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Nie karai poslaf,ca
zlej wiadomoSci

]i{AREKD6MAOALI}KI
Gdyby autor prowolacll wobec
sqdzlego Milewsldego mlal pol56
za nQ dowlqzlenia, znacryloby fo,
2e iylemy w pafistwie, w kl6rym
reprecle kame sluiq do zemsfy
na nhrvl4pdnych obywatelach.

Pawel M., autor prowokacji
dziennikarskiej wobec
prezesa gdariskiego S4du
Okrggowego, zostal
zatr zymarry, bo nie stawial
sig na wezwania prokura-
tor 6w, ldt6r zy zamierz aj 4

prowokacj4.
Rzeczywi3cie prokuratu-

ra powirura wyjaSnii, c62
takiego ma mu do
zarzucenia, gdy2 sprawa
dotyczy wolno$ci medi6w.

Prawd4jest,2e ka2dy
tak2e dziennikarz, moie
siq dopu3cii-przestepstwa,
r6wniei podczas wykony-
wania zawodu, ale tego nie
nale2y mylii z prowokacj4
dziennikarsk4. Zakladam,
2e prokuratura jednak ma
co3 na niego, nie tylko t9
prowokacjg.

Granice prowokacjinie
s4 oczywiste. Nie znaczy to
jednak,2e nie s4 do
ustalenia. Po pierwsze,
prowokacja prowokacji
nier6wna. Sam telefoni
pr6ba wybadania reakcji
prezesa s4du na potencjal-
n4pr6bg ustawienia
spotkaniapremiera z
prezesem oraz nagranie
rozmowy j est prowokacj4
dopuszczaln4. JeSIi
prowokuj 4cy nic dla siebie
nie zalatwia, nie wyrz4dza
szkody, a wyl4cznym celem
prowokacji jest zbadanie
reakcji urzqdnika,
sqdziego, lt6rego podej -
rzewa o nieprawidlowe
pelnienie obowi4zk6w to
interes public zny pr z ew ai a
nad ewentualn4 szkodliwo-
Sci4 takiego dzialania.
Nawet jeSli formalnie lamie
prawo: np. podaje sig za
urz gdnika czy postuguj e
nieprawdziwynf dokumen -

tem,niemawtym
przestgpstwa,jeSli
dziennikarz nie mial
zamiaru jego popelnienia.

Przy tej okazji pojawia
siq te2 p1'tanie, czy
prowokacji dziennikarskiej
mo2e dopu3cii sig ka2dy.

Zdanielm adwokata
Kr zy sztofa C zyiewskiego
prowokhcja, bgd4c
waznym narzedziem prasy

dziennikarzy. Nie bez '
znaczeniajest tak2e to, 2e
ich dzialania, a zatem i
prowokacje, s4 oceniane
przezpryzmat wy2szej
staranno3ci i rzetelnoSci.

Kogo jednaktraktowai
jak dziennikarza, w sl.tuacji
gdy s4 zatrudniani na
rozmaitych umowach?

Zdaniem adwokata
Romana Nowosielskiego
istotne jesttunie @e-
riumformalne (umowa),
ale to, czy,prowokator"
zajmuje sig dziennikar-
stwem, wspolpracuje z
redakcj4.

Istotny j est oczywi6cie
rzeczyrvisty cel prowokacji,
kiedy j4 ujawniono, i
najwainiej s z e, ezy p oshtzy -
Ia do ujawnienia nieprawi-
dlowo3ci czyjedynieje
kreowala - cojest niedo-
puszczalne.

Adwokat Jerzy Na-
umann nie ma w4tpliwo6ci,
2e je3li nawet Pawel M.
balansowal na granicy
prawa, to ujawnil sluial-
czo3isgdziegowobec 

-

wladzy, czyli sprzeniewie -

rzenie sig shr2bie, rujnuj4-
cej godno3i sqdziego.
Teraz chodzi wigc o to, by
Pawel M. byltraktowany
jak ka2dy inny obywatel
stoj4cy przed organami
6cigania.
Aby na 2adnym etapie
przetaczania sig machiny
prawanie mialpodg6rkq
z tego powodu, 2e zaczepll
i upokorzyl sqdziego,
uj awniaj4c j ego slabo3i
charakteru i chwiejne
morale.


