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Jerzy Jachnik o spotkaniu z RPO w Katowicach 9 stycznia 2012 r.

Zdjęcia

W Katowicach w dniu 9 stycznia 2012 r., odbyła się organizowana przez Rzecznika Praw
Obywatelskich dyskusja panelowa: ?Prawo obywatela do rzetelnego postępowania
przygotowawczego i sądowego?
. Przedstawiciele organi
zacji pozarządowych
, środowiska akademickiego i Policji dyskutowali m.in. na temat
nagrywania przebiegu rozpraw sądowych
, zasad
przydzielania spraw sędziom
oraz orzekania przez sądy
obserwacji psychiatrycznej
w zakładach leczniczych.

Stowarzyszenie ?Stop Bezprawiu ? Lublin? jak też inne obecne na spotkaniu Stowarzyszenia
i Organizacje, poinformowały
o powszechnie występujących patologiach w ?wymiarze
sprawiedliwości?. Została zwrócona szczególna uwaga na brak monitoringu rozpraw oraz
posiedzeń sądowych ? niezgodności protokołów ze złożonymi zeznaniami, nadużywanie
instytucji biegłego sądowego (w błahych lub bezsensownych sprawach ? jak np. czy warszawa
została zburzona w czasie wojny!) - narażając tym samym Skarb Państwa na straty finansowe ?
(świadectwo o prowadzącym sprawę), łamanie praw obywatelskich, gwałcenie polskiego prawa
przy orzekaniu włącznie z wyrokowaniem, pacyfikacyjne prześladowanie, zastraszanie itp.
wobec obywateli przez osoby reprezentujące prawo a powołane w celu zapewnienia jego
przestrzegania, brak rzeczywistej obrony adwokackiej ? kolaborowanie z sądami np.
bezpodstawne wyłączanie się adwokatów z
oczy
wistych
spraw, ze względu na swoje powiązanie w gronie prawników ? (celowe przedawnianie spraw ?
działanie na szkodę klientów w imię prywatnych interesów), działanie na szkodę społeczną
przez organy prokuratury polskiej, bezpodstawne odmowy nagrywania jawnych rozpraw i
posiedzeń sądowych, lekceważenie Stowarzyszeń np. odmową uczestnictwa na jawnych
posiedzeniach oraz sprawach sądowych Ich przedstawicielom, bezpodstawne ingerencje
sądów w prozaiczne kwestie statutowe Stowarzyszeń by z tej przyczyny odmawiać ich
rejestracji gwałcąc konstytucyjną swobodę stowarzyszania gdy mają cele obrazoburcze dla
dotychczasowego establishmętu praworządności, bezprawne i bezpodstawne utrudnianie
prowadzenia działalności organizacjom pożytku publicznego przez przedstawicieli ?wymiaru
sprawiedliwości?.
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To tylko część z tematów poruszonych na spotkaniu, przez organizacje społeczne oraz gości
zaproszonych przez biuro RPO.
Konkludując, wszystkie uczestniczące osoby w tym przedstawiciele Policji, pracownicy RPO,
NIK, Dziennikarze, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, psycholog jak również
przedstawiciele wszystkich obecnych na spotkaniu organizacji społecznych, jednomyślnie
stwierdziły, iż realizując zasadę społecznej kontroli oraz technologiczny postęp a także
enigmatyczne działania Ministerstwa Sprawiedliwości w kierunku tzw. protokołu elektronicznego
a zarazem dla eliminacji przemilczanych wstydliwie patologii obecnego protokołu i przebiegu
posiedzeń sądowych tj. zapewnienia prawidłowości, uczciwości oraz transparentności
prowadzonych spraw oraz w celu zagwarantowania prawdy obiektywnej przebiegu czynności
procesowych i ochrony tym samym wszystkich uczestników niezbędne jest natychmiastowe
wprowadzenie urzędowego monitoringu (zaczynając natychmiast od utrwalania głosu a
następnie wizji) rozpraw oraz posiedzeń sądowych jak też innych czynności oraz interwencji
organów państwa w tym: policji, sądów oraz prokuratur.
Wszelkie kwestie trudności ?logistycznych? bezpieczeństwa i procedur towarzyszących temu
celowi nie mogą kwestionować istoty i sensu. Dlatego środowiska (obecnego establishmentu)
najmocniej protestujące i torpedujące tą ideę wystawiają sobie świadectwo, iż za tym kryje się
przyzwyczajenie do patologii w mniemaniu stania ponad prawem gdyż kontrowersje
rozstrzygane są metodą słowo autorytetu władzy przeciwko słowu pospólstwa. A więc
niekompetencja, brak kultury zawodowej, arogancja i wręcz nie cofanie się przed przestępczym
mataczeniem spraw oraz dokumentacji.
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