Olsztyn, 28 grudnia 2021 r.
MOWA KOŃCOWA
wygłoszona w dniu 28 grudnia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie przez
adw. prof. dra hab. Michała Romanowskiego w sprawie z powództwa Pawła
Juszczyszyna przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Najwyższemu w Warszawie –
reprezentowanemu przez neo I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską przy
udziale Prokuratora Rejonowego w Mrągowie o ustalenie i nakazanie
(ochronę dóbr osobistych Pawła Juszczyszyna)
- Skład sędziowski: Przewodniczący sędzia - Juliusz Ciejek; Sąd Okręgowy w Olsztynie,
Wydział I Cywilny, sygn. Akt: I C 593/21
Wysoki Sądzie,
1.

Powód (sędzia Paweł Juszczyszyn) stał się znany publicznie nie dlatego, że jest i był
sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie, tylko dlatego, że najpierw minister
sprawiedliwości, prokurator generalny, Zbigniew Ziobro cofnął mu delegację z Sądu
Rejonowego do Sądu Okręgowego, a następnie powód został zawieszony na mocy
uchwały tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

2.

Zainteresowanie powodem na tzw. Tour de Konstytucja, nie wynika i nie wynikało z tego,
że – z całym szacunkiem dla powoda – sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł
Juszczyszn, jest znanym w całej Polsce sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie, ale
dlatego, że jest pierwszym polskim sędzią, który powołując się na wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej zażądał od polskiego Sejmu weryfikacji
prawidłowości powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa – organu decydującego
kto może być w Polsce sędzią, w tym sędzią europejskim. Tego organu, który jest
kwestionowany nie tylko przez TSUE, ale chociażby w listopadowym orzeczeniu
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka także przez Europejski Trybunał Praw
Człowieka. Były to pytania fundamentalne dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i
systemu trójpodziału władz i przejdą do historii walki o polską i europejską
praworządność. Dzisiaj po orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
przejdą one do historii walki o prawa człowieka w Polsce.

3.

Jeszcze raz podkreślam, powód został zawieszony w wykonywaniu służby polskiego i
europejskiego sędziego przez tzw. Izbę Dyscyplinarną polskiego Sądu Najwyższego,
która obniżyła mu wynagrodzenie o 40%! Stan zawieszenia trwa już 693 dni, blisko 2
lata! Powód jest odsunięty od orzekania przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie
pomimo prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu oraz nieprawomocnego jeszcze
wyroku nakazującego dopuszczenie go do orzekania, a także pomimo wyroku zaocznego
wydanego przez tutejszy Sąd z rygorem natychmiastowej wykonalności!.

M. Romanowski i Wspólnicy sp. k., Royal Wilanów, ul. F. Klimczaka 1, recepcja F, 02-797 Warszawa
tel. +48 22 853 14 40, fax +48 22 853 14 41
www.romanowski.eu

1

4.

Prawo cywilne to prawo życia codziennego. Prawo cywilne ma służyć ochronie m.in.
dóbr osobistych każdego człowieka. Godności każdego człowieka! Dla sędziego rzeczą
absolutnie fundamentalną jest to, aby cieszył się zaufaniem, uznaniem i szacunkiem
opinii publicznej. Wszak niezawisły sędzia wolny od nacisku władzy wykonawczej czy
innej władzy w państwie ma orzekać o naszych wolnościach i prawach. Niniejsza sprawa
dotyczy tego, czy po – miejmy nadzieję – szczęśliwym zakończeniu tej historii, sędzia
Paweł Juszczyszyn, dalej będzie mógł orzekać ciesząc się zaufaniem tych, o sprawach
życia codziennego których orzeka każdy sędzia!

5.

W pozwie zostały przedstawione liczne załączniki wskazujące na konkretne znieważające
i podważające godność sędziego Pawła Juszczyszyna dowody. Punktem wyjścia jest
oświadczenie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych pana
Przemysława Radzika, który powiada – zalecam pełnomocnikom [pozwanego]
dokładne zapoznanie się z pozwem - że sędzia Juszczyszyn „wypowiedział wojnę
swojemu państwu” – cytuję!
Można podawać by jeszcze wiele przykładów naruszenia jego dóbr osobistych i godności,
ale jakże można bardziej znieważyć, podważyć wiarygodność i zaufanie do sędziego?
Zastępca rzecznika sędziów sądów powszechnych powoływany przez ministra
sprawiedliwości-prokuratora generalnego powiada, że sędzia Paweł Juszczyszyn
wypowiedział wojnę polskiemu Państwu!
Czyż to nie wypełnia przesłanki ochrony dóbr osobistych w niniejszej sprawie? Ta sprawa
jest zresztą bezsporna. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki skierował
do neo I Prezes SN pani Małgorzaty Manowskiej w dniu 3 grudnia br. pismo, do
wiadomości pana sędziego Pawła Juszczyszyna, do wiadomości rzecznika
dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych pana Piotra Schaba, do wiadomości
wiadomości neo Krajowej Rady Sądownictwa, w którym pisze o tym jakie są skutki
odsunięcia od orzekania pana sędziego Pawła Juszczyszyna w kontekście jego dóbr
osobistych.
Prezes, sędzia Nawacki, reprezentujący pracodawcę pana sędziego Juszczyszyna, pisze
do pani Małgorzaty Manowskiej następujące słowa: „brak rozpoznania jego sprawy, czyli
sędziego Juszczyszyna, który nie wynika w żaden sposób z okoliczności procesowych ani
tym bardziej pracy rzeczników dyscyplinarnych, może być odebrany w tej sytuacji jako
nieuzasadniona szykana, bezprawie sądowe, a co najmniej jako rażące pogwałcenie
prawa do sądu i do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Godzi to także w powagę
wymiaru sprawiedliwości” – dalej cytuję – „narusza bezpieczeństwo obrotu prawnego.
Państwu polskiemu, a konkretnie występującemu jako pracodawca sądowi grozi
odpowiedzialność odszkodowawcza”.
Sędzia Nawacki pisze dalej do neo I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej: „rozumiem, że
czasami – cytuję – z olimpu Sądu Najwyższego trudno dostrzec problemu sędziów
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rejonowych, jednakże w każdej sprawie sądowej trzeba widzieć człowieka, jego godność
i osobisty dramat.”. Pisze to w kontekście tego, że pan sędzia Juszczyszyn na mocy tzw.
uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przez blisko dwa lata nie orzeka i przez
blisko dwa lata ma obniżone wynagrodzenie o 40%.
O czym rozmawia sędzia Paweł Juszczyszyn z żoną od dwóch lat? O swojej sytuacji. O
ich wspólnej sytuacji. O czym rozmawia z dzieckiem, które nie do końca rozumie co się
dzieje, bo ma kilka lat zaledwie! O tej sytuacji. O tym, jak to jest, że najwyższe osoby w
tym państwie powiadają, że sędzia Juszczyszyn wypowiedział wojnę państwu
polskiemu! Czy to zmienia jego życie rodzinne? Czy to zmienia również jego kontakty
z przyjaciółmi? Pytanie jest retoryczne.
6.

