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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 
Wiemy, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace zmierzające do wprowadzenia w polskich są-

dach systemu pełnej rejestracji dźwiękowej rozpraw sądowych, w tym także ustnych motywów wyroków. 
Z wielkim niepokojem przyjmujemy jednak docierające nieoficjalne informacje o tym, że dźwiękowa reje-
stracja rozpraw i uzasadnień wyroków ma być stosowana nie obok, lecz zamiast dotychczasowego tradycyj-
nego sposobu pisemnego protokołowania rozpraw i pisemnego uzasadniania wyroków. 

Panie Ministrze, jeśli te zapowiedzi są prawdziwe, to wzywamy Pana, apelujemy, prosimy i błagamy, że-
by nie dał się Pan zwieść takim planom. Brak pisemnych protokołów rozpraw czy pisemnych uzasadnień 
wyroków praktycznie uniemożliwi obywatelom skuteczną obronę ich praw w postępowaniach sądowych. 

Przeciętny człowiek, a nawet i wytrawny prawnik, nie będzie w stanie wyłowić istotnych dla niego infor-
macji z nagrania dźwiękowego, bardzo często wielogodzinnego. Odtwarzanie takich nagrań absorbuje czas, 
wymaga odpowiedniego sprzętu, a dla wielu ludzi, zwłaszcza dla ludzi biednych, będzie po prostu niewyko-
nalne. Dla nich wymiar sprawiedliwości po prostu przestanie istnieć. Zważywszy na to, że strony mają ściśle 
limitowane krótkie terminy na wnoszenie apelacji bądź zażaleń w postępowaniu sądowym, zapoznawanie się 
przez nie w tak krótkim czasie z nagraniami dźwiękowymi oraz przeszukiwanie tych nagrań będzie drogą 
przez mękę, przez którą większość uczestników postępowania sądowego nie będzie w stanie przejść. Dotyczy 
to również zewnętrznych obserwatorów postępowania sądowego, na przykład posłów czy senatorów, do któ-
rych ludzie zwracają się z prośbami o interwencję, a także samego Pana Ministra. 

Jak Pan i Pańscy urzędnicy będziecie odpowiadali na przykład na skargi? Obecnie odbywa się to w opar-
ciu o lekturę akt sprawy, a czy w przyszłości urzędnicy będą odsłuchiwali obszerne nagrania rozpraw czy też 
uzasadnień wyroków? Prosimy, by nie ulegał Pan namowom Pańskich złych doradców, którzy pod pretek-
stem usprawnienia wymiaru sprawiedliwości chcą wyłączyć wymiar sprawiedliwości spod jakiekolwiek spo-
łecznej kontroli i wręcz chcą odebrać obywatelom elementarny dostęp do wymiaru sprawiedliwości. 

Jeszcze raz podkreślamy: rejestracja dźwiękowa – tak, jak najbardziej, dla poprawy kultury rozpraw 
i zwiększenia praktycznych możliwości kontroli postępowania sądowego, ale nie zamiast, lecz obok dotych-
czasowego, tradycyjnego systemu protokołowania. 
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Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Andrzej Pająk 
Wojciech Skurkiewicz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




