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Szanowny Panie Redaktorze,

W publikacji z dnia 09.06.2006 r. pt. „Zakusy na niezawisłość” autorstwa Agaty Łukaszewicz zostało zaprezentowane stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa  w sprawie projektowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian zasad funkcjonowania sądów. W tekście tym znalazły się argumenty, z którymi zgodzić się nie sposób. Niestety, dziennikarka  przygotowując wyżej wymienioną publikację, przedstawiła wyłącznie stanowisko KRS, nie próbując nawet pozyskać informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości. W tej sytuacji uprzejmie prosimy o zamieszczenie na łamach Rzeczpospolitej poniższej polemiki:

Artykuł autorstwa Agaty Łukaszewicz pt. „Zakusy na niezawisłość” (Rzeczpospolita, 09.06.2006 r.) dotyczący planowanych zmian zasad funkcjonowania sądów, szeroko prezentuje stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w tej sprawie. Z publikacji wynika, że projekty przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości stanowią istotne zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej. Z taką tezą zgodzić się nie sposób. 
W tekście czytamy: „Rada jest przeciwna przyznaniu ministrowi sprawiedliwości prawa do wyznaczania prezesa sądu”. To zaskakujące stwierdzenie, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że zasady powoływania prezesów sądów wcale nie mają ulec zmianie. Minister Sprawiedliwości, tak jak dotychczas, będzie powoływał prezesów sądów po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów. 
	Rada krytycznie odnosi się też do projektu wyeliminowania ze składu kolegium sądu okręgowego sędziów sądów rejonowych, twierdząc, że ich doświadczenie może okazać się przydatne. Ministerstwo Sprawiedliwości docenia doświadczenie sędziów wszystkich szczebli i uregulowanie to nie miało na celu deprecjonowania czyichkolwiek doświadczeń. Celem takiego projektu było dostosowanie regulacji dotyczącej składu kolegium sądu okręgowego do regulacji dotyczącej składu kolegium sądu apelacyjnego, w którym przedstawiciele sądów niższego szczebla (w tym wypadku sądu okręgowego) nie zasiadają.
Na marginesie warto zauważyć, że regulacja dotycząca sądów apelacyjnych, funkcjonująca już od dawna, sprzeciwu Rady nie budzi. Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości reguły są uzasadnione także tym, że istnieje ryzyko, iż sędziowie sądów rejonowych zasiadających w kolegiach Sądów Okręgowych, będą postrzegać sprawy okręgu przez pryzmat swojego rejonu.
	Rada w swoim stanowisku podkreśla, że sędzia, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne, powinien mieć nieograniczony wgląd w akta, a wszelkie ograniczenia tego prawa Rada uznaje za niedopuszczalne. Krytykuje też projekt zezwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. Otóż należy tutaj zastanowić się nad istotą immunitetu; czy rolą tej instytucji jest ochrona sędziego przed jakąkolwiek odpowiedzialnością karną i sytuowanie go ponad pozostałymi obywatelami RP? Istnieje wszak konstytucyjna równość wszystkich obywateli wobec prawa. Celem zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości jest właśnie uregulowanie tej kwestii zgodnie z Konstytucją RP. Należy tu dodać, że projekty przewidują, iż sędzia będzie miał prawo zapoznać się z dokumentami dołączonymi do wniosku o uchylenie jego immunitetu, chyba że prokurator złoży zastrzeżenie, że pewnych materiałów nie można udostępnić ze względu na dobro postępowania przygotowawczego. Warto podkreślić, że każdy obywatel może zapoznać się z aktami prowadzonego przeciwko niemu postępowania przygotowawczego tylko za zgodą prowadzącego to postępowanie. Także każdemu obywatelowi, co do którego znajdują się dowody wskazujące na popełnienie przestępstwa, winien być przedstawiony zarzut. Dlaczego zatem sędzia miałby korzystać w tym względzie z jakichś dodatkowych przywilejów?	Krajowa Rada Sądownictwa za niekonstytucyjny uważa też pomysł przyznania Ministrowi Sprawiedliwości prawa do zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych wobec sędziego schwytanego na gorącym uczynku, jeśli nie zrobił tego prezes sądu. Nie sposób zgodzić się z poglądem Rady. Prezes sądu bowiem pełni nad sędziami nadzór administracyjny, jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, co oznacza, że prezes nie występuje tu jako sędzia, ale zwierzchnik administracyjny sędziów, podlegający bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości. Skoro więc prezes może zarządzić przerwę i to zdaniem Rady jest zgodne z Konstytucją, to dlaczego niezgodne z Konstytucją miałoby być uprawnienie w tym względzie Ministra Sprawiedliwości?
	Rada podniosła też argument, że nie należy podporządkowywać audytu wewnętrznego w sądach wyłącznie dyrektorowi odpowiedniego sądu lub kierownikowi finansowemu w sądzie rejonowym. Uwaga ta została w ministerialnym projekcie uwzględniona.
	Kończąc, należy wyrazić przekonanie, że proponowane zmiany w żaden sposób nie będą zagrażać sędziowskiej niezawisłości. Przyczynią się natomiast do poprawy jakości funkcjonowania sądów. Każdy sędzia, który wykonuje swoją pracę należycie, żadnych powodów do obaw mieć nie powinien. 

								Dyrektor Biura Ministra
								Marek Łukaszewicz


