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«ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ» ЗНОВУ ВИГРАЄ У МЗС ПОЛЬЩІ. НЕ БУДЕ ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ,
МІНІСТЕРСТВО НЕ БРАТИМЕ НА СЕБЕ КОНТРОЛЬ НАД РОБОТОЮ ФУНДАЦІЇ

У суперечці з МЗС Польщі, що триває з серпня 2017 року ми знову відстояли нашу позицію, –
Окружний суд столичного міста Варшави відхилив апеляцію глави МЗС на попереднє рішення
від 07.12.2017 про відмову в призначенні примусового зовнішнього управління нашою
організацією.
Отже, не мали успіху спроби міністра Вітольда Ващиковського, а згодом і його наступника Яцека
Чапутовіча, провести свого роду поглинання ворога. Суддя Ева Мачеєвська в обширному
обгрунтуванні практично повністю підтримала позицію Фундації, яка була раніше неодноразово
нами сформульована:


Суперечлива публікація у Facebook з липня 2017 року (Нехай держава зупиниться:
відключімо владу!1) була приватним текстом Бартоша Крамека, а не офіційною заявою
Фундації – вона була опублікована на його персональному профілі; наша заява2 була
опублікована того ж дня окремим текстом;



Бартош Крамек3 не є і ніколи не був членом правління Фундації (а відповідно до закону про
фонди, на підставі якого діяло МЗС, саме дія правління Фундації нібито серйозно
порушила закон); водночас той факт, що Бартош Крамек обіймає посаду голови ради
Фундації та її прокуриста, не має ніякого значення;



МЗС ні нам, ні нашим адвокатам, не спромоглося чітко зазначити, які саме правові норми,
на їхню думку, були порушені (на що було неодноразово раніше наголошено
в обґрунтуванні судового рішення);



Навіть якщо вважати, що публікація суперечливого тексту на профілі Фундації
прирівнюється до дії (заяви) правління Фундації, – це не може вважатися істотним
порушенням закону, оскільки не є порушенням закону «проведення оцінки ідей і форм
громадських протестів» проти політики уряду і політиків правлячої партії , зокрема...



Конституція гарантує свободу слова, і зокрема право висловлювати свої погляди, а також
право на зібрання та об'єднання (тобто свободу діяльності неурядових організацій).

Глава МЗС може оскаржити вищезазначене рішення в суді вищої інстанції – в даному випадку
в Варшавському окружному суді.
У зв'язку з минулорічною промовою Бартоша Крамека і діяльністю Фундації щодо захисту
верховенства права в Польщі, надалі продовжується ряд політично мотивованих проваджень,
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зокрема, митний і податковий контроль (Лодзьке податково-митне управління) і розслідування по
ст. 255 § 1 Кримінального кодексу – схиляння до вчинення правопорушення або фінансового
злочину (Варшавська окружна прокуратура).
На захист критично налаштованих стосовно влади неурядових організацій та громадських ініціатив
в Польщі вже виступали, зокрема, делегати Парламентської асамблеї Ради Європи4,5 i міжнародна
коаліція неурядових організацій Civic Solidarity Platform6.
Не здаємось і продовжуємо працювати.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь:
Бартош Крамек – bartosz.kramek@odfoundation.eu
Фундація «Відкритий Діалог»
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