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Były szef ABW podejrzanym w śledztwie, dotyczącym okoliczności śmierci B. Blidy
Prokuratura Okręgowa w Łodzi, w śledztwie w toku którego badane są
okoliczności śmierci Barbary Blidy, przedstawiła dzisiaj byłemu szefowi Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Witoldowi M. - zarzut popełnienia przestępstwa
nadużycia władzy (przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego).
Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat trzech.
Zarzucone przestępstwo wiąże się z wydanym w kwietniu 2006r. poleceniem,
dotyczącym dokumentowania techniką audio – video, przeprowadzanych przez
funkcjonariuszy ABW zatrzymań osób, z jednoczesnym przeszukaniem miejsc
zamieszkania ( firm ), a następnie przekazywania tak zebranego materiału filmowego do
Gabinetu Szefa ABW, celem jego opracowania i udostępnienia do publikacji środkom
masowego przekazu.
Wprowadzone w ten sposób tryb i zasady nagrywania przez ABW przebiegu
realizowanych czynności, nie miały podstaw prawnych i wykraczały poza regulacje
określające dopuszczalność rejestracji obrazu i dźwięku, wynikające z kodeksu
postępowania karnego ( art.147 par. 1 ) oraz z ustawy z dnia 24 maja 2002r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu ( art. 23 ust. 1 pkt. 6 ). Nie mieściły się
tym samym w granicach dopuszczalnej ingerencji w prawo do ochrony życia prywatnego,
czci i godności osób, co do których miały być podejmowane przez ABW czynności
zatrzymania lub przeszukania.
Zagadnienia związane z filmowaniem czynności ABW, to jeden z kilku wątków
śledztwa Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Jego badanie jest następstwem ustaleń
wskazujących, iż w związku z realizacją zatrzymania i przeszukania Barbary Blidy
zadaniem funkcjonariuszy Delegatury ABW w Katowicach było również nagranie, z
zewnątrz, momentu wejścia grupy realizacyjnej do domu Barbary Blidy, a następnie
wyprowadzania jej przez funkcjonariuszy. Powstały materiał filmowy miał zostać
przekazany środkom masowego przekazu. Działania w tym zakresie były konsekwencją
zasad wprowadzonych w kwietniu 2006r. przez ówczesnego szefa ABW.
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