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Immunitet obywatelski,
nie dziennikarski
"JERzy Neulraxx
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Y: Nlefakdaryno ofiaq podsluchriw
padli dzlennikarze Bogdan Rymanor-
sld zTvN 241Cezary Gnryzz

"Rzeczpoepolilel". 
Teraz rcsort spra-

wledliryosci przygotwyail prciekt
pzepb6r4 kl6rc maiq ureglulornae za-
sady wyl@r4rstywania podsluch6w.
Ale dzlennikarzy nadal bqdzie molna
podsludrhma
JrnzyNauuervn: Moie sig zda-
rzy{2e dziennikarz dopuszcza siq
pospolitego przestqpstwa, a nawet
zbrodni. Sprawa sig powa2nie
komplikuje, kiedy dziennikarz wy-
konuje swoje zawodowe
czynnoSci Jak wiadomo, dzienni-
karze korzystaj4 z wielu
konfidencjonalnych Zr6del. Musi
wigc ishiei granica, kt6rej aparat
Scigania nie przekracza. Przecie2
rozmowa z dziennikarzem nie jest

jedynyrn tropem, po kt6ryrn poli-
cja mo2e dohzei do dowod6w
przestepstwa.
Dziennlhlze pourinni gp objqci ja-
kim5 immunilelem?

JeSli dziennikarz rozmawial z
przestgpc4 ojego przestgpstwie, a
policja to nagrala, to powinna ten
Slad wykorzystai, aby przestgpcq
osaczyi. Natomiast owo ir6dlo
uzyskania wiadomoSci nale2y
zniszczyi, nie powinno byi nigdy

DLA'RZE CZP O SPOLITEJ"

dowodem w procesie. prawo kar-
ne dobrowolnie wyrzeka siq
pewnych dowod6w. Nie wolno na
przyklad przesluchiwai adwoka-
ta-obroricy czy tei duchownego
na okoliczno3i zwierzef na spo-
wied zi. Tropienie przestqpczoSci
mo2e sie obejSi bez pewnych do-
wod6w. Nie chodzi tu zatem o
immunitet dziennikarski,
chodzi o immunitet ob;rivatelski
przed omnipotencj4 slu2b.
Podsluchyw Polsce moie dziswykc
rzystf$,ae 11 sfu2b. Klo dopilnuie, aby
nie przeknczaly pzepisfirV?

_ Tojest bardzo powazne pytanie,
bo to nie jest sprawa bezpieczei-
stwa poszczeg6lnych ludzi, Iecz
bezpieczeristwa ushoju demokra-
tycznego. Zgodnie z nowym
projektem stra2nikami maj4 byi
sqdziowie i prokural"orzy, wpew-
n;'m sensie takZe parlament
wyQosaZony w prawo do corocz-
nej informacji nd temat zasiggu
qwigrlacji oby'r,vateli. pyta pan, kto
elekg'vwrie dopiJnuje slu2by? Mo-
im zdaniem najlepiej zrobi to
wlaSciwie dobrany szef. .C2

-rozmawial
Marek Domagalski
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Nowy Rok!
OZI}WCe - w sylwestrowym wydaniu ,,Rzeczpospolitej"
w Polsce i najokazalszych balach epoki Gomulki. poznaszte|

ryriowe nokauty najslynniejszych bokser6w i dowiesz sig,jak
juZ jutro