Wysoki Sądzie! Prawo to kontekst. Każda sprawa przed sądem ma zatem swój kontekst,
który ginie często za parawanem prawniczych formuł. Rozstrzygnięcie w niniejszej
sprawie, sprawie o ochronę dóbr osobistych oczywiście, wymaga zrozumienia i
uwzględnienia jej kontekstu. Proces sądowy, cywilny w szczególności, nie może być
wyalienowany z kontekstu, bo prawo cywilne to prawo życia codziennego, a ochrona
dóbr osobistych służy temu, żebyśmy mogli godnie przeżyć nasze życie. Integralność
naszej sfery fizycznej i emocjonalnej to jest istota definicji dóbr osobistych
sformułowanej jeszcze przez świętej pamięci profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stefana Grzybowskiego, a następnie powtarzana przez świętej pamięci profesora
Zbigniewa Radwańskiego.

7.

Kontekst tej sprawy to walka o prawo do niezawisłego sądu. Takiego sądu, który cieszy
się zaufaniem tych, których sprawy są rozstrzygane. Pan sędzia Juszczyszyn, żaden
sędzia, po tym jak publicznie najwyżsi przedstawiciele państwa polskiego powiadają, że
wypowiedział wojnę własnemu państwu, ma uzasadnione podstawy, obiektywne
podstawy, obawiać się co do dalszej zdolności wykonywania swojej służby sędziowskiej.
Jak to jest istotne wiemy już z tegorocznych dwóch orzeczeń Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka skierowanych w sprawie Polski. Europejski Trybunał Praw Człowieka
powiada, że prawo do niezawisłego sądu, które zakłada zaufanie do sędziego, że będzie
orzekał bezstronnie, jest niezbędnym elementem ochrony praw człowieka. A prawo
człowieka to jest element jego dobra osobistego.

8.

Pozwany, za którego działa neo I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
pomimo prawomocnego postanowienia i wyroku zaocznego tutejszego Sądu wydanego
dlatego, że spóźniła się z odpowiedzią na pozew, w której notabene nie podjęła żadnej
merytorycznej polemiki z przedstawionymi argumentami, cały czas udostępnia na stronie
internetowej SN tzw. uchwałę Izby Dyscyplinarnej w sprawie zawieszenia Powoda.

9.

Wyrok zaoczny ma rygor natychmiastowej wykonalności. Treścią tego wyroku było m.in.
nakazanie usunięcia z bazy orzeczeń Sądu Najwyższego owej uchwały Izby
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest ważne! Skarb Państwa – Sąd Najwyższy, za

M. Romanowski i Wspólnicy sp. k., Royal Wilanów, ul. F. Klimczaka 1, recepcja F, 02-797 Warszawa
tel. +48 22 853 14 40, fax +48 22 853 14 41
www.romanowski.eu

3

który działa Neo I Prezes SN – za instytucjami stoją ludzie – z premedytacją, w złej
wierze i z oczywistym pogwałceniem prawomocnych orzeczeń tutejszego sądu i sądu
w Bydgoszczy, a także połączonych starych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej,
Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a także wzmiankowanych w pozwie
orzeczeniach TSUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tworzy w opinii
publicznej przeświadczenie, że powód został zgodnie z prawem zawieszony w
czynnościach na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, a zatem, że
Powód dopuścił się popełnienia zarzucanych mu przewinień dyscyplinarnych, które w
świetle również publicznych wypowiedzi zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów
sądów powszechnych Przemysława Radzika, mogą skutkować postawieniem mu
zarzutów karnych z art. 231 kodeksu karnego, czyli popełnienie tzw. przestępstwa
urzędniczego. Pozwany tym samym w oczywisty sposób narusza dobra osobiste Powoda
– jego godność, wizerunek jako sędziego, a także podważa zaufanie obywateli do Powoda
jako sędziego.
10.

Pozwany Sąd Najwyższy reprezentowany przez neo I Prezes SN Małgorzatę Manowską
powinien działać ze szczególnym szacunkiem dla praworządności i prawomocnych
orzeczeń sądowych. Tymczasem neo I Prezes SN Małgorzata Manowska,
reprezentująca pozwanego w tej sprawie, bierze aktywny udział w ataku na polskie
sądownictwo odmawiając respektowania prawomocnych orzeczeń sądowych, wyroku
zaocznego opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności.

11.

Spór w niniejszej sprawie jest sporem co do prawa, a nie co do faktów. Fakty są
bezsporne. Spór prawny co do statusu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego znajduje
swoje odzwierciedlenie w licznych orzeczeniach. Mamy nie tylko przywoływane przeze
mnie w pozwie orzeczenia „starych” Izb Sądu Najwyższego, ale bogate już orzecznictwo
TSUE, Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ostatnio także lipcowe i listopadowe
orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mamy wreszcie najnowszy wyrok
Sądu Rejonowego z Bydgoszczy w sprawie pracowniczej z 17 grudnia 2021 r. o
przywrócenie do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. W ustnych motywach tego
wyroku Sąd stwierdza m. in., że:
1)

gwarancyjny charakter zasady niezawisłości, niezależności i bezstronności sądu
oznacza, że o treści tej zasady powinny rozstrzygać sądy – nie władza wykonawcza,
ale sądy. Zakazanie wypowiadania się sądom w tych sprawach lub przyjęcie, że
sądy powinny rozpoznawać sprawy obywateli z pominięciem oceny standardów
niezawisłości, niezależności i bezstronności, podważa sens prawa do sądu jako
środka ochrony praw konstytucyjnych;

