PSEP uczestniczy w sprawie karnej przeciwko dziennikarzowi TVN Endy Gęsinie
Torres w charakterze przedstawiciela interesu wymiaru sprawiedliwości.

2 września 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w XV Wydziale Karnym
rozpoczęła się rozprawa przeciwko dziennikarzowi TVN Endy Gęsinie Torres, który
w styczniu 2013 r. przedostał się do zamkniętego ośrodka dla uchodźców, udając uchodźcę.
W ciągu blisko trzytygodniowego pobytu w ośrodku dziennikarz zaobserwował
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się funkcjonariuszy do osób umieszczonych w ośrodku. Zebrany przez niego materiał został
wyemitowany w programie Tomasza Siekielskiego „Po prostu”1. Prowokacja dziennikarska
miała na celu sprawdzenia warunków panujących w ośrodku dla uchodźców. Chodziło
o zbadanie, czy i jak zmieniły się warunki w tym miejscu po kilku miesiącach
od przeprowadzenia kontroli przez Rzecznika Praw Obywatelskich i sporządzeniu przez
Helsińską Fundację Praw Człowieka raportu, przygotowanego po fali strajków, jaka
przetoczyła się przez Polskę w ośrodkach dla uchodźców. Uchodźcy protestowali przeciwko
łamaniu ich podstawowych praw człowieka nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu2.
Przetrzymywane w polskich ośrodkach dla uchodźców Gruzinka Ekaterina
Lemondżawa i Iranka Lejla Naimi wprost mówiły o polskim piekle3. Inni zwracali uwagę,
że warunki w ośrodkach dla uchodźców są identyczne z warunkami więziennymi4. Uchodźcy
krytykowali funkcjonariuszy za traktowanie ich jak kryminalistów 5 . Za niedopuszczalne
uznawali również poniżanie ich.
Wcielając się w postać uchodźcy i podejmując dziennikarską prowokację, dziennikarz
chciał sprawdzić, ile jest prawdy w tej krytyce. Dokument zaprezentowany w TVN
potwierdził prawdziwość większości zarzutów. Po jego emisji Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych zobowiązało się do wprowadzenia zmian, mających na celu usunięcie tych
nieprawidłowości. Jednocześnie jednak dziennikarzowi Endy Gęsinie Torres prokuratura
postawiła zarzuty podrobienia dokumentów, złożenia fałszywych zeznań i wprowadzenie
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w błąd organów ścigania, oskarżając go o popełnienie czynu z art. 270 § 1 w zw. z art.12
i z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, a także z art. 233 § 1 w zw. z art. 238 K.k.
Wobec zaistniałej sytuacji Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej wystąpiło
do Sądu Rejonowego w Białymstoku na podstawie art. 90 § 1 Kodeksu postępowania karnego
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w interesie społecznym. Sąd przychylił
się do naszego wniosku, uznając, że udział PSEP w sprawie leży w interesie wymiaru
sprawiedliwości (art. 90 § 3 K.p.k.). Przedstawicielką PSEP w toczącym się procesie jest dr
hab. prof. UW Monika Płatek.
Na posiedzeniu 2 września 2013 r. wyjaśnienia złożył oskarżony Endy Gęsina Torres,
przesłuchano także świadków. Kolejna rozprawa odbędzie się 10 października 2013 r.
Wówczas zeznania złożą redaktor programu „Po prostu” oraz przedstawicielka Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka – autorka raportu poświęconego sytuacji uchodźców w ośrodku.

Kodeks postępowania karnego
art. 90
§ 1. W postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział
w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel organizacji społecznej, jeżeli zachodzi potrzeba
ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami
statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.
§ 2. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje przedstawiciela, który ma reprezentować
tę organizację, a przedstawiciel przedkłada sądowi pisemne upoważnienie.
§ 3. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli leży to w interesie wymiaru
sprawiedliwości.
art. 91
Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel organizacji społecznej
może uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie.

