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Uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 26 

marca 2017. 
 

I. Prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa jako całości oraz każdego obywatela z 

osobna, wymaga istnienia i przestrzegania zasad wypracowanych i 

zaakceptowanych przez wszystkich. Takim zbiorem zasad jest przyjęta w 

referendum Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku i 

wynikająca z niej zasada trójpodziału władzy.  

Sądy w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zgodnie z Konstytucją fundament 

ładu społecznego. Podważanie autorytetu sądów, szkalowanie sędziów, wywieranie 

nacisków, stosowanie gróźb medialnych, prowadzi do anarchizacji życia, a w 

konsekwencji do rozkładu Państwa. 

Wyrażamy więc pełne poparcie dla działań podejmowanych w obronie 

konstytucyjnych organów Państwa: Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu 

Najwyższego. 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przedstawiło projekt zmian w 

ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, zawierający rozwiązania demokratyczne, 

transparentne i zapewniające Radzie wolność od nacisków politycznych. Projekt ten 

popieramy. 

My obywatele musimy pamiętać, że każdy z nas, bez względu na dzielące nas 

różnice, może stanąć przed sądem, aby dochodzić swoich praw wobec 

przedstawicieli władzy, niezależnie od tego jaka partia wygrywa wybory.  

Dlatego sąd musi być niezależny. 

Wszyscy mamy obowiązek przeciwstawiania się tym politykom, którzy przez 

ataki na konstytucyjne organy Państwa próbują zapewnić sobie popularność i 

utrzymanie władzy oraz podporządkować sędziów w rozstrzyganiu spraw. 
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II. Sędzia, jak każda osoba pełniąca służbę publiczną, podlega ocenie                           

i uzasadnionej krytyce, jednakże osoby takie nie mogą być przedmiotem linczów 

medialnych, wykorzystujących nieprawdziwe informacje o ich życiu prywatnym, 

uderzających w ich rodziny, a szczególnie w dzieci. 

Postępowania dyscyplinarne i karne nie mogą służyć zastraszaniu sędziów 

oraz wymuszaniu oczekiwanej dyspozycyjności. 

 

III. Wpływająca do sądów coraz większa liczba spraw nieuchronnie odbija się na 

sprawności postępowania i jakości pracy sędziów, a więc i wpływa na życie 

obywateli. 

Lojalność w stosunku do tych, którzy zwracają się do sądów o pomoc               

w rozstrzygnięciu swoich spraw, wymaga jasnego i dobitnego stwierdzenia, że 

dotychczasowa polityka kolejnych ministrów sprawiedliwości poniosła fiasko, za co 

odpowiedzialnością w całości obarcza się sędziów. 

W dużej mierze złe i nietrafione decyzje oraz pochopne, niechlujne i 

nieustające zmiany prawa spowodowały, że obecnie warunki pracy w sądach,  

zwłaszcza dla kadry urzędniczej i dysfunkcjonalne prawo, znacznie utrudniają sądom 

spełnianie konstytucyjnych obowiązków w zakresie wymierzania sprawiedliwości.  

Nieudolność tę i brak koncepcji zmian próbuje się ukryć przed obywatelami, 

mamiąc ich złudną wizją usprawnienia postępowań przez sprzeczne z Konstytucją 

zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa czy Sądzie 

Najwyższym. 

Rzeczywistym celem tych zmian jest podporządkowanie sądownictwa władzy 

politycznej, czemu stanowczo się przeciwstawiamy. 

 
 

  

  

 

 

  

 

  