2)

sędzia powołany z udziałem wadliwie utworzonej Krajowej Rady Sądownictwa –
powiada Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, nie korzysta z domniemania niezawisłości.
Przyjęcie tezy przeciwnej oznaczałoby, że w polskim systemie prawa władza
M. Romanowski i Wspólnicy sp. k., Royal Wilanów, ul. F. Klimczaka 1, recepcja F, 02-797 Warszawa
tel. +48 22 853 14 40, fax +48 22 853 14 41
www.romanowski.eu

4

ustawodawcza i wykonawcza może pozbawić obywateli gwarancji prawa do
rozstrzygania ich spraw przez niezawisłego sędziego i niezależny sąd – a właśnie
do tego potrzebne jest zaufanie, a do tego potrzebna jest ochrona dóbr osobistych
w niniejszej sprawie;
3)

Sąd bydgoski w uzasadnieniu powiada, że orzeczenia wydane przez Izbę
Dyscyplinarną SN nie mają charakteru orzeczeń wydanych przez należycie
obsadzony sąd;

4)

organ w postaci Izby Dyscyplinarnej SN od początku miał charakter sądu
wyjątkowego – taki pogląd w uzasadnieniu wyraża Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
którego powołanie w czasie pokoju jest zakazane (art. 175 ust. 2 Konstytucji RP);

5)

Izba Dyscyplinarna nie spełnia kryteriów sądu niezawisłego wskazanego w art. 47
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a akty te przyjmowane
przez Polskę stanowią część prawa polskiego. Wpływają więc również na ocenę
koncepcji i treści dobra osobistego każdego z nas, a więc i powoda w niniejszej
sprawie. Orzeczenia wydane z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej nie zasługują
na ochronę, nie są bowiem objęte zasadą zaufania, która jest niezbędna do
wykonywania zawodu przez sędziego! Sędzia Juszczyszyn – jak słyszymy –
wypowiedział wojnę polskiemu państwu! Jak można ufać komuś, kto
wypowiedział wojnę swojemu państwu?;

6)

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego utworzona na podstawie ustawy z 8 grudnia
2017 r. o Sądzie Najwyższym nie jest sądem w rozumieniu art. 47 Karty Praw
Podstawowych UE i art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, co uzasadnia
pominięcie jej właściwości;

7)

twór określany jako Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia wymogów sądu w
rozumieniu art.45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 47 Karty Praw
Podstawowych UE i art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, a orzeczenie tzw.
Izby Dyscyplinarnej stało się źródłem rażącego naruszania dóbr osobistych Pawła
Juszczyszyna jako sędziego. Jak można bardziej naruszyć dobra osobiste
sędziego niż powiadając, że wypowiada wojnę państwu polskiemu?;

8)

akceptacja struktury organizacyjnej Sądu Najwyższego niespełniającej gwarancji
niezależności, bezstronności i niezawisłości, skutkowałaby odpowiedzialnością
państwa w sferze prawa wewnętrznego i międzynarodowego;
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9)

12.

uchwała Izby Dyscyplinarnej w sprawie Pawła Juszczyszyna jest nieistniejąca –
powiada w uzasadnieniu wyroku bydgoski sąd - gdyż nie została ona wydana prze
sąd.

Europejski Trybunał Praw Człowieka, nie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
ale Europejski Trybunał Praw Człowieka, którego orzeczeń Polska zobowiązała się
przestrzegać na długo przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, tak długo jak
długo jest członkiem rodziny europejskiej i sygnatariuszką Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w sprawie dotyczącej Polski
w prawomocnym już wyroku z dnia 22 lipca 2021 r. uznał, że twór jakim jest tzw. Izba
Dyscyplinarna Sądu Najwyższego „nie odpowiada wymogom sądu ustanowionego
ustawą”. Według ETPCz naruszono procedurę powoływania sędziów do SN, ponieważ
zostało to powierzone Krajowej Radzie Sądownictwa, a więc "organowi, który nie miał
wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej".
A ten twór doprowadził do takiej a nie innej sytuacji osobistej i zawodowej Pawła
Juszczyszyna!

13.

„Polska ma rozwiązać problem braku niezawisłości Krajowej Rady Sądownictwa”, z
której udziałem prezydent nominuje tzw. sędziów do Izby Dyscyplinarnej, orzekł w
kolejnym wyroku w sprawie dotyczącej Polski w dniu 8 listopada 2021 r. Europejski
Trybunał Praw Człowieka. Nie Turcji, nie Rosji, ale Polski! Nie TSUE, nie Komisja
Europejska, ale Rada Europy – organ, który nie ma nic wspólnego z Unią Europejską,
poza tym, że członkowie UE przestrzegają Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i
uznają autorytet Rady Europy i Europejskiego Trybunał Praw Człowieka – daje Polsce
czas aż do marca 2022 r., aby Polska powiedziała w jaki sposób zapewni skuteczną
ochronę praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił bowiem uwagę
na łamanie przez Polskę art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności, tj. prawa do niezawisłego sądu, którego koniecznym elementem jest sędzia, do
którego społeczeństwo, ludzie, których sprawy codzienne są rozstrzygane, ma zaufanie.
A sędzia Paweł Juszczyszyn wypowiedział wojnę Państwu polskiemu! Jest to odmieniane
przez wszystkie przypadki, stąd te przerażające reakcje, o których mówił sędzia
Juszczyszyn. Dobrze, że ma przyjaciół, że jest grono osób, które w niego wierzy, bo
inaczej jako człowiek byłby prawdopodobnie skończony!

14.

Winą sędziego Juszczyszyna, jakby wydawało się z pytań pełnomocników pozwanego,
jest to, że ma kilku przyjaciół i żonę, która nie odeszła od niego w tej dramatycznej
sytuacji? Że jeszcze ma siłę uczestniczyć w Tour-de-Konstytucja? Że jeszcze ma siłę
propagować w mediach wartości, które wynikają z Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka? To jest jego wina? O prawa człowieka trzeba walczyć!
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15.

