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Gazeta Wyborcza: Ващиковський
хотів призупинити діяльність
правління Фундації «Відкритий
Діалог». Суд не погодився
Суд відхилив позов МЗС про призупинення діяльності правління Фундації «Відкритий
Діалог» та встановлення примусового управління – повідомляє портал wPolityce.pl.
Фундація знаходитьсяпід прицілом влади від часу, коли її представник закликав до
«вимкнення» уряду.
У жовтні портал wPolityce.pl повідомив, що Міністерство закордонних справ звернулося до
Районного суду у Варшаві «із позовною заявою про встановлення судом примусового
управління у Фундації «Відкритий Діалог» та призупинення діяльності її нинішнього
правління».
Фундація займається захистом прав людини та демократії на пострадянському просторі
(найбільш відома своєю діяльністю на користь України), проте, скандальною «зіркою»
провладних ЗМІ стала лише наприкінці липня.
21.07.2017 Бартош Крамек, голова Ради Фундації, опублікував у Фейсбук текст «Нехай
держава зупиниться: вимкнімо уряд!». Це був час, коли по всій Польщі відбувалися масові
громадянські акції протесту проти Закону про Верховний Суд партії PiS.
Опираючись на досвід українського Майдану, Крамек закликав до «вимкнення» уряду шляхом
таких заходів, як загальні страйки, несплата податків або створення наметових містечок біля
Сейму, Президентського палацу та будинку Ярослава Качинського.
Суд відхилив заяву МЗС. Вона не відповідала формальним вимогам

Фундація «Відкритий Діалог» розмістила текст Крамека на своїй сторінці у Фейсбук, що
зробила її ворогом номер один для політиків PiS та провладних ЗМІ («Wiadomości» TVP і
портал wPolityce.pl, навіть, припускали, що Фундація організовує акції протесту за гроші з-за
кордону).
Через кілька днів після публікації тексту МЗС висловило прохання про фінансову перевірку
Фундації, вимагало пояснень, чому вона у Фейсбук закликає до «незаконної діяльності, такої
як заохочення до невиконання обов'язку зі сплати податків», також наказало видалити текст.
Невдовзі звернулось також у суд із позовом про встановлення примусового управлінняу
Фундації та призупинення діяльності нинішнього правління.

Як повідомляє сьогодні портал wPolityce.pl, 7 грудня Районний суд у Варшаві відхилив позов
МЗС. На думку суду, позовна заява міністерства була неповною – відомство «не виконало
усієї процедури, тобто, закликання Фундаціїдо припинення порушень належним чином з
точки зору формальностей». Як інформує wPolityce.pl, МЗС подасть апеляцію на рішення суду
і паралельно направить ще листи до Фундації «Відкритий Діалог», дотримуючись
формальностей відповідно до рішення суду.
Крамек: Це може бути ще не кінець

Сам Крамек каже, що Фундація ще не отримала рішення суду, тому йому важко оцінити
справу. Однак він підкреслює, що в листуванні з судом Фундація також вказувала МЗС на
численні формальні помилки.
«Я підозрюю, що міністр Ващиковський не дуже розрізняє органи Фундації, тому що я
засідаю в Раді Фундації, а закон говорить, що суд може за заявою відомства звільнити лише
правління, якщо воно значним чином порушило закон. Я підозрюю, що суд міг опиратись
хоча б на це», – коментує Крамек.
«Звичайно, є щеувесь політичний контекст. Ми маємо автономію неурядових організацій та
свободу слова. Навіть коментарі до закону про фундації, які ми проаналізували,
підкреслюють, що положення не можуть використовуватись для цензури висловлювань та
обмеження діяльності представників неурядових організацій», – додає він.
Крамек однак зазначає, що побоюється вступу в силу, нав’язаних PiS, змін у Верховному Суді
та Національній раді суддів, які політизують ці органи. Закони зараз чекають на підпис
Президента. «МЗС буде подавати апеляцію. Це може бути ще не кінець», – говорить він.
Джерело: wyborcza.pl
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