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Szanowny Panie Ministrze

Ponownie zwracam się do Pana Ministra w sprawie dotyczącej adwokata Romana

Giertycha. Z informacji przekazywanych przez media wynika bowiem, że w toku

postępowania, w którym doszło do zatrzymania Pana adw. Romana Giertycha

przeprowadzone zostało przeszukanie domu jego żony –                       położonego

we Włoszech. Z przekazów medialnych można wnioskować, że czynność prowadzili

funkcjonariusze właściwych służb włoskich z udziałem funkcjonariuszy Centralnego Biura

Antykorupcyjnego.

Media donoszą także, że po nagłośnieniu sprawy, oficer włoskich służb zadzwonił do

Pani                   przepraszając za przeprowadzenie akcji bez weryfikacji wniosku

CBA. Wskazuje się także, że we wniosku tym zostały podane stronie włoskiej

nieprawdziwe informacje, jakoby adw. Roman Giertych został tymczasowo aresztowany jak

również, że został mu skutecznie ogłoszony zarzut (por.

https://wyborcza.pl/7,75398,26433692,cba-z-ziemi-polskiej-do-wloskiej-czyli-rzekome-

przeszukanie.html).

Wątpliwości Rzecznika budzi także podanie do publicznej wiadomości informacji

o powyższej czynności. Niewątpliwie bowiem informacje tego rodzaju stanowią ingerencję
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w sferę prywatności osoby, nawet w przypadku, gdy wobec niej prowadzone jest

postępowanie karne. W ocenie Rzecznika podawanie takich informacji nie znajduje

uzasadnienia w samym fakcie prowadzenia postępowania przygotowawczego.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o ustosunkowanie się

do przedstawionych uwag. W szczególności będę wdzięczny za nadesłanie Rzecznikowi

Praw Obywatelskich kopii wniosku skierowanego do strony włoskiej w przedmiotowej

sprawie. Jeśli zaś nie jest to możliwe, proszę uprzejmie o wskazanie, czy we wniosku tym

zawarte zostały informacje o tymczasowym aresztowaniu Pana adw. Romana Giertycha

oraz wskazujące, że jest on podejrzanym w prowadzonym postępowaniu.

Uprzejmie proszę także o poinformowanie, czy materiały zabezpieczone w domu

Pani                  we Włoszech zostały przekazane stronie polskiej.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk
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