Europejski Trybunał Praw Człowieka to organ powstały po II wojnie światowej, aby
zapewnić realną ochronę praw człowieka przez państwa europejskie. To już nie jest spór
z Komisją Europejską i TSUE – jak publicznie jednym głosem twierdzą polski prezydent
Andrzej Duda, polski premier Mateusz Morawiecki, polski minister sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro, Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej oraz neo I Prezes SN
Małgorzata Manowska – o prawo państwa członkowskiego do organizacji krajowego
wymiaru sprawiedliwości. Notabene cóż za zgodność przedstawicieli władzy
wykonawczej i awansujących po 2015 r. osób kierujących TK i SN! To jest faktyczne
wypowiedzenie przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności i jej art. 6 (prawo do niezawisłego sądu, którego koniecznym elementem jest
sędzia wolny od nacisków władzy wykonawczej i większości parlamentarnej, do którego
ludzie mają zaufanie, mówiąc językiem prostym). Jak można mieć zaufanie do kogoś, kto
wypowiedział wojnę państwu polskiemu? To nie jest obiektywne naruszenie dóbr
osobistych? Bez Europjeskiego Trybunału Praw Człowieka, a więc organu, który
rozstrzyga o tym, czy Państwo narusza czy nie narusza prawa człowieka i jego
podstawowe wolności, praw nas wszystkich siedzących na tej sali, Europejska
Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności staje się zwykłym, nic nie
wartym, świstkiem papieru, fasadą. W odpowiedzi na zbrodnie nazizmu powołany został
Europejski Trybunał Praw Człowieka!

16.

Pomimo tego Pozwany, a de facto neo I Prezes SN Małgorzata Manowska (bo za
instytucje działają konkretne osoby, które trzeba wymieniać z imienia i nazwiska) nadal
rażąco narusza godność i dobre imię Powoda, czyli sędziego Pawła Juszczyszyna
publikując tzw. uchwałę Izby Dyscyplinarnej SN na stronie internetowej SN tak jakby
było to orzeczenie Sądu Najwyższego.

17.

Jest prawomocne zabezpieczenie, jest wyrok zaoczny dalej idący, który wywiera skutek
w postaci nakazu natychmiastowej usunięcia owej uchwały ze strony SN. Dlaczego neo
I prezes SN tego nie robi? Publicznie twierdzi, że nie uznaje orzeczeń TSUE, nie uznaje
prawomocnych orzeczeń starych Izb SN, nie uznaje prawomocnych orzeczeń polskich
sądów powszechnych, w tym tutejszego Sądu, nie uznaje wreszcie wyroków
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Neo I Prezes SN wie lepiej, stawia się ponad
władzą sądowniczą Unii Europejskiej i polskich sądów, ponad Europejski Trybunał
Praw Człowieka! Próżno szukać w Konstytucji RP, ustawie o SN i umowach
międzynarodowych takiej kompetencji neo I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej.

18.

Chciałbym, aby raz jeszcze bardzo wyraziście wybrzmiało. Prawo do niezawisłego,
niezależnego sądu jest prawem człowieka. Gwarantuje je nie tylko Konstytucja RP, nie
tylko prawo Unii Europejskiej, ale art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności. Konwencja ma zabezpieczać Europę, w tym Polskę, przed
powtórzeniem się potworności drugiej wojny światowej. Tragedią jest to, że Polska, jedna
z największych ofiar II wojny światowej, narusza Konwencję, a rękę przykłada do tego
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neo I Prezes SN Małgorzata Manowska i Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. To
jest wielka porażka władzy sądowniczej w Polsce.
19.

Małgorzata Manowska, neo I Prezes SN, była legalnie wybraną sędzią Sądu
Apelacyjnego w Warszawie, jest neo-sędzią SN, ale była legalną szanowaną sędzią Sądu
Apelacyjnego w Warszawie. Jest dr hab. nauk prawnych, gdzie stopnie zdobywała na
moim macierzystym Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego z procedury
cywilnej. Powinna być więc specjalistką w zakresie skutków orzeczeń sądowych, tak
polskich, jak i międzynarodowych. Jest profesorką uczelnianą. Jest nauczycielką
akademicką. Za nic ma jednak autorytet Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a
więc można powiedzieć, że depcze z pełną premedytacją prawa człowieka.

20.

Neo I Prezes SN Małgorzata Manowska jest najwyraźniej depozytariuszem jedynej
słusznej prawdy i neo Pierwszym Sędzią Europy, a może i całego świata. Jest „mędrcem”
obalającym wszelkie prawomocne orzeczenia dowolnego Sądu i Trybunału. Nie
zgadzamy się z orzeczeniami, możemy je kwestionować, ale są do tego środki
proceduralne, które w każdym cywilizowanym państwie służą podważaniu orzeczeń
sądowych. Dla neo I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej niezależna, niezawisła władza
sądownicza, która wydaje orzeczenia, w wyniku których Pani Manowska jako neosędzia
(w świetle także cytowanych orzeczeń ETPCz) może stracić piastowane stanowisko, jest
wrogiem. A wroga trzeba zniszczyć.

