
 

Den Haag, 19 november 2020 

 

Vrienden van Rechters voor Rechters  

Velen van jullie hebben eerder dit jaar in juni foto’s ingestuurd als een digitale steen van de 
muur van solidariteit rond onze Poolse collega Igor Tuleya. In juni is de immuniteit niet 
opgeheven. Maar zoals Tuleya toen al terecht zei: ‘It should not make us less vigilant’.  

 

 

Foto’s: Muur van solidariteit (inclusief ‘onze’ foto’s) en Tuleya gisteren voor Poolse Hoge Raad 

En zo is inmiddels helaas gebleken. In appel heeft de Disciplinaire Kamer van de Poolse 
Hoge Raad gisteravond alsnog de immuniteit opgeheven van Igor Tuleya.  



Hij is geschorst en zijn salaris wordt met 25% gekort. Dat betekent dat hij nu strafrechtelijk 
kan worden vervolgd vanwege – kortgezegd - een beslissing om de media toe te laten in zijn 
zittingszaal in een politiek-gevoelige zaak. 

Zoals collega Marc de Werd gisteravond aan zijn Amsterdamse collega’s schreef: “Dat is 
helaas niet verrassend, maar onverminderd wel teleurstellend. Polen is immers een EU-land, 
binnen de kring van lidstaten van de Raad van Europa.”  

 

Foto’s: Tuleya vanochtend bij zijn rechtbank in Warschau. 

 

Tuleya blijft strijdbaar, vanochtend verscheen hij gewoon op zijn werk, omringd door zijn 
collega’s, omdat hij de beslissing van de Disciplinaire Kamer niet accepteert als een 
beslissing van een ‘gerecht’ als bedoeld onder Pools en Europees recht.  

Op 8 april 2020 heeft het Europese Hof van Justitie als voorlopige voorziening de 
werkzaamheden van de Disciplinaire Kamer overigens geschorst.  

Het is mooi dat het NJB (zei link hieronder) deze week een Engelstalig artikel van Poolse 
collega Dariusz Mazur heeft gepubliceerd dat de achtergrond schetst van de ondermijning 
van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen: “The real objective and the 
results of the so called ‘great reform’ of the Polish justice system” die zijn eenzame strijd in 
context zet en dat deze week in het NJB verschijnt. Er is eens te meer reden om Europese 
collega’s die in de verdrukking raken te steunen. 

Een kleine selectie uit de media: 

https://www.reuters.com/article/us-poland-judiciary-tuleya-idUSKBN27Y2MF 
 

Zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/weer-wordt-een-kritische-poolse-
rechter-van-zijn-immuniteit-ontdaan-weg-naar-vervolging-ligt-open~b5dc45a0/ 

https://fd.nl/economie-politiek/1364662/polen-voert-druk-op-poolse-rechters-en-
advocaten-op 

Achtergrondinformatie: 

https://www.icj.org/poland-prosecution-must-stop-arbitrary-proceedings-against-judge-
igor-tuleya/ 

https://www.njb.nl/blogs/the-real-objective-and-the-results-of-the-so-called-great-reform-
of-the-polish-justice-system/ 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047en.pdf
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