
A,.ii ii
1.1

Wlołek
15 MAJA 2o12 rp.pl,/prawo§|

Co z poselską prywatnością
MEDIA l Prawnicy kfficznie oceniają zachowanie posła Niesiołowskiego
wobec dziennikarki, ale wskazują takze na obowiryL< dziennikarza

wl,powiedzi w każdej chwili?
Oczywiście, że nie, poseł mógl
zatem odmówić wlpowiedzi
do kamery w danej chwili. A]e
nie mógł zabronić jej fiImowania
jego osoby. Dla jakiegokolwiek
popychania czy uderzania
dziennikarza (|ak zresztą każde-
go), gdyby do tego doszło, nie
mauzasadnienia.

- Odnoszę wrażerie, że przy -

czyną incydentu było natarczy-
we zachowanie dziennikarki
- mówi z kolei adwokat Jacek
Kondracki. - Uważam, że poseł
już był tam jako osoba prywat-
na i miał prawo odmówić odpo-
wiedzi. Można więc rozważać,
czy zaszła przesłanka obrony
koniecznej. W tym wlpadku
chronionym dobrem bylaby je-
go prywatność. Gdyby jednak
poseł popchnął dziennikarkę
czyją uderzf, w rachubę wcho-
dziłoby przestępstlvo narusze-
nia ńetykalności (art. zt7 ko-
deksu karnego). Pamiętajmy
jednak, że § z tego przepisu sta-
nowi, iż jeśli naruszenie niety-
ka]ności wywołało wyzywające
zachowanie polłrzywdzonego,
sąd może odstąpić od ryrnie-
rzenia kary. Gdybym jednak był
na miej scu posła, zachowałbym
się inaczej - dodaje mec. Kon-
dracki. - Odwróciłbym się
iunilorąłincydentu.

Obuslronne prowokacie

- Poseł występował w roli pu-
blicznej, nie ma mowy o prywat-
ności ani o tym, że wjej obronie

ł Ewa SlankiewIcz:
- Nie pamiĘtam dokładnie, ale
wyda|e mi siq, że mnie szarpał
i chwycił za nadgarstki

cemarszałkiem Niesiołowskim
a dzienrrikarką wydaje się moc-
no niestosowny, a]e obustron-
nie. To niejest sytuacja zero-je-
dynkowa, jak ta sprzed lat, kiedy
to Krzysztof Baszniak, urzędują-
cy wiceminister pracy, uderzył
neseserem fotorepońera usiłu-
j ącego zrobić mu zdjęcie w hallu
ministerstwa. Baszniak został
wtedy skazany wlT okiem kar-
nym.§§
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Film w lntemecie pokazuj e, j ak
w trakcie protestu ,,Solidarno-
ści" przed Sejmem dzienrrikar-
ka Ewa Stankiewicz próbuje
rozmawiać ze stefanem Niesio-
łowskim (posłem PO), aten ki]-
kakrotnie odmawia, nie szczę-
dząc podjej adresem epitetów
w rodzaju,,won do PiSu", a na-
stępnie robi dwa - trzy kroki do
przodu i przesuwa (może pcha)
nagrywającągokamerę.

Sam Niesiołowski mówił Ra-
diu Zet, że nie dotknął, a §tn
bardziej nie uderzl dziennikar-
ki. - Odsunąłemkamerę odtwa-
rzy, bo o mało mi zębów nie wy-
biła. Gdybym ją uderzył albo
zniszczył kamerę, to byto świet-
nie nagrała - powiedział,

Jakie dobra naruszono

W zapowiadanym procesie
z pewnością są dzarządziprzej,
rzenie nagrń, a-le co można już
teraz powiedzieć?

- Choć zajście było przed Sej-
mem, a nie np. w czasie posie-
dzenia, cały czas Stefan Niesio-
lowski był posłem wykonują-
cym fi.rnkcje publiczne, nie zja-
wił się tam prywatrrie. Dzienni-
karka miała prawo zbierać
informacje i domąać się od nie-
go wyjaśnień, miala prawo fil-
mować posła - wskazuje adwo-
kat Iftzysztof Czyżewski. - Poja-
wia się jednak pytanie, czy
dziennikarz może się domagać

ł Slefan NIeslolowskl:
- Gdybym ją uderzył atbo
zniszczyt kamerę, to by to
śWietnie nagrała

mógł skorzystać z obrony ko-
niecznej, Mogłoby to wchodzić
w grę, gdyby kamera fizyczńe
mu zagr ażńa - wskazuj e adwo -

kat Miko}aj Pietrzak
- Relacie uczestników za|ścia

znacznie się różnią. Z całą pew-
nością użycie wobec dzlennika-
rza slowa ,won" bylo mocno
nieslosowne, ale lo nie narusza
prawa - wskazuje adwokat Je-
rzy Naumann. - IstrLiej ą granice
natarczywości dziennikarskiej,
na których stale balansują np.
paparazzi. Dziennikarz nie jest
,,święĘ krową", a jego zachowa-
nie podlega ocenie nie Ęlko
prawnej, ale też pod kątem oby-
czajów zawodowych. Jeżeli
dziennikarz te normy przekra-

' cza, nie może się obwzać, że je-
go zachowanie jest oceniane
ĘĘcznie. Incydent między wi-
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