21. Fakty są takie jakie są.
1)

w wywiadzie dla PAP z 19.09.br. neo I prezes SN wzywa władze publiczne do
"pilnego podjęcia stosownych działań ustawodawczych […] w celu likwidacji [...]
konfliktu wokół sądownictwa”. Pani Manowska chce być głosem rozsądku. Nie
stroni jednak od gróźb wobec „starych” sędziów SN, którzy powołują się na
orzecznictwo TSUE w sprawie zmian w sądownictwie po 2015 r. Tych, którzy
domagają się respektowania orzeczeń TSUE i ETPCz, w tym z lipca br., nazywa
ekstremistami. Powiada, że będąc sędzią z blisko 30-letnim stażem, szanuje
orzeczenia sądowe – cytuję - "nawet jeżeli z merytoryką mają niewiele wspólnego"
oraz że „Dlatego trudno przełamać mi mój wewnętrzny opór sędziowski przed
wszczynaniem postępowań dyscyplinarnych za działalność orzeczniczą, nawet taką,
która burzy i podważa ustrój wymiaru sprawiedliwości w Polsce”. Z wywiadu
wynika, że przełamie ten opór. Leszek Kołakowski przestrzegał „Być oszukanym w
polityce nie jest usprawiedliwieniem, niekiedy jest takim samym przestępstwem jak
oszukiwać samemu.”.
Wywiad pani Manowskiej dla wielu może być wstrząsający, bo zarzuca w nim
„starym” sędziom SN - cytuję - „mordowanie praworządności”, „godzenie w
podstawy konstytucyjne Rzeczypospolitej, naruszanie zasady trójpodziału władzy i
podważanie skuteczności prerogatywy prezydenta".
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Podobny język jest używany w pismach procesowych, nie zawsze tak drastyczny,
wobec sędziów Juszczyszyna i Tuleyi, a także wobec mnie jako ich adwokata (nie
ze strony pełnomocników pozwanego, ze strony rzecznika dyscyplinarnego
sędziów sądów powszechnych).
Typowe jest grożenie sankcjami karnymi i dyscyplinarnymi. Straszenie to metoda,
aby wywołać efekt mrożący. Zapowiada pani Manowska w wywiadzie dla PAP, że
„Czwartkowe postanowienie zapadłe w Izbie Karnej wymaga stanowczej [..]
reakcji”. Chodzi o postanowienie z 16.09.2021 r., w którym „starzy” sędziowie Izby
Karnej zakwestionowali prawo do orzekania neosędziego z powołaniem się na
orzecznictwo starych Izb SN i TSUE. Zaskoczony nie jestem. Jako adwokat
sędziego Pawła Juszczyszyna znam prawdziwe stanowisko pani Manowskiej z
procesów, które z nią toczę. Teraz neo I Prezes SN Małgorzata Manowska zamierza
domknąć kontrolę nad Izbą Cywilną SN przygotowując jej reorganizację;
2)

w spóźnionej odpowiedzi na pozew z 26 lipca 2021 r. złożony w niniejszej
sprawie neo I Prezes SN Małgorzata Manowska nie polemizuje merytorycznie
z żądaniem uznania uchwały tzw. IDN SN za nieistniejącą i ochrony dóbr
osobistych sędziego Pawła Juszczyszyna. Neo I Prezes SN pani Manowska wnosi
natomiast o zawieszenie postępowania do czasu „usunięcia wątpliwości co do
stanowiska Polskiego Ustawodawcy, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a także
innych podmiotów dysponujących inicjatywą ustawodawczą, jak również
Trybunału Konstytucyjnego RP […] co do potrzeby wprowadzenia ewentualnych
zmian w polskim ustawodawstwie w sposób pozwalający wyjść naprzeciw
stanowiskom formułowanym […] w ostatnio wydanych orzeczeniach TSUE i ETPC
[…]”. Chodzi o orzeczenia TSUE i ETPC dotyczące tzw. Izby Dyscyplinarnej SN,
której tzw. uchwała jest przyczyną deptania godności sędziego Pawła Juszczyszyna.
Małgorzata Manowska już wtedy, w odpowiedzi na pozew, 26 lipca 2021 r.,
uzależniała swoje stanowisko wobec orzeczeń TSUE z lipca br. nie tylko od
stanowiska rządu RP i TK Julii Przyłębskiej, ale także innych podmiotów
dysponujących inicjatywą ustawodawczą. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje:
posłom, Senatowi, Prezydentowi RP i rządowi RP oraz grupie co najmniej 100 000
obywateli. Neo I Prezes w odpowiedzi na pozew nie określiła terminu, do którego
Sąd powinien czekać. Poprzeczkę postawiła wysoko, bo oczekiwała usunięcia
wątpliwości wszystkich, którzy mają inicjatywę ustawodawczą oraz
rozstrzygnięcia przez tzw. TK o wyższości Konstytucji RP (czytaj polskiego
ustawodawstwa) nad prawem UE, a w konsekwencji wyższości tzw. TK i polskich
sądów nad TSUE, czyli o Polexicie.
W tej samej odpowiedzi pani Manowska grozi sędziom sądów powszechnych, w
tym sędziemu Juliuszowi Ciejkowi orzekającemu w niniejszej sprawie. Podnosi, że
„trudno jest oczekiwać od sędziego sądu powszechnego, czyli także od Sędziego
Sądu Okręgowego w Olsztynie, by – bez narażania się na wszczęcie przeciwko
niemu postępowania dyscyplinarnego - miał orzekać […] czy podjęcie określonej
uchwały przez Sąd Najwyższy – Izbę Dyscyplinarną […] skutkującą zawieszeniem
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[…] Sędziego Pawła Juszczyszyna […] w połączeniu z obniżeniem Mu uposażenia
o 40% […]”;
3) w sprzeciwie od wyroku zaocznego tutejszego Sądu z 17.08.2021 r. neo I
Prezes SN Małgorzata Manowska pisze:
•

Całkowicie chybione są […] zarzuty dotyczące braku istnienia orzeczenia ze
względu na brak niezależności Izby Dyscyplinarnej i niezawisłości oraz
bezstronności sędziów tej Izby” (s. 18); - Wyraża swój pogląd, do którego ma
prawo. Ale mamy prawomocne orzeczenia! Mamy wyrok zaoczny! Mamy
wyroki TSUE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

•

[…] w świetle orzecznictwa TSUE, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego […]
mogła orzekać w takich sprawach, jak powoda” (s. 19;

•

Uchwała z dnia 4 lutego 2020 r. […] została wydana przez uprawniony organ
władzy sądowniczej, przez osoby posiadające status sędziego” (s. 20);

•

„Niewątpliwe jest, że – wydając Uchwałę z dnia 4 lutego 2020 r. […] – Izba
Dyscyplinarna działała w ramach swoich kompetencji” (s. 23).

22. Wynikają stąd następujące wnioski:
1)

neo I Prezes SN pani Manowska odmawia wykonania postanowienia SO w
Olsztynie z 10.05.2021 r. (7 m-cy) oraz wyroku SO w Olsztynie z 30.07.2021 r., (5
m-cy), a przecież twierdzi, że jako sędzia z 30-letnim stażem szanuje orzeczenia
sądowe „nawet jeżeli z merytoryką mają niewiele wspólnego". Jak to określić
„cynizm, obłuda”? Na pewno naruszenie dóbr osobistych powoda.

