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Uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Themis podjęta w dniu 26 

marca 2017 roku 

 

Apel do sędziów 

 

 

Zwracamy się do sędziów, jako sędziów Rzeczypospolitej i zarazem sędziów 

europejskich, o dalsze konsekwentne i niezłomne stanie na straży Konstytucji, traktatów 

międzynarodowych oraz orzekanie w zgodzie z przepisami prawa i własnym sumieniem. 

Apelujemy o rozważenie możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji w celu 

ochrony podstawowych praw obywateli. 

Wyrażamy pełne poparcie dla uchwał Zebrań Przedstawicieli Sędziów z dnia 20 

marca 2017 roku.  

Wzywamy zatem każdego z sędziów do: 

1. powstrzymania się od jakichkolwiek form współdziałania w procesie ograniczania 

niezależności sądów i niezawisłości sędziów; 

2. powstrzymania się od udziału w procesie obsadzania miejsc w nowopowstałej 

Krajowej Radzie Sądownictwa, w tym aspirowania do tego organu - w przypadku 

uchwalenia ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakładającej wygaszenie kadencji 

sędziów w KRS oraz wybór sędziów do tego organu przez władzę ustawodawczą bądź 

wykonawczą; 

 

Wzywamy również każdego z sędziów biorących udział w pracach resortu 

sprawiedliwości nad zmianami budzącymi zasadnicze wątpliwości co do swej 
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konstytucyjności - do refleksji. Sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, legitymizujących działania naruszające niezależność sądów i 

niezawisłość sędziów, wzywamy do zajęcia jednoznacznego stanowiska, a w 

konsekwencji do powrotu do sądów macierzystych albo złożenia urzędu sędziego. 

 

Apelujemy do sędziów o powszechny udział w zebraniach sędziów zaplanowanych na 

dzień 20 kwietnia 2017 roku i wyborach przedstawicieli sędziów. Deklarujemy współpracę ze 

wszystkimi stowarzyszeniami sędziowskimi, w celu stworzenia silnego samorządu 

sędziowskiego. 

 

Apelujemy do Krajowej Rady Sądownictwa, z uwagi na zagrożenie wygaszenia 

kadencji obecnych jej członków i wprowadzenia niekonstytucyjnych rozwiązań w 

funkcjonowaniu tego organu oraz z uwagi na wynikające z tego konsekwencje dla dalszych, 

projektowanych zmian, o podjęcie uchwały przypominającej sędziom podstawowe zasady 

składające się na etos zawodu.  

Deklarujemy także wobec każdego sędziego pomoc i wsparcie w przypadku 

nieuzasadnionych ataków i szykan. Wzajemna solidarność w obliczu niesprawiedliwych 

zarzutów i działań, pozwoli zachować nam godność jako sędziom i ludziom. 

 

 

 

  
  

 

  


