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Prezydent Kielc zakazał Marszu Równości, HFPC interweniuje. Opinia przyjaciela sądu
Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła przed Sądem Okręgowym w Kielcach opinię przyjaciela sądu
w sprawie zakazu organizacji Marszu Równości w Kielcach.
Zakaz organizacji marszu
13 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym –
Marszu Równości – zaplanowanym na dzień 13 lipca 2019 r. Decyzją z dnia 3 lipca 2019 r. Prezydent
Miasta Kielce zakazał organizacji zgromadzenia. Prezydent wskazał, że może to zagrażać życiu lub
zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.
Od tej decyzji organizator marszu złożył odwołania do Sądu Okręgowego w Kielcach.
Stanowisko HFPC
W swojej opinii HFPC zwróciła uwagę na standardy konstytucyjne i międzynarodowe w zakresie
wolności zgromadzeń, bezpieczeństwa, które powinno zostać zapewnione przez służby porządkowe, a
także dyskryminacyjny charakter zakazu zgromadzenia.
HFPC podkreśliła, że to na władzy publicznej ciąży obowiązek zapewnienia ochrony grupom
organizującym demonstracje i biorącym w nich udział, bo tylko w ten sposób można realnie
gwarantować wolność zgromadzeń, bez względu na stopień kontrowersyjności.
Jednocześnie zdaniem Fundacji ocena tego, czy zgromadzenie zagraża życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu,
powinna odnosić się do zachowania uczestników i organizatorów zgromadzenia, a nie do zachowania
osób trzecich, które mogą chcieć zakłócić jego przebieg.
HFPC zwróciła także uwagę na wyrok ETPC w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce, w którym
ETPC uznał, że doszło do naruszenia zakazu dyskryminacji w korzystaniu z wolności zgromadzeń.
Sprawa dotyczyła zakazania przez prezydenta Warszawy Parady Równości, która miała odbyć się w
Warszawie w czerwcu 2005 r. Decyzja zakazująca zgromadzenia oparta była m.in. na okolicznościach
dotyczących względów bezpieczeństwa.
„Wolność zgromadzeń ma niezwykle istotne znaczenie dla społeczeństwa demokratycznego, które
opiera się na pluralizmie, wolności prezentowania opinii, ocen i poglądów, poszanowaniu praw i
szacunku względem mniejszości. Z wolności zgromadzeń mogą korzystać wszyscy obywatele, bez
względu m.in. na poglądy czy cechy osobiste, takie jak orientacja seksualna czy tożsamość płciowa” –
mówi adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