2)

odmraża częściowo zamrożone działanie tzw. ID SN bezpośrednio po orzeczeniach
TSUE i ETPCz z lipca br., zgodnie z którymi ID SN nie jest sądem, a neoKRS nie
daje gwarancji niezależności od władzy wykonawczej;

3)

uzależnia działania I Prezesa SN od stanowiska rządu i Prezydenta RP twierdząc,
że konieczne jest usunięcie wątpliwości co do stanu prawnego powstałego po
orzeczeniach TSUE i ETPCz z lipca br. I Prezes Sądu Najwyższego uzasadnia
stanowisko w sprawie cywilnej od decyzji władzy wykonawczej! Jak wynika z
przytoczonych cytatów z pism w sprawie sędziego Juszczyszyna, pani Manowska
nie ma żadnych wątpliwości co do wolności sądów w Polsce po 2015 r. i zasadności
ukarania sędziów powołujących się na orzeczenia TSUE i ETPCz. Neosędziowie
tzw. ID SN są według niej niezawiśli i bezstronni oraz legalnie powołani! Na
usunięcie jakich wątpliwości czeka zatem neo I Prezes SN? Orzeczenia TSUE i
ETPCz są skierowane do wszystkich władz Rzeczypospolitej, a więc i do władzy
sądowniczej. Trójpodział władz oznacza, że każda z nich podejmuje samodzielnie
decyzje w ramach swoich kompetencji. Arystoteles i Monteskiusz przewracają się
w grobie widząc co robi pani Manowska!;
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4)

pani Manowska straszy „starych” sędziów SN zarzucając im, że „mordują
praworządność”. Wcześniej w odpowiedzi na pozew w sprawie sędziego
Juszczyszyna grozi postępowaniem dyscyplinarnym sędziemu orzekającemu w
tej sprawie. Sędzia nie przestraszył się. Wydał wyrok, bo Sąd Najwyższy spóźnił
się z odpowiedzią na pozew! Czy byłem zaskoczony jako adwokat? Byłem. Ale
skutki są takie jakie są. A Sąd Najwyższy, za który pani Manowska występuje,
ignoruje to orzeczenie.
W piśmie - wezwaniu przedegzekucyjnym do pani Manowskiej z 16 sierpnia br.,
zmierzającym do skłonienia jej do wykonania wyroku zaocznego i wcześniejszego
postanowienia o zabezpieczeniu, groźby wobec sędziego i innych sędziów
skomentowałem słowami prof. Władysława Bartoszewskiego: „Żadne pogróżki nie
wpłyną na moje wystąpienia publiczne, ich plan jest powszechnie znany i na pewno
się nie przestraszę, choćby wytoczyli przeciwko mnie armaty. Przeżyłem Hitlera,
Stalina i szereg różnych wstrząsów, to przeżyję też „Prawdziwych Polaków”.
Obowiązkiem sędziego jest publiczna walka o niezawisłość i dlatego sędzia
Juszczyszyn zbyt skromnie opowiada na tej Sali jak często publicznie występuje
kosztem życia swojej rodziny i swojego życia prywatnego. Wolałby orzekać!
Regularnie stawia się w pracy, regularnie pisze pisma, składa zawiadomienia do
prokuratury, w sprawie m.in. pana prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, a także
neo I prezes SN Małgorzaty Manowskiej, po to by mógł wrócić do orzekania, a nie
jeździć i spotykać się z mediami. Nie robi tego dla siebie. Robi to dla nas
wszystkich!.

23.

Orzeczenie w niniejszej sprawie to oczywiście jest orzeczenie w sprawie o ochronę dóbr
osobistych sędziego Juszczyszyna, ale ono jest związane z tym kontekstem, o którym
mówiłem, a więc to będzie kolejne orzeczenie, w którym zapada sąd nad obroną
niezawisłych sędziów, oraz czy ich niezawisłość to element ich dóbr osobistych.
Niezawisłość jest dla nas, bo zgodnie z art. 6 Europejskiej Karty Praw Człowieka,
powtórzonym w Konstytucji, Karcie Praw Podstawowych, w naszym interesie jest to,
żebyśmy stojąc przed sądem widzieli skład sędziowski, który będzie orzekał bezstronnie.
Na szczęcie sędziów, którzy to rozumieją jest dosyć dużo. Te apele, o których mówili
pełnomocnicy pozwanego, to są apele dające nadzieję.

24.

Ponad 4 tysiące sędziów świadomych tego co się dzieje wystosowało apel nie w sprawie
sędziego Juszczyszyna, ale o to, by Polska zaczęła przestrzegać orzeczeń TSUE i
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

25.

Jak odpowiada państwo polskie? TK Julii Przyłębskiej z 24 listopada 2021 r. orzeka o
niezgodności z polską Konstytucją art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
w zakresie w jakim pozwala ETPCz badać czy Trybunał Konstytucyjny jest sądem w
rozumieniu ETPCz (chodzi de facto o wyjęcie TK Julii Przyłębskiej spod kontroli ETPCz,
ponieważ TK Julii Przyłębskiej wedle TK Julii Przyłębskiej nie jest sądem w rozumieniu
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Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a więc chce wyjść spod jego jurysdykcji i chce
także by spod tej jurysdykcji wyszły polskie sądy!).
Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bez którego ta konwencja jest
świstkiem papieru, miałby być sprzeczny z Polską Konstytucją! Nie jesteśmy na
poziomie sporu z TSUE ani z Komisją Europejską.
26.

Prokuratura Krajowa zajmuje się kilkudziesięcioma sędziami z Olsztyna za ich poglądy
prawne. To są fakty. Wszczynane są kolejne postępowania wobec sędziów, prokuratorów,
adwokatów i radców prawnych, itd. Wedle raportu Komitetu Obrony Sprawiedliwości
jest już ponad 150 sędziów i prokuratorów, którzy w różny sposób są represjonowani.
Można się zapoznać z tym raportem na stronie Komitetu Obrony Sprawiedliwości. To
jest przerażające.

27.

