UCHWAŁA
Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach
z dnia 18 września 2019 roku
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach popiera uchwałę Kolegium
tego Sądu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wypowiedzi medialnych mających na celu
pomówienia i zdyskredytowanie sędziów w opinii publicznej oraz udzielającą wsparcia
sędziemu Krystianowi Markiewiczowi i pozostałym sędziom ofiarom mowy nienawiści.
Potępiamy kampanię przedstawicieli władzy wykonawczej i sędziów związanych
z Ministerstwem Sprawiedliwości naruszającą godność i dobre imię sędziów.
Z ogromnym zaniepokojeniem i zaskoczeniem przyjmujemy doniesienia medialne,
że pomówienia były m.in. wynikiem działalności zorganizowanej grupy, która zainicjowała
akcję poniżania, dyskredytowania oraz pomawiania sędziów, a jej członkami byli
sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, wybrani przez polityków
członkowie Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezesi Sądów Okręgowych w Gliwicach
i Katowicach, powołani na te stanowiska w 2017 roku.
Zwracamy uwagę, że działania takie nie miały precedensu w historii.
Kampania mająca na celu osłabienie pozycji władzy sądowniczej przez
pozbawienie autorytetu niezbędnego do jej wykonywania, godzi w prawo obywateli do
bezstronnego, niezawisłego sądu i zmierza do zastraszenia sędziów oraz upolitycznienia
sądów przez podporządkowanie ich władzy wykonawczej.
Domagamy się podjęcia niezwłocznych, profesjonalnych i efektywnych czynności
wyjaśniających w postępowaniach dyscyplinarnych oraz karnych wobec osób, których
działania, jako członków zorganizowanej grupy działającej pod nazwą „Kasta”, opisane
zostały w doniesieniach medialnych.
Jednocześnie sprzeciwiamy się wygłaszanym przez przedstawicieli władzy
wykonawczej opiniom, które zaistniałe zdarzenia przedstawiają jako wynik rzekomych
wewnętrznych kłótni środowiska sędziowskiego. Należy podkreślić, że wszystkie osoby
wymienione w doniesieniach medialnych, jako zaangażowane w opisaną działalność
mającą na celu pomawianie sędziów, należą do wąskiej grupy osób bardzo blisko
związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości, które z faktu tego czerpią korzyści osobiste
i materialne.
Zobowiązujemy Panią Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach do przesłania
odpisu uchwały:
- Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego
- Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego
- Ministrowi Sprawiedliwości
- Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa
- Prokuratorowi Generalnemu
- Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia
- Stowarzyszeniu Sędziów Themis
- Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych celem przekazania do wiadomości
sędziów w podległych sądach.
- Prezesom Sądów Rejonowych w naszym okręgu celem przekazania do wiadomości
sędziów w podległych sądach.
- Polskiej Agencji Prasowej

