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Naczelna Rada Adwokacka zgłasza protest, wobec tytułu artykułu autorstwa red. Justyny 

Kopińskiej „Adwokaci robią ze zgwałconych kobiet zwykłe kurwy”, jaki znalazł się na internetowej 

stronie Wysokich Obcasów 24 czerwca br.  

 

Obraźliwy i krzywdzący dla środowiska adwokatów tytuł nie koresponduje z treścią i 

główną problematyką artykułu, który w istocie nie koncentruje się na pracy adwokatów, ale dotyczy 

dramatycznego przypadku kobiety, pokrzywdzonej przestępstwem gwałtu przez sprawców, wobec 

których zapadł rażąco łagodny wyrok kary pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania. 

To kwestia wymierzonej w wyroku kary jawi się jako kluczowa i oceniona jest przez pokrzywdzoną 

oraz opinię publiczną jako skrajnie krzywdząca.  

  

Pragniemy podkreślić, iż adwokaci występują w procesach karnych w roli obrońców 

oskarżonych, ale także w charakterze pełnomocników osób pokrzywdzonych, wspierając ofiary 

wszystkich przestępstw, w tym gwałtów, korzystając przy tym z obowiązujących aktualnie w 

polskim systemie prawnym źródeł prawa, umożliwiających sądom wydanie najkorzystniejszych 

rozstrzygnięć dla osób pokrzywdzonych. 

Zamieszczenie tytułu takiej treści szkodzi w istocie sprawie, której artykuł dotyczy, 

przenosząc punkt ciężkości z głównego zagadnienia, jakim jest wymiar kary oraz problematyka 

udzielenia wsparcia ofiarom przestępstw. 

 

Nie możemy zgodzić się, by w związku z wydanym przez sąd, niekorzystnym dla 

pokrzywdzonej wyrokiem, posługiwano się skupiającym uwagę czytelników i czytelniczek tytułem 

artykułu, który stanowi skrajne i zwyczajnie obraźliwe uogólnienie, godzące w całe środowisko 

adwokackie, podważające zaufanie obywateli do pracy profesjonalnego pełnomocnika i obrońcy. 

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. 1984  

nr 5 poz. 24 z późn. zm. ), Naczelna Rada Adwokacka żąda natychmiastowej zmiany tytułu 

artykułu.  

 

Zastrzegamy sobie skutki prawne tego pisma.  

 

                                         Z poważaniem,  

 

Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 

Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA 
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