We wstępie do raportu czytamy m. in. „Bezpośrednimi wykonawcami deformacji wymiaru
sprawiedliwości – według założeń rządzących – mieli być sędziowie, którzy w
bezrefleksyjny i sprzeczny ze ślubowaniem sędziowskim sposób mieli stosować prawo.
Niektórzy z nich rzeczywiście stali się beneficjentami zmian w sądownictwie –
(Małgorzata Manowska czy Maciej Nawacki, który otrzymał nominację do Naczelnego
Sądu Administracyjnego), ale przytłaczająca większość, zgodnie z rolą jaką określa im
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w dalszym ciągu w niezawisły sposób orzeka w
zgodzie z prawem. I to ci odważni sędziwie i prokuratorzy poddawani są nieustannym
represjom, m.in. poprzez wszczynanie wobec nich postępowań wyjaśniających,
dyscyplinarnych i karnych, degradacje na niższe stanowiska, obniżanie ich
wynagrodzenia finansowego, delegacje do odległych jednostek.”.

28.

Przykłady można mnożyć, ale musiałbym przemawiać prawdopodobnie kilka dni.
Dodam tylko, że neo Krajowa Rada Sądownictwa, która powinna stać na straży
niezawisłości sędziowskiej i bronić sędziów przed wywieraniem na nich nacisków przez
władzę wykonawczą i prokuraturę podjęła w dniu 28 maja 2021 r. haniebną uchwałę
wzywającą do ścigania przez prokuraturę sędziów, którzy wydali orzeczenie nakazujące
przywrócić do orzekania sędziego Pawła Juszczyna oraz do wszczęcia przeciwko nim
postępowań dyscyplinarnych.
Co więcej, neoKRS w cytowanej uchwale apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego „o podjęcie wszelkich
możliwych działań, które będą stanowić urzeczywistnienie wartości, wynikających z
obowiązującego podziału konstytucyjnego, który łączy władzę ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą w celu uniknięcia stanowiącego wysokie niebezpieczeństwo
chaosu interpretacyjnego, wynikającego z dowolnej wykładni przepisów prawa
stanowionego”.
Apel ten brzmi bardzo groźnie biorąc pod uwagę, że neoKRS zakwalifikowało wydanie
postanowienia przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy jako akt nieuczciwości oraz delikt
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dyscyplinarny i przestępstwo urzędnicze, a wśród adresatów apelu są przedstawiciele
władzy wykonawczej, w tym Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny.
Rodzi to najgorsze skojarzenia z metodami stosowanymi nie tylko w państwach
autorytarnych, ale wręcz totalitarnych. Obciążanie tak poważnymi zarzutami bez
wysłuchania osób oskarżanych jest także cechą rządów autorytarnych i totalitarnych. Jest
to niewyobrażalne w XXI wieku, a staje się faktem w Polsce.
29.

Zdaje się, że w tym samym kierunku idzie warszawska prokuratura w odniesieniu
do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która – jak donoszą media
– bada czy sędziowie TSUE nie popełnili przestępstwa urzędniczego orzekając w sprawie
naruszania niezawisłości sądów w Polsce. Następni w kolejce są zapewne sędziowie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którzy w tym roku uznali (w wyroku z 8
listopada), że tryb wyłaniania sędziów w Polsce narusza art. 6 Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Następni w kolejce będą ... sky is the limit - a raczej nawet sky is not the limit!

30.

Poziom represji, ignorancji, odrzucania orzeczeń już nie tylko TSUE, ale też
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jest niewiarygodny i postępuje w coraz
większym stopniu. Studenci pytają mnie jak to jest możliwe, a ja nie wiem co im
odpowiedzieć. Z działaniami władzy kojarzą mi się słowa Józefa Cyrankiewicza, który
po brutalnym stłumieniu protestów Czerwca 1956 r. w Poznaniu ostrzegał, w
przemówieniu na antenie Polskiego Radia: „Każdy prowokator czy szaleniec, który
odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę
władza ludowa odrąbie”.

31.

Rację ma prof. Timothy Snyder, pisząc w książce „O Tyranii. Dwadzieścia Lekcji z
Dwudziestego Wieku” że „Trudno jest zniszczyć państwo prawa bez prawników lub
urządzić procesy pokazowe bez sędziów. Reżimy autorytarne potrzebują posłusznych
urzędników […]”. Jest grupa sędziów w Sądzie Najwyższym, którzy przyjęli nominację
od neoKRS. Są tam też profesorowie prawa. Studenci pytają mnie jak to możliwe, a ja
nie wiem co im odpowiedzieć. Na szczęście jest przygniatająca większość sędziów,
którzy wiedzą na czym polega niezawisłość sędziów od władzy wykonawczej i
ustawodawczej.

32.

Studenci pytają mnie, jak to jest możliwe, że sędziowie, tj. prezes SR w Olsztynie Maciej
Nawacki i neo I prezes SN Małgorzata Manowska nie wykonują orzeczeń sądowych –
natychmiast wykonalnych, prawomocnych. Odpowiadam im, że nie wiem jak to jest
możliwe.

33.

Stanisław Jerzy Lec w jednym ze swoich aforyzmów powiada „Ludzie mylą
ustawodawstwo z prawodawstwem”. Ustawa kagańcowa dotycząca sędziów sądów
powszechnych zakazująca im krytycznej oceny sposobu nominacji sędziów, a także
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analogiczne postanowienia w ustawie o Sądzie Najwyższym, to nie jest prawodawstwo,
a bezprawie. Niewiarygodne jest, że w XXI wieku w Polsce, kraju doświadczonym
okropieństwami obu wojen światowych i komunizmu, zmierzamy w takim kierunku.
34.

Kto myśli inaczej musi być przykładnie ukarany. Powód poniósł dwie kary. Jedną jest
odsunięcie go od orzekania i obniżenie jego wynagrodzenia. Drugą – naruszanie jego
godności i wizerunku przez publikowanie tzw. Uchwały na stronie internetowej Sądu
Najwyższego. Całe szczęście, że w przestrzeni publicznej pojawiają się pisma procesowe,
zawiadomienie do prokuratury. Ludzie muszą wiedzieć. Władza chciałaby, żeby prawda
była przed ludźmi ukryta.

35.

Do sądu trzeba mieć zaufanie. Nie każdy jest prawnikiem. Nie każdy w tym kraju
analizuje orzeczenia. Ludzie mają prawo wierzyć prezydentowi, mają prawo wierzyć
ministrowi sprawiedliwości, mają prawo wierzyć osobie piastującej funkcję I prezesa
Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze nie tak dawno to był
absolutny piedestał! Można było się zgadzać lub nie zgadzać, spór jest wpisany w to
wszystko, ale ci sędziowie jak powód mordują praworządność! Wypowiadają wojnę
państwu polskiemu!

