Warszawa, 26 listopada 2019 r.
Opinie KOS (22(9)/2019)
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS protestuje przeciwko decyzji Ministra Sprawiedliwości cofającej delegowanie do Sądu Okręgowego w Olsztynie sędziego Pawła Juszczyszyna, który 20 listopada 2019 r. w toku postępowania apelacyjnego, uwzględniając
wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r., uznał, że zaszła konieczność zbadania z urzędu nieważności tego postępowania w zakresie składu
orzekającego w pierwszej instancji.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, bez żadnego uzasadnienia odwołał 25 listopada 2019 r. sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji, mimo, że miała ona trwać do lutego
2020 r.
Decyzja Ministra uderza w same podstawy niezawisłości sędziowskiej, która zasadza się
na wolności od wpływów władz, jest sprzeczna z prawem obywateli do niezawisłego
sądu i zmierza do podporządkowania sędziów i sądów władzy wykonawczej. Decyzja
Ministra jest formą działania odwetowego wobec sędziego, który ma obowiązek orzekać
zgodnie ze swoim sumieniem oraz respektować porządek prawny, w tym ukształtowany
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja Ministra to także
sygnał wysłany do wszystkich innych sędziów, by orzekali zgodnie z wolą Ministra, w
innym przypadku bowiem narażą się na podobne szykany.
W omawianej sprawie istotne było to, że sędzia, który wydał wyrok w pierwszej instancji
otrzymał nominację sędziowską na podstawie uchwały podjętej przez nową Krajową
Radę Sądownictwa (sprawa o sygnaturze IX Ca 1302/19). W ocenie sądu odwoławczego,
w świetle wyroku TSUE, taka sytuacja może budzić wątpliwości, czy zapadłe w sprawie
orzeczenie zostało wydane przez osobę do tego uprawnioną. W celu wyjaśnienia tych
wątpliwości Sąd Okręgowy w Olsztynie, w osobie delegowanego sędziego Pawła Juszczyszyna wydał na posiedzeniu niejawnym 20 listopada 2019 r. postanowienie nakazujące
Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów
obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa, oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów. Sąd nakazał przesłanie tych dokumentów w celu dołączenia ich do akt sprawy
o sygn. IX Ca 1302/19 w terminie tygodniowym od daty doręczenia Kancelarii Sejmu odpisu postanowienia, pod rygorem skazania na grzywnę w przypadku nieuzasadnionej
odmowy przedstawienia żądanych dokumentów. W reakcji został natychmiastowo odwołany przez Ministra Sprawiedliwości z delegacji do Sądu Okręgowego.
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