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"Ujadający" Niesiołowski przegrał proces
Stefan Niesiołowski długo będzie pamiętał ten dzień. Warszawski sąd uznał
dziś, że wydawca "Rzeczpospolitej" nie musi płacić posłowi PO 10 tys. zł za
felieton, w którym napisano m.in., że Niesiołowski "ujadał" i że
"spuszczono ze smyczy".
Chodzi o felieton z marca 2011 r. ówczesnego redaktora naczelnego
"Rzeczpospolitej" Pawła Lisickiego. W dodatku "Plus Minus", w artykule
"Sekrety strategii premiera", napisał on m.in., że "nic nie pomaga
spuszczenie
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/08/niesiolowski-

ze smyczy Stefana Niesiołowskiego. Wprawdzie po staremu
ujada za swoim panem, tyle że szkody nie czyni".
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(foto. Michał Kołyga/Gazeta Polska)
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Niesiołowski poczuł się urażony tymi słowami i pozwał gazetę o ochronę dóbr
osobistych. "Porównanie mnie do psa jest tym, co rob ili naziści, czyli prób ą odczłowieczenia" - żalił się na sierpniowej
rozprawie, choć sam znany jest z wyzywania innych od "cymb ałów", "załganych hipokrytów", "nikczemnych durniów",
"planktonu" czy "nutrii".

więcej (/temat/116)

"Wolność wypowiedzi i prawo do wyrażania opinii polega również na tym, że prawo to względem osób pub licznych - a
taką niewątpliwie jest Stefan Niesiołowski - zależy od tego, jak one same tego prawa używają. Skoro sam od ostrego
języka nie stroni, nie może domagać się od sądu ochrony za używanie wobec niego podobnego języka" - zakończył
sąd, powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)
Kliknij "Poleć" i promuj artykuł na swojej tablicy lub "Wyślij" do znajomego
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