Vyjádření k rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci odvolání Ivany Königsmarkové proti
rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3:
Tiskové vyjádření
Praha 30.listopadu 2011
Soud popřel demokratické principy a zásady trestního řízení.
Dne 29.listopadu 2011 Městský soud v Praze svým usnesením zamítl odvolání Ivany Königsmarkové
a odsuzující rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v plném rozsahu. Řízení u odovlacího soudu
proběhlo v nezvykle krátké době po rozhodnutí prvoinstančního soudu, byla při něm vyloučena
přítomnost médií a bylo zákázano použití zvukových a obrazových záznamů. Vedle dodržení
procesních formalit a přednesu odvolání soud ihned rozhodl s tím, že soud se rozsáhlými námitkami
vznesenými v odvolání na místě nijak nezabýval a neodůvodnil s tím, že odůvodnění bude obsaženo
v písemném vyhotovení rozsudku.
Ivana Königsmarková je nyní pravomocně odsouzená k dvouletému odnětí svobody s podmínečným
odkladem na pět let, k pětiletému zákazu činnosti a je jí, naprosto ojediněle, stanovena povinnost
uhradit náklady na léčbu zemřelého chlapce.
Senát Městského soudu neuznal žádnou z námitek směřujících vůči Rozsudku. Obhajoba napadla
Rozsudek v několika zásadních bodech: Má vedle dalšího za to, že došlo k porušení práva Ivany
Königsmarkové na spravedlivý proces, především odepřením práva na obhajobu. Porušení
spočívá zejména v zamítnutí provedení navržených důkazů, které svědčily ve prospěch paní
Königsmarkové (zahraniční znalec z oboru porodní asistence a z příbuzných oborů, odborná vyjádření
českých lékařů, vyjádření odborníka na medicínskou statistiku, znalce z oboru psychologie pro účely
vyvrácení rozporů v některých výpovědích, doporučené postupy pro resuscitaci novorozence atd.).
Dále má za to, že došlo k neúplnému a nejasnému skutkovému zjištění a nesprávnému
hodnocení důkazů.
Zásadní otázky týkající se konkrétního možného pochybení paní Königsmarkové nebyly zodpovězeny
ani v provedených znaleckých posudcích, odpovědi vycházely z obecného postoje české
gynekologicko-porodnické společnosti, který hodnotí každý porod doma jako postup non lege artis.
Jsme přesvědčení, že Ivana Königsmarková je nevinná a že v řádném procesu by její nevina byla
prokázaná.
K napadení odsuzujícího rozsudku nyní využijeme mimořádného opravného prostředku-dovolání k
Nejvyššímu soudu České republiky.
Adéla a Richard Hořejší, právní zástupci I. Königsmarkové
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