Warszawa, 20 listopada 2020 r.
Opinie KOS (36(12)/2020)
18 listopada 2020 r. Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym zdecydowała o uchyleniu
immunitetu i zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora
Tulei. Oznacza to, że Prokuratura Krajowa może postawić sędziemu zarzuty dotyczące
podejmowanych przez niego czynności orzeczniczych. Prokuratura zarzuca sędziemu
Tulei przekroczenie uprawnień polegające na ujawnieniu informacji ze śledztwa poprzez
dopuszczenie dziennikarzy do udziału w postępowaniu sądowym dotyczącym posiedzenia w Sali Kolumnowej Sejmu w grudniu 2016 r. Izba Dyscyplinarna zawiesiła także sędziego Tuleję w czynnościach służbowych i pozbawiła go części wynagrodzenia.
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS utrzymuje, że orzeczenie Izby Dyscyplinarnej
jest nielegalne i nigdy nie powinno zapaść, podobnie jak miało to miejsce w sprawach
sędziów Beaty Morawiec i Pawła Juszczyszyna. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której członkiem nadal pozostaje Rzeczpospolita Polska, w dniu 8 kwietnia 2020 r.,
uznał bowiem, że Izba Dyscyplinarna, która nie dysponuje gwarancjami dotyczącymi
niezależności jej członków, nie ma prawa orzekać o sankcjach dyscyplinarnych w stosunku do sędziów, ani rozpoznawać żadnych innych spraw w obecnym składzie. Podkreślamy, że decyzja o uchyleniu immunitetu sędziego jest jeszcze bardziej dolegliwa, ponieważ zmierza do zastosowania wobec sędziego sankcji karnych.
Mimo tego Izba Dyscyplinarna odsuwa niezawisłych sędziów od orzekania, przyczyniając się do ich zastraszania i podporządkowywania wymiaru sprawiedliwości politykom.
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem odnotowuje, że władza polityczna
zaostrzyła w ostatnim czasie działania przeciwko niezależności sądów, niezawisłości sędziów i praworządności. Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom.
Zdaniem KOS zarówno czynności Izby Dyscyplinarnej, jak i Prokuratury podejmowane
przeciwko wolnym i niezależnym sędziom oraz powołanie przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba, rzecznika dyscyplinarnego sędziów związanego z ministrem, bezpośrednio przed uchyleniem immunitetu Igorowi Tulei są bardzo niepokojące.
W powiązaniu z zapowiedzią weta w sprawie budżetu unijnego powyższe działania budzą wątpliwość, co do dalszych losów rządów prawa w Polsce i naszej obecności w Unii
Europejskiej.
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS ponadto zauważa, że w okresie trwającej pandemii i związanego z nią kryzysu, Polacy potrzebują, przede wszystkim państwa dobrego
prawa oraz władzy, która służy obywatelom, dba o ich interesy i o dobro wspólne, jaką
jest nasza Ojczyzna i wspólnota państw europejskich, które szanują demokrację i prawa
człowieka.
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