedzenia sądowe są jawne, natomiast art. 153 k.p.c. określa, kiedy mogą się odbywać przy
drzwiach zamkniętych. Niejawne są zawsze sprawy rozwodowe.
Art. 153 § 1 kpc:
“Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach
zamkniętych, jeŜeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraŜa porządkowi publicznemu lub
moralności albo gdy mogą być ujawnione okoliczności objęte tajemnicą państwową lub
słuŜbową.”
Art. 153 § 2 k.p.c.:
“Sąd moŜe zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych równieŜ na wniosek
strony, jeŜeli podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione lub jeŜeli roztrząsane być mają
szczegóły Ŝycia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach
zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.”

Dziennikarze, chcąc nagrywać przebieg rozprawy, filmować, robić zdjęcia, muszą na
początku rozprawy złoŜyć wniosek do sądu. NaleŜy podejść do sędziego nim rozpocznie
rozprawę, przedstawić się i poprosić o zgodę na nagrywanie.

Art. 357 §1 k.p.k:
„Sąd moŜe zezwoli przedstawicielom radia, telewizji, filmu i prasy na dokonywanie za
pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes
społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia
rozprawy, a waŜny interes uczestnika rozprawy się temu nie sprzeciwia”.
Art. 357 §2 k.p.k.:
„Sąd moŜe określić warunki, od których uzaleŜnia wydanie zezwolenia przewidzianego w
§1”.