36.

Autorytaryzm dąży, aby trójpodział władzy formalnie istniał, ale aby w praktyce działało
jedynowładztwo. Środkiem jest nasycenie sądów „swoimi” ludźmi. Jaki to ma związek z
tą sprawą? Właśnie za to, że powód postanowił sprawdzić listy poparcia do KRS spotyka
go to co, go spotyka. Jego życie wygląda tak jak wygląda. Od dwóch lat temat jego życia
to to, kiedy skończy się ta sytuacja. Co jeszcze władza mu zrobi? Czy go podsłuchuje?
Czy Pegasus jest też użyty w stosunku do niego. Powód myśli „jestem sędzią, który
stanowi największe zagrożenie”. Jak to zmienia życie powoda? Jest wspaniałe wedle
pełnomocników pani Manowskiej! Przedtem jego życie było pasmem udręk, teraz to
sielanka! A ludzie kwiaty mu dają na każdym spotkaniu, w którym uczestniczy. Tak się
zmieniło jego życie odpowiadając na pytania pełnomocników pozwanego.

37.

Rządy prawa przegrywają z rządami ludzi, bo sędzia to „nasz” człowiek, który „mówi”
językiem „naszych ustaw”, a w razie potrzeby mówi „naszym” językiem nawet wbrew
„naszym ustawom”. Boies Pensrose opisywał ten mechanizm obrazowo mówiąc, że
„Urząd publiczny bywa ostatnim schronieniem łajdaka”. Jedyną „winą” sędziego
Juszczyszyna jest, że obnażył ten proceder.

38.

Rządy prawa to instrument ochrony wolności i godności każdego człowieka bez względu
na to czy jest on chwilowo w większości czy w mniejszości. Jakże prymitywne są opinie
wskazujące, że większość parlamentarna zdecydowała, a więc to koniec dyskusji.
Większość nie może decydować o wartościach i prawach człowieka. Na straży ochrony
praw człowieka, w tym będącego w mniejszości, stoi niezawisły sędzia. Niezawisłość
sędziego nie służy sędziemu, ale ochronie prawa człowieka jakim jest prawo do
sprawiedliwego i uczciwego procesu. I właśnie dlatego powstał Europejski Trybunał
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Praw Człowieka. W latach 50-tych XX w.! Po zbrodniach nazizmu! Gdzie my teraz
jesteśmy?
39.

Monteskiusz pisał, że „Kiedy w jednej, i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele,
władza prawodawcza jest zespolona z władzą wykonawczą, nie ma wolności; ponieważ
można się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw,
które będzie tyrańsko wykonywał. Nie ma również wolności, jeżeli władza sędziowska nie
jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą
prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolna. […] gdyby była
połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela”. Ktoś może
powiedzieć wielkie słowa. Tak, a może normalne słowa, żebyśmy wiedzieli co jest
przedmiotem sprawy.

40.

Uchwała tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i jej upublicznienie, kształtuje
wizerunek powoda i narusza jego dobra osobiste. Narusza spokój powoda i jego rodziny.
Narusza prawo jego i jego rodziny do spokoju i szczęścia. Jeżeli całe życie jest
skoncentrowane wokół problemów, z którymi powód się styka, to jakość życia jest
gorsza, jego życie i jego rodziny jest pełne lęku. Nie zmienia tego to, że ktoś podchodzi
i mówi „Paweł ja cię kocham i tobie wierzę”. To nie zmienia, że dobra osobiste są
naruszone. „Bo jestem z tobą na dobre i na złe”. Prawdziwego przyjaciela poznaje się w
niepewnych czasach, ale to nie znaczy, że te niepewne czasy są źródłem komfortu.

41.

Podnosi się argument, że nie można kwestionować powołań sędziowskich, po tym jak
prezydent powołał sędziego, nawet jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa, która występuje z
wnioskiem o powołanie jest niekonstytucyjna i ustanowiona niezgodnie z Europejską
Konwencją Praw Człowieka. Akt prezydenta nie legitymizuje niekonstytucyjności
działań neo-KRS i tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prezydent RP nie jest
cesarzem Kaligulą, który swojego ulubionego konia mianował konsulem! Nikt nie stoi
ponad prawem, w tym prezydent RP!

42.

Sądy i adwokatura są „najważniejszymi instytucjami chroniącymi prawa człowieka.
Sędzią i adwokatem nie można tylko być, aby być. Sędzią i adwokatem trzeba chcieć być
i być”. Sprawa Pana sędziego Pawła Juszczyszyna zostały przyjęta do rozpoznania przez
Europejski Trybunał Praw Człowieka, a to wyznacza już nie tylko polski, ale i europejski
wymiar naruszania praw człowieka w Polsce, tj. prawa do niezawisłego sądu.

43.

Bliskie są mi słowa jednego z najwybitniejszych polskich adwokatów, który wykonywał
zawód adwokata, czyli obrońcy człowieka między innymi przed autorytarną władzą i jej
służalczym sędziom i prokuratorom w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
adwokata Czesława Jaworskiego. Adwokat Czesław Jaworski podsumowując swoje
doświadczenia mówił m. in. „[…] dobry adwokat […] musi […] mieć odwagę w
głoszeniu poglądów. Nie może być tak, że adwokat w obawie przed niekorzystnymi dla
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siebie konsekwencjami, nie będzie głosił czegoś co jest istotne w sprawie”. To jest też
definicja co to znaczy być niezawisłym sędzią jak sędzia Paweł Juszczyszyn!
44.

Prawo to kontekst. Wypowiedziałem wiele gorzkich słów, w tym pod adresem neo I
Prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Jak jednak mawiał Oscar Wilde „Powiedzieć komuś
prawdę – to czasami więcej niż obowiązek, to przyjemność”.

45.

Prawdziwy sędzia nie może być uczestnikiem gry rządzących. Prawo nie służy
rządzącym, ale rządzonym, a na straży praw rządzonych stoją niezawisłe sądy,
których orzeczenia trzeba respektować. Formą niezgody na orzeczenie sądu jest
zaskarżenie go.

„Prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera!”.
Wnoszę o uwzględnienie powództwa!
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