STANOWISKO
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie działań Ministerstwa Sprawiedliwości mogących naruszać
gwarantowaną konstytucyjnie niezawisłość sądów

Rada Miasta Białystok z niepokojem przyjęła informację o zdegradowaniu w trybie
natychmiastowym sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie pana Pawła Juszczyszyna.
Zgodnie z Konstytucją ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale
i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej
a sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji
oraz ustawom.
Informacje przekazywane mediom przez pana Michała Wójcika Wiceministra
Sprawiedliwości wskazują, że cofnięcie delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie
sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wynikają z negatywnej oceny jego pracy.
W opinii Rady Miasta Białystok takie działania Ministerstwa Sprawiedliwości mogą
naruszać konstytucyjnie gwarantowaną niezawisłość sądów. Zgodnie z Prawem o ustroju
sądów powszechnych Ministerstwo Sprawiedliwości może odwołać sędziemu delegację bez
podania uzasadnienia, jednak okoliczności związane ze sprawą w jakiej rozstrzyga sędzia
Paweł Juszczyszyn oraz wypowiedzi medialne przedstawicieli ministerstwa wskazują,
że przyczyną działań dyscyplinarnych ministerstwa może być negatywna ocena
podejmowanych przez sędziego rozstrzygnięć dotyczących ujawnienia zgłoszeń oraz
wykazów obywateli i wykazów sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej
Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 11a i art. 11b ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o Krajowej Radzie Sądownictwa, następnie wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa
na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru
członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 276), oraz oświadczeń obywateli
lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów.
Dlatego też Rada Miasta Białystok z aprobatą przyjęła stanowisko Zgromadzenia
Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej skierowane do szefowej Kancelarii Sejmu
o przesłanie dokumentów związanych z procedurą powoływania przez Sejm sędziów
do Krajowej Rady Sądownictwa.

Rada Miasta Białystok wyraża nadzieję, że zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości
jak i Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej
w najwyższym stopniu i we wszystkich swoich poczynaniach kieruje się zasadą trójpodziału
władzy oraz niezawisłości sędziów. Jest to bowiem w ocenie Rady Miasta Białystok
niezbędny element funkcjonowania europejskiego, demokratycznego państwa prawa.
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