Warszawa, 28 sierpnia 2019 r.

Klub Parlamentarny
Prawa i Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie media ujawniły naganne przypadki zaangażowania w motywowaną
politycznie działalność „hejterską” sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz wybieranych na eksponowane stanowiska przez tego Ministra lub jego ugrupowanie. Jak
wynika z ujawnionej korespondencji osoby te uważały sędziów broniących niezależności
sądów za wrogów i podejmowały działania zmierzające do zniszczenia ich dobrego imienia.
Na tym przykładzie wyraźnie widać jak destrukcyjne jest upolitycznienie sądownictwa i oddanie
Ministrowi Sprawiedliwości (politykom) uprawnień, które powinny być zastrzeżone dla sądów.
Jeżeli wyłącznie polityk decyduje o tym, kto np. zostanie prezesem sądu lub będzie
delegowany do Ministerstwa, to zapoczątkowuje to proces upolitycznienia sędziów, który
prowadzi do wyłaniania najgorszych, ale za to lojalnych politycznie, kandydatów.
Przerażające jest, że osoby, które organizowały kampanię nienawiści, mogły być zarazem
sędziami. Minister Łukasz Piebiak de facto już od dłuższego czasu uważał się za polityka,
mówiąc np. „my, jako formacja polityczna”.
Remedium na te patologiczne zjawiska nie są żadne regulacje etyczne, gdyż jeśli
postępowanie dyscyplinarne jest pod polityczną kontrolą, jak obecnie, to poczucie bezkarności
osób, które wyszły z roli sędziego, będzie rosło. Zbiór zasad etyki sędziowskiej w sposób
wystarczający opisuje jakie obowiązki ciążą na sędziach. Prawdziwą receptą na zmiany może
być tylko odpolitycznienie sądownictwa. Dziś przedstawimy Państwu projekt ustawy, która
ma podnieść standardy etyczne sędziów, poprzez to, że zlikwiduje niebezpieczne powiązania
z politykami.
Ustawa ta przewiduje:
• likwidację instytucji delegowania sędziów do pełnienia czynności w Ministerstwie
Sprawiedliwości,
• przekazanie uprawnienia do powoływania prezesów sądów Krajowej Radzie
Sądownictwa oraz organom samorządu sędziowskiego,
• uchylenie politycznych mechanizmów wyboru rzeczników dyscyplinarnych.

Uchwalenie tej ustawy oraz powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa, której 15 członków
będzie wybieranych przez sędziów (stosowny projekt przedstawiliśmy Państwu w lipcu
2017 r.), pozwoli na odbudowę zaufania do sądownictwa. Zaznaczamy zarazem, iż
przedstawiony projekt ustawy to jedynie pierwszy i obecnie najpilniejszy krok, gdyż konieczne
będą dalsze zmiany w zakresie struktury sądownictwa dyscyplinarnego, uprawnień ministra i
Krajowej Rady Sądownictwa. Powinny one zmierzać do realizacji uchwały II Kongresu
Prawników Polskich:
✓ samozarządzania sędziów wraz z Krajową Radą Sądownictwa, zamiast nadzoru
Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego,
✓ jawność i rzetelność sądowego postępowania dyscyplinarnego dla sędziów i
prokuratorów, zamiast politycznego inkwizycyjnego postępowania przed specsądami,
w tym Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym.
Zwracamy się o zgłoszenie załączonej ustawy jako projektu poselskiego i jej pilne uchwalenie.

Zarząd
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

